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پیشایندها و برآیندهای کوچکسازی سازمانی
از دیدگاه سرمایههای انسانی
2

عباسعلی حاجیکریمی ،1بهزاد محمدیان

 .1دانشیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دکتری مدیریت رفتاری ،دانشکدة مدیریت پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران

(تاریخ دریافت0931/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)0931/00/01 :

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی الزامات و پیامدهای کوچکسازی سازمانی است .پژوهش از نوع آمیخته بوده و دادههای آن با ابزارهاای
مصاحبه و پرسشنامه گردآوری شده است .جامعة پژوهش همة کارکنان سازمانهای ادغامشده باود کاه در مرحلاة کیفای  11نفار ماورد
مصاحبه قرار گرفتند و در مرحلة کمی  000نفر در این پژوهش مشارکت کردند .نمونهگیری در بخش کیفی از نوع قضااوتی و در بخاش
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها در بخش کیفی ،تحلیل تم و در بخش کمی ،آزمون مقایسة میاانیین
کمی از نوع تصادفی ساده بوده است .
(تی استیودنت) بهکار گرفته شد .یافتههای پژوهش نشان داد نیرش کارکنان نسبت به این اقدام در سازمان منفی بوده و رضایت آنها را
کاهش داده است .از نظر کارکنان مهمترین عاملی که قبل از پیادهسازی این راهبرد باید مورد توجاه قارار گیارد ،ایجااد زیرسااتتهاا و
آموزش است و از جمله پیامدهای آن ناامیدی و بدبینی در سازمان و کاهش ارتباطات مؤثر و تضعیف اعتمااد ساازمانی اسات .در هماین
زمینه پیشنهاد میشود سازمانها نخست منااف هماة ذی نفعاان را قبال از دسات باه چناین اقاداماتی در نظار بییرناد و دوم مطالعاات
امکانسنجی پیاده سازی طرح را نیز در دستور کار داشته باشند.

کلیدواژگان
ادغام ،بازماندگان ،پیشایندها ،کوچکسازی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهb.mohammadian@ut.ac.ir :
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مقدمه
از سال  0891با مطرحشدن موضوع مهندسی مجدد کسبوکارها ( 0)BPRمباحث

مثرطبب بثا ایث

موضوع مانند کوچکسازی  ،برونسپاری ،اطوماسیون ،ادغثا و اکسسثاه هثا بثا بثه مسثون نرثری
سازمان و مدیریت نهادند .بالطبع راهبردهای جذابی مانند کوچکسازی که ها هزینههثا را کثاه
میدهد و ها ساخسار سازمانی را کوچک میکند از طرف سازمانها با اقبال مواجه شده است .آنچه
اهمیت دارد ای است هرچند ای راهبرد مانند یک مدینة فاضله یا بهشت گمشده به نرر مثیآیثد،
مهاطر ای است که هزاران نفر از کارمندان از جنبههای اقسصادی ،روانشناسثی و فیزیولثوکی ی آن
آسیب دیدهاند .عالوه بر ای  ،کوچکسازی آثار منفی بر خانوادهها اعمال کثرده و موجثب طثن

و

سردرگمیهای بسیاری شده است (.)Cheng & Yen, 2008, p.367
آمارها حاکی از افزای
اضطراه ،کاه

غیبت ،کاه

اخالق و طر

وفاداری ،طمایل به طرک حرفه ،عد اطمینان ،اسثسر

و

از اخراج و بسیاری از مسثالل دیرثر اسثت کثه در بثا اجثرای

راهبرد کوچکسازی در نیروی انسانی سازمان که شایسسهطری سرمایههای هر سازمانیانثد ،ایجثاد
میشود .در مقابل ،ای آثار در کیفیت خدمات و باسخرویی به ارباهرجوعان یثک سثازمان طثأثیر
خواهد گذاشت و به طغییر در رضایسمندی آنان و نررش مثبسشان به سازمان منجثر خواهثد شثد .از
سوی دیرر ،طأثیر کوچکسازی بر بهبود عمل رد سازمان نیز هنثوز جثای برسث

دارد (

& Datta

.)Basuil, 2015, p.197
زیرلر بیان میکند عد اطمینان و طر
فلج کند و به کاه

و اضطراه کارکنان میطواند عملیات یثک سثازمان را

معناداری در اعسماد و انریزش منجر شود که خدمات سازمانها را طحت طثأثیر

قرار میدهد ( .)Makawatsakul & Kleiner, 2003, p.52از فوریة  110طا فوریثة  112حثدود 1
درصد از کارکنان سازمانهای آمری ایی از شغل خود کنار گذاشسه شدهاند و با مسالل ناشثی از آن،
که در بی کوچکسازی ایجاد شده است ،درگیر بودهاند (.)Erickson & Roloff, 2007, p.301
1. Business Process Reengineering
2. Downsizing
3. Zigler
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راهبرد کوچکسازی به روشهای مخسلفی اجرا میشود که از آن جمله میطوان به برونسپاری،
م انیزهکردن فرایندها ،و ادغا ها و جز آن اشاره کرد .در کشور مثا نیثز بثا طوجثه اقثدا دولثت در
اصالح طش یالت خود بهعنوان اصالح بایة نرثا اداری کشثور ی ثی از مثواردی اسثت کثه همثة
کارشناسان و صاحبنرران بر آن اطفاق نرر دارند ،بهطوری که از ابسدای بیروزی انقاله اسالمی و
در طدوی قانون اساسی نیثز بثا بیثان ضثرورت «ایجثاد نرثا اداری صثحی و حثذف طشث یالت
غیرضرور» در اصل سو قانون اساسی بهطور ضمنی بر آن طأکید شده است .دولسمثردان جمهثوری
اسالمی ایران از بدو بیروزی انقاله اسالمی طاکنون با شناخت و درک ای ضرورت ان ارنابذیر در
چندی نوبت و در دولتهای مخسلف اقدا به اصالح طش یالت دولت بثا روی ثرد منطقثیسثازی
اندازة دولت و حذف طش یالت غیرضروری و وظایف موازی و ط راری کردهاند .با از طصثویب
و ابالغ قانون برنامة بنجا طوسعة کشور در مجلا شورای اسثالمی ،دولثت بثا طوجثه بثه ط لیثف
قانونی خوی

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

ادغا کرده و چهار وزارطخانة جدید طأسیا کرد (فروزنده ،0 81 ،ص.) 2
در همثی راسثسا ،ایث بثهوه

ابسثثدا بثرای باسثخرویی بثه ایث برسث

شث ل گرفثت کثثه

کوچکسازی دولت چه طأثیری بر رضایسمندی کارکنان میگذارد؟ که با از بررسی و باسخ به آن،
در گا بعدی طالش کرده است با روی ردی کیفی باسخ ای برس

را بیابد که الزامات و بیامدهای

کوچکسازی در سازمانهای ادغا شده ایرانی چیست؟
مباني نظری
کوچکسازی

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

و

( ) 112کوچکسازی را به روشهای گوناگون طعریف کردهاند و اصطالحاطی که هر یک از
1. Appelbaum
2. McKinley
3. Cascio & Wynn
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ای دانشمندان در طعریف کوچکسازی بهکثار گرفسثهانثد ،مسفثاوت اسثت .برخثی ایث راهبثرد را
کوچکسازی ،کوچکسازی سازمانی ،کوچثکسثازی طجثاری ،و برخثی دیرثر آن را سثازماندهی
مجدد ،کالبدسازی صحی  ،کاکردن الیهها ،سثاخساربندی مجثدد ،معقثولسثازی ،طراحثی مجثدد،
حیات مجدد و جز آن نامیدهاند .در اینجا سعی شده است ن سههای اصثلی طعریثفهثای گونثاگون
طجمیع شده طا طعریفی جامع از کوچکسازی اراله شود .بر ای اسثا

کوچثکسثازی دسثسهای از

اقدامات مدیریسی است که از جانب سازمان اطخاذ میشود طا به طغییرات محیب باسثخ داده شثده و
بر مش الت مدیریسی غلبه شود ،بازدهی و کارایی افزای
هزینهها از طریق کاه

یابد .در واقع ،معنثای اصثلی آن کثاه

نیروی انسانی سازمان است (.)Cheng & Yen, 2008, p.367

کوچکسازی به یک کاه

عمدی در نیروی کار اشاره مثیکنثد کثه بثه بهبودیثافس عمل ثرد

سازمان منجر شود ( .)Makawatsakul & Kleiner, 2003, p.52انریثزة اصثلی بیشثسر سثازمانهثا از
کوچکسازی کاه

سریع هزینهها و افزای

سط کارایی ،بهرهوری ،سودآوری و رقابثتبثذیری

است ( ،)Waraich et al., 2011, p.129علیرغا این ه اکثریت بر بیچیدگیهای بیرامون کوچکسازی
طأکید میکنند ،ططابقبذیری با راهبردهای کوچکسازی هنوز ها از جانب عمثو بسثندیده اسثت،
درحالی که در اکثر بهوه ها شواهدی مبنی بر نسایج منفی آن گزارش شده

است ( Hlanganipai et

.)al., 2014, p.145
فریم و کامرون (  )088کوچکسازی را یکسری از فعالیتها طعریف کردهاند که بثر عهثدة
برخی مدیران سازمانی است و برای بهبود کارایی ،اثربخشی و رقابت طراحی میشود که به کاربرد
اسسراطهی طوسب مدیران اشاره میکند و بر طأثیرگذاری اندازة نیروی کار و فرایندهای اسثسفادهشثده
اشاره دارد .ن سه اصلی بیرامون ای طعریف اشاره به ای موضوع است که کوچکسازی یک عمثل
آگاهانه بهوسیلة مدیران است .کوچکسازی برای یک سازمان اطفاق نمیافسد ،بل ه مدیران سثازمان
آن را اطخاذ مثیکننثد .کوچثکسثازی طصثمیمی راهبثردی اسثت (
.)p.126

Appelbaum & Patton, 2003,
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بازماندگان

بازماندگان 0آن دسسه از کارکنان سازماناند که در فرایند کوچکسثازی سثازمان طغییثری بثر آنهثا
اعمال نشده است و کماکان در سازمان باقی ماندهاند که از آنها اغلب با عنوان نجاتیافسرثان نیثز
یاد میشود ( .)Cheng & Yen, 2008, p.367در برخی بهوه ها برونسپاری را بهعنوان راه ثاری
برای کاه

آسیبهای وارده بر بازماندگان و احسراز از سثایر آثثار کوچثکسثازی بیثان کثردهانثد

(.)Moser et al., 2015, p.221

کوچکسازی دولت

در همة مدلهای اقسصادی که کشورهای موفق و بیشرفسة دنیا بهکار میگیرنثد ،بثر کوچثکسثازی
دولت ،کاه

هزینههای دولسثی و میثداندادن بثه بخث

خصوصثی طأکیثد شثده اسثت .در مثدل

اقسصادی مارکا اساساً دولت وجود ندارد و در مدل اقسصادی سرمایهداری ماننثد مثدل اقسصثادی
آدا اسمیت  ،بخ

خصوصی محوریت دارد و دولتهای کوچک در نرر گرفسه مثیشثوند .بثا

اگر دولت هدف کوچکسازی خود را دنبال میکنثد ،امثری بذیرفسثه اسثت .امثا مثذاکره ،بحث ،
اخسالف نررها و سلیقهها معموالً بثر سثر نحثوة اجثرا و چرثونری اجثرا اسثت .در این ثه طعثداد
وزارطخانهها و معاونان و مدیران مسسقلی که بهطور مسسقیا با رلیا جمهور کثار مثیکننثد ،بسثیار
زیاد است ،ش ی نیست و اگر رلیا جمهور بخواهد با طثکطثک وزرا و معاونثان و غیثره جلسثه
برگزار کرده و مواردی را هماهنگ کند شاید به هر وزیر در سثال دو یثا سثه نوبثت مالقثات داده
نشود ،بنابرای  ،براسا

نرریههای مدیریت ،بهسثر اسثت در سثاخسار دولثت طجدیثد نرثر شثود و

کوچکسازی نیز از ای بابت کاری بسندیده است (طجریشی ،0 81 ،ص .)8اما مسئلة اصلی نحوة
اجراست که بدون فراهاکردن الزامات امری نابسند و مضر برای سازمان خواهد بود که طبعثات آن
بسیار خطرناک و جبراننابذیر خواهد بود که از جملة آن میطوان به بیطعهد کارکنثان و نارضثایسی
آنان اشاره کرد.
1. Survivors
2. Marx
3. Adam smith
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راهبردهای کوچکسازی

محققان زیادی از قبیل دویت )0899( 0کامرون ( )0882و فریم

( )0882روی ردهای مخسلفی را

برای کوچکسازی مشخص کردهاند .طبق نرر دویثت ( )0899سثه راهبثرد بثرای کوچثکسثازی
وجود دارد ،اولی روی رد مسسح مسازی 2است که عبارت است از نرهداری محدود منابع انسثانی
یک شرکت طا زمانی که خروجیهای مد نرر ط میل شود .روی رد دو کوچکسازی کوچککردن
مقیا

نا دارد که عبارت است از کاه

آنی در نیروی انسانی و منابع فیزی ی برای حفث خثب

محصول و قلمرو بازار .روی رد بسیار افراطی در رابطه با کوچکسازی روی ردی است که کثاه
قلمرو 2نامیده میشود .ای روی رد عبارت است از کاه

انسخابی مرز سازمان بهوسیلة حذف خب

محصول و سادهسازی سیسساهای سازمانی و فرایندها .ای روی ثرد اغلثب هثر دو گزینثة کثاه
نیروها و منابع فیزی ی را طرکیب میکند (.)Appelbaum & Patton, 2003, p.126
راهبرد کاهش سلسلهمراتبی یررههیا :راهبثرد گرینهثال 1کثه بیثان مثیکنثد سثازمان راهبثرد
کوچکسازی را در سطوح مخسلف سازمانی انسخاه و اجرا میکنثد .روشهثای بیثادهسثازی ایث
راهبرد عبارتاند از روی رد اخسیار طبیعی ،طوسعة مجدد ،طوسعة غیرداوطلبانه ،اخراج بثا هم ثاری
شرکتهای م انیابی و اخراج بدون هم اری شرکتهای م انیابی.
راهبرد کوچکسازی مبتن بر مرزان تغررر سازمانها :فریم و کامرون معسقدنثد نبایثد از نثا
کوچکسازی صرفاً برای مواقعی که شرکت رو به افول است ،بهره بثرد ،بثر همثی مبنثا آنهثا دو
روی رد را مطرح میکنند که عبارتاند از راهبرد همررایی و راهبرد طعیی جهت مجدد.
راهبرد کوچکسازی جامع :کامرون بعد از مطالعة صنعت ماشی سثازی طوانسثت  1مثورد را
برای کوچکسازی طوصیف کند .سه روی ردی که در ای راسسا اراله شد ،عبارت بودنثد از ضثربة
سریع ،حملة انفجاری و طغییرات میانی (.)Cheng & Yen, 2008, p.367
1. Dewitt
2. Cameron
3. Freeman
4. Retrenchment
5. Downscaling
6. Down scoping
7. Grinhalgh
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پیامدهای کوچکسازی

سازمانها کمابی

با آثار منفی کوچکسازی آشنایی دارند .با ای حال بیان ای مثوارد مفیثد اسثت

که کوچکسازی موجب طخریب روحیة کارکنان میشود و سثودآوری و بهثرهوری سثازمانهثا را
کاه

میدهد .مثدیران در اغلثب مثوارد از طضثعیف روحیثة کارکنثان در خثالل کوچثکسثازی

شاکیاند .روحیة بایی کارکنان موجب نررانثی و ازکارانثداخس سیسثسا عصثبی فثرد در سثازمان
میشثود کثه نسیجثة آن کثاه

مثداو بهثرهوری اسثت .بیامثد منفثی بثی بینثینشثدة ناشثی از

کوچکسازی ،ساییدگی 0باال در کارکنانی است که از اخراج جان سالا به در بردهانثد و بثا عنثوان
بازماندگان بررسی میشوند .بی

از نصف ای افراد افزای

اسثسر

شثغلی و خسثسری ناشثی از

حجا کار زیاد را اعال کردهاند .رفسارها (غیبت ،بهرهوری) نررشها (نسبت به کارفرما ،نسثبت بثه
هم اران) در فرایند کوچکسازی از ای اسسراطهی طأثیر میبذیرند .بثرای مثثال دی سثون () 112
کارکنانی را که از اخراج باقی ماندهاند ،بررسی کرده و یافسههای مأیو کنندهای را کشف کثرد29 ،
درصد باقیماندهها افزای
را اعال کردند،

حجا کار را گزارش کردند،

درصد کاه

درصد ساعت کار طوالنی یا جابهجثایی

روحیه و دلررمثی را بیثان کردنثد و  2درصثد افثزای

طثر

ازدستدادن کارشان را ابراز کردند .همچنی  ،بر مبنای ای طحقیق صداقت کارکنان ،و طوانمنثدی و
ابس ار عملشان با نقصان مواجه شده بود .ای کارکنان اعال کردهاند که احسا

ما ای چنی است

که شاید نفر بعدی که اخراج شود ،ما باشیا .بنابرای  ،با ای طف ر کارمندان نسبت بثه کثار دلسثرد
میشوند و مانند قبل طالش نمیکنند.
منسقدان اسسدالل میکنند کوچکسازی آثار منفی جدی از جمله طنزل اخالق ،طضثعیف روحیثة
کارکنان ،افزای

وظایف کارکنان و کاه

در طوانایی سازمان در زمینة یادگیری دارد

( & Erickson

.)Roloff, 2007, p.301
کوچثکسثازی سثازمانی طثأثیر بثالقوهای در ایجثاد محثیب براسثسر

بثرای بازمانثدگان دارد.
1. Employee erosion
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است کوچکسازی را بثهعنثوان کثاه

بازماندگان مم

غیثر قابثل بازگشثت در ارزش خثود و

هم ارانشان طصور میکنند .آنها اغلب جریان کاری فزایندهای را احسا

میکنند و علثت آن نیثز

کمبود نیرو برای باسخرویی است .عالوه بر ای  ،کوچکسازی سازمانی ذهنیت عد اطمینان را در
سازمان باال میبرد .برای مثال کوچکسازی سازمانی بهعنوان یک آسیب مورد انسرار طلقی میشود،
زمانی که بازماندگان احسا
کاری به کاه
اسسر

کنند کارشان را در آینده از دست خواهند داد .ای قبیل اسسر هثای

طعهد سازمانی در میان بازماندگان منجر خواهد شد .جیک (  )089بیثان مثیکنثد

بازماندگان زمانی که کوچکسازی شدید باشد ،بیشسر از زمانی است که کوچثکسثازی در

حد مالیمی رخ داده باشد .بروکر و هم اران ( )0899نیز بیان کردهاند که طعهثد سثازمانی کارکنثان
باقیمانده در شرایطی که کوچکسازی شدید بوده ،کمسر است ( .)Lee & Corbett, 2005, p.176در
همی راسسا و با طوجه به طوضیحات بیانشده ،فرضیة طحقیق به ش ل زیر بیان میشود:
 بی رضایتمندی کارکنان قبل و بعد از کوچکسازی طفاوت معناداری وجود دارد.بهوه های انجا گرفسه در زمینة کوچکسازی بیشسر طبعات آن را بررسی کردهاند در جدول 0
براسا

ای سازهها بیشینة طحقیقات مرطبب با کوچکسازی سازمان بیان میشود.
جدول  .1سابقة پژوهش مبتنی بر سازههای متأثر

سازة مرتبط

پرشرنه

عدالت ادراکی

Brennan & Skarlicki (2004), Brockner (1988), Brockner et al. (1995), Calderone
)(2005), Clay-Warner et al. (2005) Cropanzano et al. (2007
Clay-Warner et al. (2005), Hamilton (2000), Lavelle (2000), Lee & Corbett
)(2006), Mathieu & Zajac (1990

اعسماد سازمانی

)Ferres et al. (2005

بهروزی کارکنان

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

سالمسی روانشناخسی

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

طعهد سازمانی

کاه

خالقیت و نوآوری

)C Boyd et al. (2014), Marques et al. (2013

ناامنی شغلی

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

رضایت شغلی

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

1. Jick
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روش تحقیق
نوع تحقیق

ای طحقیق از نرر هدف کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری دادهها از نوع طحقیقات آمیخسه اسثت.
در ای طحقیق بهدلیل این ه طعداد جامعة آمثاری مشثخص بثوده و هثی گونثه طفثاوطی در انسخثاه
کارکنان وجود ندارد و همة افراد شاغل در سازمان هنرثا نمونثهگیثری از شثانا ی سثانی بثرای
انسخاه برخوردار بودند ،نمونهگیری در بخ

کیفی قضاوطی و در بخ

گرفسه شد .ابزار اصلی طحقیق ،برسشنامه است که در بخ
کمی با  0برس

در دو بخ

کمی طصادفی ساده بهکثار

کیفی با یثک برسث

بثاز و در بخث

قبل از ادغا و بعد از ادغا میثزان رضثایسمندی کارکنثان سثنجیده

شد.
جامعه و نمونة آماری

در زمینة طحقیق حاضر جامعه با طوجه به عنوان طحقیق چند سازمان ایرانی ادغا شده اسثت کثه بثه
دالیل امنیسی نا آنها اراله نمیشود .در ای سازمانها بالغ بر  111کارمند کار میکننثد .در بخث
کیفی  2نفر بثهطثور قضثاوطی بثرای مصثاحبه انسخثاه شثدند و در بخث

کمثی بثا طوجثه بثه

مشخص بودن جامعه و چارچوه کار ،با فرمول کوکران حجا نمونهای حثدود  018نفثر بثه روش
طصادفی از کارکنان شاغل در ای سازمانها انسخاه شد و برای دسسیابی به نمونثة قابثل قبثول 11
برسشنامه طوزیع شد .ای برسشنامه با طیف بنجگزینهای لی رت دو موقعیت قبل از ادغا و بعثد از
ادغا را بررسی میکردند .در نهایت ،از میان برسشنامههای طوزیعشده  020برسشنامه قابل اسثسفاده
بازگردانده شد.
روايي و پايايي ابزار پژوهش

در انجا دادن ای بهوه

ابسدا مسون نرری طحقیق با دقت مطالعثه شثده و منثابع فارسثی و الطثی

موجود جمعآوری و مطالعه شد .سپا ،برسشنامه برای بخ

کمی طراحی شد که با نرر اسثسادان

دانشراهی و نیز جمعی از خبرگان سازمانی روایی آن طأیید شد .ضم این ه سعی شد ،برسث هثا
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به شیوه ای طرح شوند که برای مشارکتکنندگان نامفهو و بیچیده نباشد .برای بررسی بایایی ابزار
نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد  1/9 1برای برسشنامة طحقیق بهدست آمد که نشثان
داد ابزار حاضر بایایی الز را دارد .برای بخ

کیفی نیز طبق نرر لین ل و گوبثا (  )089از آنجثا

که هی روایی بدون بایایی وجود نداد ،اثبات روایی برای طأیید بایایی کافی خواهد بود ،همچنثی ،
باط ( ) 110نیز بیان کرده است بایایی در بخ
بهوه

کیفی بیامد روایی است .به همی منرثور روایثی

از طریق ف کدگذاری مجدد طوسب محقق ثانویثه و براسثا

فرمثول اسث ات 0مطلثوه

گزارش شد.
توصیف دادههای جمعیتشناختي

در بهوه

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

درصد را زنان طش یل میدادند .از نرر طرکیب سنی نیز  08/8درصد نمونه بی  1طا 1سثال2 /8 ،
درصد بی  1طا  21سال 0/0 ،درصد بی  21طا  1سال و حدود  2/درصد را طرکیب سثنی 1
طا  21سال طش یل میدادند .از نرر طحصیالت نیز  2درصد دارای مدرک دکسری،

درصثد دارای

مدرک فوقلیسانا 22 ،درصد لیسانا 01 ،درصد فوقدیپلا و  0درصد دیپلا بودند ،همثانطثور
که مالحره میشود اکثر  1درصدی نمونة مورد بررسی طحصیالت عالی داشسهاند.
تجزيهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها

برای آزمون فرضیة طحقیق آزمون طی زوجی بهکار گرفسثه شثد و علثت ایث امثر ماهیثت خثاص
بهوه

و مسغیر مورد بررسی است .برسشنامة طراحیشده برای ای منرور رضایت کارکنثان را در

دو بخ

قبل و بعد از ادغا میسنجد .بنابرای  ،باید از آزمونی اسسفاده کنیا که طوانایی اعمال ایث

ویهگی را داشسه باشد .در همی راسسا آزمون یادشده اجرا شد که براسا

نسایج آن مشاهده شثد در

سط معناداری  8درصد اخسالف معناداری بی رضایسمندی کارکنان قبل و بعثد از ادغثا وجثود
1. Scott
2. Paired sample t-test
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دارد که بیانکنندة طأثیر کوچکسازی بر رضایسمندی کارکنان است و با طوجه به ای کثه آمثارة طثی
منفی است ای طفاوت در جهت کاشدن رضایسمندی بعد از ادغثا اسثت .بثر ایث اسثا
برس

اولیة بهوه

باسثخ

مبنی بر این ه آیا کوچکسثازی بثر رضثایسمندی کارکنثان طثأثیر مثیگثذارد،

اسسخراج میشود .شایان ذکر است ای نسیجه همسو با طحقیقثات بیشثی مثیباشثد .بثا اسثسفاده از
فرمول اندازة اثر نیز میطوان شدت ای رابطه را محاسبه کرد که برابر است با:
= 1/00

= ETA SQUARED

در واقع رقا  1/00طبق طقسیابندی کوه ( )0899نشاندهندة طأثیر مسوسب کوچثکسثازی بثر
رضایسمندی کارکنان است ،خالصة نسایج آزمون در جدول بیان شده است:
جدول  .2خالصة آزمون تی زوجی

آزمون ت زهج
تفاهت زهج

رضایت شغل
قبل ه بعد از
ادغام

مرایگرن

ایحراف مرایگرن خطای تفاهت در  59درصد اطمرنان آمارة ت
معرار

استایدارد

1/ 1

1/ 81

1/011

اما در زمینة برس

دیرر بهوه

حد پایرن
1/

حد باال
1/899

2/22

درجة معناداری
آزادی دهدامنه
021

مصاحبههایی بیساخسار با  2نفر از کارکنان سثازمان انجثا

گرفت که نسایج ای مصاحبهها به روش طحلیل طا طجزیهوطحلیل شد (جدول ).
ادامة جدول  .3تحلیل تم مصاحبههای انجامگرفته

کدگذاری مقولهای

کدگذاری محوری

کدگذاری باز

ناهمخوانی سازمانها
طفاوت دو سازمان
سازمانها طخصصیاند
غیرکارشناسانه
منطقی نبوده

1/111

سیاستگذاری نادرست

مش الت اجرایی در وضع موجود
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ادامة جدول  .3تحلیل تم مصاحبههای انجامگرفته

کدگذاری مقولهای

کدگذاری محوری

کدگذاری باز

طغییر ایجادنشده
بهبود نبخشیده
در خدمت بهبود نبوده
زمانبر

ناکارآمدی

مش الت آطی
مضر
غلببودن طرح
اجرای غلب
وزیر نامناسب

اشسباه در اجرا

زمان نامناسب اجرا
نیاز به طخصص بیشسر
طخصص نامناسب

بازنرری در امور جاری

بازنرری در وظایف و اخسیارات
مسناسبسازی جذه
آموزش

بسسرسازی

نیاز به بسسرسازی
هدفمندسازی برنامهها
برنامة قبلی
طوجه به اصل22

سیاستگذاری مناسب

الزامات

لحاظکردن سیاستهای کالن
کشور
طوجه به هزینههای قبلی
ام انسنجی قبلی

نررش جامع

دوری از منافع شخصی
درنررنررفس رضایت همه

طوجه به منافع ذینفعان

 .0منرور از ناکارآمدی طرح ،ناکارآمدبودن اجرای کوچک سازی در شرایب فعلی و برای سازمان مورد مطالعه است ،چهبسثا
کوچکسازی در بسیاری از سازمانها طرح مفیدی باشد.
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ادامة جدول  .3تحلیل تم مصاحبههای انجامگرفته

کدگذاری مقولهای

کدگذاری محوری

طداخل شدید در وظایف
عد هماهنری واحدها

کدگذاری باز

بینرمی

ناهماهنری فعالیتها
بینرمی
رعایتن ردن حقوق و مزایا

بیعدالسی

اجحاف بی کارکنان
طبعیض
بهخطرافسادن امنیت شغلی
بدطرشدن وضع کارمندان
طرک اجباری
گسسسری کارکنان
ایجاد بیانریزگی
اسسر

فرسودگی

حواشی
روزمرگی
طوالنیشدن فرایندها
طغییرات مدیریسی م رر
افت خدمترسانی
مخالفت کارکنان
حجا وظایف زیاد
زیادشدن حجا کارها

بیامدها
مش الت ساخساری

افزای

حجا کار

مسئولیتها زیادشده
بدبینی بی مدیر و کارمند
بدبینی به مافوق
بدبینی به هم ار

بدبینی سازمانی

حسادت
رقابت منفی
بیاخالقی
بیادبی
خودبرطربینی
مش الت ارطباطی

بیاخالقی سازمانی

مش ل ارطباطی
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از جمله آفتهای فعالیتهای اجرایی در سازمانهای ایرانی انجا دادن کارهای کارشناسینشده
است ،ادغا سه سازمان طخصصی در قالب یک سازمان که آن ها بیطوجه به جوهرة رسثالسی ایث
سازمانها بوده ،سبب نارضایسی کارکنان در هر یک از ای سازمانهثا شثده اسثت کثه در اینجثا بثا
عنوان مش الت اجرایی وضع موجود برچسب زده شده اسثت .دومثی درونمایثة موجثود بحث
الزامات است .ای مقوله از مفاهیمی مانند بازنرری در امور جاری ،سیاستگذاری درست ،نرثرش
جامع و طوجه به منافع ذینفعان طش یل شده است .بیامثدها مقولثة نهثایی ایث بثهوه
میدهد .بینرمی ،بیعدالسی ،فرسثودگی ،نارسثاییهثای سثاخساری ،افثزای

را شث ل

حجثا کثار ،بثدبینی

سازمانی ،بیاخالقی سازمانی و نارساییهای ارطباطی از جمله مفاهیا موجود در ای بسسة گثزارهای
هسسند .بدبینی بی کارکنثان ،حسثادت ،رقابثتهثای ناسثالا ،غثرور ،حسثادت ،طضثعیف روحیثة
خدمتگرایی ،درگیری در حواشی و شایعهسازی ،احسا

طبعیض و بینرمیهای مخسلفی در ایث

راسسا حادث میشود.
بحث و نتیجه
با طوجه به نسایج ،نسایج فرضیة ما همسو با نسایج فرضیههای مقاالت مرطبب با ای موضثوع اسثت و
انجا دادن راهبرد کوچکسازی یک نارضایسی نسبی را در سط سازمان ایجاد کرده است.
نسایج ای طحلیل نشان داد کارکنان در حوزة اجرا به سیاستگذاری نادرست ،ناکارآمثدی طثرح
و اشسباهات اجرایی اشاره کردهاند .در حوزة الزامات طرح نیز کارکنثان اشثاره کردنثد کثه بثی

از

اجرای طرح باید مواردی مانند بثازنرری در امثور جثاری ،بسسرسثازی ،سیاسثتگثذاری مناسثب،
نررش جامع و طوجه به منافع همة ذینفعان لحاظ شود.
بیامدهای طرح نیز در ای موارد خالصه میشثود :بثینرمثی ،بثیعثدالسی ،فرسثودگی شثغلی،
مش الت ساخساری ،افزای

حجا کار ،بدبینی سازمانی ،بیاخالقی در سازمان و مش الت ارطباطی

که ای موارد نیز با بهوه های بیشی همراسسا است.
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سیاستگذاری نادرست

ناکارآمدی طرح

اجرای ناقص

نادرست
بینرمی
مش الت

ادراک بیعدالت

اجرایی

فرسودگی شغلی

بازنرری در امور جاری
کوچکسازی

بسسرسازی
سیاستگذاری مناسب

الزامات

مش الت ساخساری

بیامدها

افزای

حجا کار

بدبینی سازمانی

نررش جامع

بیاخالقی در سازمان

طوجه به منافع همه

مش الت ارطباطی
شکل  .1ابعاد اصلی طرح کوچکسازی

سرمایة انسانی هر سازمانی ،در واقع مهاطری سرمایهای است که در اخسیار سازمان قرار دارد و
به طحقیق موجبات نوآوری سازمانی و رشد سازمانی را فراها میکنثد .ایث قشثر بثهدلیثل ارطبثا
رودررو و مسسقیمی که با سایر ذینفعان سازمان از جمله مشسریان دارند ،میطوانند نررشی مثبت یا
منفی از سازمان در نرر عمو بسازند .در زمینة سازمان ،از آنجا که ادغا در سثه حثوزة طخصصثی
مجزا انجا گرفسه است در انسصاه بستهای مها ای سثازمان اعثا از وزیثر ،معاونثان و رؤسثای
دبارطمانهای گوناگون باید دقت کافی مبذول شود طا از طعارضات بی کارکنان جلوگیری شثود .در
ای راسسا بیشنهاد میشود سازمان با برنامهای دقیق و با درنررگرفس طخصصها و نیثز ایجثاد یثک
سیسسا شایسسهساالری به انجا دادن چنی برنامههای کالنی در سثط سثازمان اقثدا کنثد .ضثم
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این ه عالوه بر داشس برنامهای جامع بهدلیل این ه مخاطب اصلی ای گونه طرحها بثهطثور عمثده
کارکنان سازمانها هسسند ،اعالن آن به کارکنان و نیز دریافت نررها ،انسقادهثا و بیشثنهادهای آنهثا
میطواند در موفقیت طرح کمک شایانی به سازمان برساند .گزینة دیرری که در موفقیت ای طثرح
الز به نرر میرسد ،اجرای طدریجی آن است .بیبرنامری و اجرای بثرقآسثای ایث طثرح بثدون
داشس برنامة جامع قبلی موجب آشفسریها و طعارضات بسیاری در سط سازمان خواهثد شثد .بثا
طوجه به این ه راهبرد ادغا در راسسای حذف دوبارهکاریها و کاه
بخ

هزینههثا بثه کوچثکسثازی

دولسی خواهد منجر شد ،باید دقت کرد که ای بدی معنا نیست که افرادی که در دو سازمان

قبلی در بستهای مشابه کار میکردند اکنون در کنار ها ای کار را انجا دهند و در واقثع ،منرثور
از ادغا اطصال و طلفیق واحدهای سازمانی نیست ،بل ه باید واقعاً در عمل به منصة ظهور برسثد و
واحدهای دارای کار موازی حذف شوند و واحدهای کارا به حیات خود ادامثه دهنثد .سثازمان در
رابطه با نیروهایی که باید طعدیل شوند ،میطواند با هم اری سازمانهای م انیابی و نیثز حمایثت-
های حقوقی از ای عده از کارکنان حس نیت خود را نشان دهد و از ایجاد بحثرانهثای اجسمثاعی
نیز جلوگیری کنند .طبق مصاحبههای انجا گرفسه در مرحلة اجثرا سیاسثتگثذاریهثای نادرسثت
دربارة اجرای ای طرح و انسخاه نادرست سازمانهایی کثه بایثد بثاها ادغثا شثوند ،بثه کثاه
کارآمدی آن منجر شده است .در ای راسسا سازمان باید به الزامات و بی نیازهای بیادهسازی طثرح
طوجه ویههای داشسه باشد .همانطور که سرمایههای انسانی ای سازمان بیان کردهاند ،بسسرسثازی و
طوجه جامع به منافع همة ذینفعان و نیز سیاستگذاری و برنامهریزی صحی موجب مثیشثود طثا
طرح با اقبال عمومی مواجه شود .هر چند ای طرح بیامدهایی ناگوار نیثز دارد ،ولثی مثیطثوان بثا
رعایت برخی ن ات از جمله طوجه به خواسسههای کارکنان و رفسار شایسسه بثا آنثان بثذیرش ایث
طرح و بهطور کلی طغییر و طحوالت سازمانی را طسهیل کرد .از جمله بیشنهادهایی که بثرای سثایر
سازمانهایی که قصد بیادهسازی چنی طرحی را دارند ،عبارت است از داشس طرح و برنامة قبلثی
و مطالعات ام انسنجی در ای حثوزه ،اطثالعرسثانی بثه کارکنثان و مثدیران سثطوح مخسلثف و
بهرهگیری از نررهای آنها در طسهیل بذیرش ای طغییر اساسی مفید خواهد بثود .طوجثهکثردن بثه
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منافع اکثر ذینفعان نیز در بذیرش طرح مفید خواهد بود .ضم این ه سازمان میطواند بثا طوضثی
طرح خود طی جلسات مخسلف با کارکنان باقیمانده لزو انجا دادن کار را به آنها طوضثی دهثد و
با بیان ای ضروریات و طفهیا و شفافسازی ایث موضثوع کثه کارکنثان باقیمانثده بثرای سثازمان
اهمیت دارند و در حقیقت ،گلچینی از بهسری سرمایههای انسانی سازمان بودهاند ،مجدداً اعسمثاد و
طعهد آنها را جلب کند و از بروز بیامدهای منفی طرح کوچکسازی جلوگیری کنثد و زمینثهسثاز
بهبود جو سازمانی و حرکت به سمت عرضثة خثدمات بثا کیفیثت بثا کارمنثدانی مسعهثدطر شثود.
سازمانی که رفسار شهروندی بهعنوان یک الروی نهادینه در آن مورد ارج و قره قرار میگیرد و بثا
همدلی سازمانی به سمت اهداف و طعالی سازمانی حرکت میکند .در ای راسسا بثه بثهوه گثران
آطی طوصیه میشود طا نمونة موفقی از کوچکسازی در سازمانهای ایرانی را بررسی کنند طا فوالثد
و آثار مثبت ای راهبرد نیز در صورت وجود احصا شود.
تشکر و قدرداني
بدی وسیله از همة کارکنان سازمانهای ادغا شدة ایرانی که در ایث بثهوه

مشثارکت کردنثد و

بهویهه از آقای سیدمیری که مسئولیت همة هماهنریها را در سازمانهای فوق طقبل کردند ،طشث ر
و قدردانی میکنیا.
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