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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی پیرامون تعدیل کارکنان در شهرداری های استان اصفهان و بررسی تأثیر پذیری
تعدیل و ابعاد آن از عوامل ساختاری ،رفتاری و فردی جهت ساخت آینده ی شغلی کارکنانی که سازمان را ترک مینمایند
و همچنین کارکنان باقیمانده در سازمان ،صو رت پذیرفته است .روش انجام این تحقیق ،توصیفی و از نوع همبستگی است
روش گردآوری اطالعات ،به صورت آمیخته (کمی و کیفی) می باشد جامعه آماری پژوهش در مرحله اول (رویکرد کیفی)
 22نفر از صاحب نظران و خبرگان که دارای اطالعات مناسبی پیرامون موضوع تعدیل کارکنان هستند ،می باشد که با
بکارگیری چند دور روش دلفی و استفاده از منطق فازی برای ایجاد همگرایی باالتر میان نظرات کارشناسان ،الگویی
پیرامون تعدیل کارکنان و عوامل اثر گذار بر تعدیل ،طراحی گردید .سپس در بخش کمی ،جهت آزمون الگوی مذکور،
پرسشنامه ای طراحی و پس از بررسی اعتبا ر پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ،در اختیار تعدادی از
مدیران که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالیِ قضاوتی از میان مدیران دوایر و واحدهای شهرداری های استان
اصفهان انتخاب گردیده بودند ،قرار گرفت .با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری روابط بین عناصر مدل بررسی شد.
یافته های پژوهش نشان داد که تمام فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفتند .شهرداریها میتوانند با در نظر گرفتن شاخص-
های مطرح شده برای ابعاد تعدیل در این پژوهش ،در تعیین نوع شغل ،نحوه عملکرد در نقشی که باید آینده عهده دار
باشند (برای کارکنانی که در سازمان می مانند) و همچنین اقدامات الزم جهت آینده شغلیِ کارکنانی که سازمان را ترک
مینمایند ،تصمیمات مؤثری اتخاذ نمایند.
واژه های کلیدی :برنامه ریزی منابع انسانی ،تعدیل کارکنان ،عوامل رفتاری ،عوامل ساختاری ،عوامل فردی ،سیستم
اطالعات منابع انسانی ،پوشش حمایتی ،دلفی فازی
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 -1مقدمه
برنامه ریزی نیروی انسانی از مهمم تمرین مسمائل همر
سازمان است که موضوعات متنوع ،جمذاب و در عمین
حال پیچیده ای را شامل می شود .امروزه با توجه بمه
تحوالت شمگرف در حموزه ممدیریت منمابع انسمانی و
گرایش مدیران به شایسته سماالری در برناممه ریمزی
های سازمانی ،برنامه ریزی منابع انسانی ،جایگاه ویمژه
ای پیدا نموده است .بررسمی ممدل همای مختلم در
حوزه برنامه ریزی نیروی انسانی نشان ممی دهمد کمه
لزوم توجمه بمه چشمم انمداز ،مأموریمت ،اسمتراتژی و
اهممداف سممازمان و در ادامممه سمماختار سممازمان ،جممز
الینفک در برنامه-ریزی نیروی انسانی موفمق ،خواهمد
بود و بدون توجمه بمه ایمن اممر ،نممی تموان رویکمرد
سازمان را مشخص نمود (احمدی.)1391 ،
بررسی وضعیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی ،اولین
گامی است که در برنامه ریزی منابع انسمانی ،ممدنظر
قرار می گیرد .هنگامی کمه سمطع عرضمه زیماد ولمی
تقاضا پایین باشد ،مدیران برنامه هایی جهمت تعمدیل
کارکنان ،به کار می گیرند کمه در ایمن پمژوهش نیمز
روش هایی پیرامون این موضوع ،بیان گردیده است.
در این میمان رویکمرد تعمدیل منمابع انسمانی ،آثمار و
تبعاتی به دنبال دارد که مدیران سازمان ها را با یمک
دوراهی روبرو می نماید .مدیران ،از یک طرف به دلیل
کاهش هزینهها ،دسترسی به مزیّت رقابتی باالتر و یما
ارتقای سهم بازار و یما حتمی بماال بمردن اثربخشمی و
کارایی ،تمایل به تعمدیل نیمروی انسمانی در سمازمان
دارند و از طرف دیگر آنها اثرات منفمی تعمدیل را همم
دیدهاند.
تمهیدات الزم در ممورد آینمده شمغلیِ نیروهمایی کمه
سازمان را ترک مینمایند و همین طور موارد ضروری
جهت تعیین نموع شمغل ،نحموه عملکمرد و همچنمین
ارتقا روحیه کارکنانی که بعد از برنامههای تعدیل در
سازمان میمانند و مشغول به کار هستند ،نشمان ممی
دهد که مدیران باید با برنامهای زمانمند و دقیمق بمه
اجرای فرایند تعدیل اقدام نمایند .به طوری که ضمن
استفاده از فرصتهای پمیش آممده از طریمق تعمدیل،

چالشها و مخاطرات آینمده ی آن را نیمز بمه حمداقل
برسانند .ضمن اینکه باید در نظر داشت کمه موقعیمت
سازمانهای مختل یکسان نبوده و ارائه راهکار واحمد
برای تمام شمرکتها و مؤسسمات جهمت مواجهمه بما
موضمموع تعممدیل ،نممه امکممان پممذیر اسممت و نممه قابممل
قبول(ریمن و نیم. )2011 ،
بنابراین ،با عنایت بمه اهمیمت موضموع تعمدیل منمابع
انسانی در سازمان های امروزی ،در این مقاله با نموعی
نگاه و رویکرد استراتژیک به مقوله طرح ریمزی منمابع
انسانی ،موضوع تورم نیروی انسانی یا به عبارتی ممازاد
عرضه بر تقاضا را مورد بررسی قرار داده و ضمن بیمان
روش های مدیریتِ مطلوب و کارآمدِ تعدیل کارکنان،
با مرور مبانی نظری و ادبیمات موجمود پیراممون ایمن
موضوع ،به طراحی الگویی پیرامون تعمدیل کارکنمان،
با نوعی رویکرد مبتنی بر ساخت آینمده شمغلیِ آنهما،
پرداخته می شود.
مبانی نظری پژوهش
متاسفانه باید پذیرفت که تعدیل کارکنان بمه ویمژه در
شرایط ناپایدار اقتصمادی ،واقعیتمی جمدایی ناپمذیر از
حی مات سممازمان اسممت و مممدیرانی کممه از شممناخت و
یادگیری شیوه های صحیع این امر ،سر باز ممیزننمد
ممکن است در این شرایط عملکرد مناسمبی نداشمته
باشند .باید توجه داشت که برخورد ضعی با موضموع
برکناری بسیار هزینه بر است؛ زیرا می تواند بر اعتبمار
و عزت نفس حرفه ای آثار جبران ناپذیری وارد نماید.
شممهرت شممرکت را بممه خطممر انممدازد و جممذب و بممه
کارگیری نیروهای مستعد را در آینده دشوارتر سمازد.
همچنین احتمال طرح شکایت قانونی نیز وجمود دارد
که این موضوع خود به اعتماد و روحیه کل مجموعه و
سازمان صمدمه وارد ممی سمازد و موجمب ممی شمود
کارکنممان مسممتعد و کارآمممدی کممه پیشممنهاد شممغلی
دیگری دارند ،سازمان را ترک نمایند.
با توجه به تمام این هزینه ها ،ضروری اسمت خمود را
برای عملکمرد مناسمب در هنگمام برکنماری احتممالی
نیروی کار در شرکت آماده سازیم .همر چمه در ممورد
تعممدیل کارکنممان بیشممتر بممدانیم ،آمممادگی بیشممتری
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خممواهیم داشممت (تعممدیل کارکنممان ،سمموزان آلمموی،
.)2012
تعیین اینکه تعدیل کارکنان توسط چه کسی ،چگونه،
چه زمانی و کجا صورت گیرد از موارد مهمی است که
موجب استفاده بهینه و مطلوب از نیروهای موجود در
آینده گردیده ،بر قابلیت های فردی آنها اثر گذاشته و
عامل بهبود مهارتها و توانایی های آنها جهمت تعیمین
آینده شغلی و نوع عملکردشان می گردد .همچنین از
طرف دیگر انجام اقدامات ضمروری پیراممون وضمعیت
شغلیِ آینده و شئونات اجتماعی آن دسته از کارکنانی
که سازمان را ترک می نمایند ،از موارد مهمم دیگمری
اسممت کممه محققممان مختلمم  ،الگوهمما و مممدل هممای
متعددی را در پاسخ به آنها بیان کرده اند.
الو و بریجبممال در مممدلی بمما عنمموان «مممدل راهنمممای
مدیریت مؤثر تعمدیل» ،عمواملی ماننمد فرصمت همای
ارتقا شغلی ،اعتماد کارکنمان ،ارتباطمات ،وفماداری و
تعهد کارکنان و اخالق کارکنان به عنوان حلقه همایی
که جهت مدیریت مؤثر تعدیل ،مقدار انتقال کارکنمان
و کوچک سازی سازمان را احاطمه کمرده انمد ،مطمرح
نموده اند .برای هر کدام از موارد عنوان شمده در ایمن
مدل ،توضیحاتی بیان گردیمده اسمت کمه ممی توانمد
راهنممای عمممل مممدیران در اجمرای سیاسممت تعممدیل
کارکنممان باشممد (الو و بریجبممال  .)2005 ،دو محقممق
دیگر در «مدل تعدیل کارکنان و واکنش بازماندگان»،
ترکیبی از ویژگی های فردی ،ویژگی های اجتماعی و
سازمانی و تأثیر آنهما بمر بازمانمدگان تعمدیل ،را بیمان
کمرده و در نهایمت اثممرات اقتصممادی ناشمی از تعممدیل
کارکنان را نیمز ممورد بحمو و بررسمی قمرار داده انمد
(ویس و آدریس .)2001 ،
«مممدل عوامممل مممؤثر بممر نگهممداری و تممرک خممدمت
کارکنان» از جمله ممدل همای دیگمری اسمت کمه در
زمینه تعدیل کارکنان مطمرح گردیمده اسمت .در ایمن
مدل تعدادی موارد به عنوان عوامل حفظ و نگهمداری
اعضا در سازمان و تعدادی نیز به عنوان عوامل تمرک
خدمت ،ذکر گردیده است .برای نمونمه ایجماد فضمای
توسعه دانش فردی ،مشارکت در تصمیم سازی و  ...از

جمله عوامل اصلی هستند که بمر مانمدگاری اعضما در
سازمان تأثیر می گذارند ،عواملی مانند برآورده شمدن
انتظارات شغلی و کاهش شأن و منزلت کمار ،ممواردی
هستند که بر ترک خدمت کارکنمان اثرگمذار هسمتند
(هلر و اسماعیلی.)1390 ،
روکر و بروکنمر در ممدلی تمأثیر تعمدیل کارکنمان بمر
امنیت شغلی و وفاداری کارکنمان را بیمان کمرده و در
نهایت تأثیر این عواممل ،بمر عملکمرد کارکنمان ،ذکمر
گردیده است .در حقیقت این مدل بمه بررسمی اثمرات
ناش می از تعممدیل کارکنممان ،پرداختممه اسممت (روکممر و
بروکنر .)1998 ،
در مدل «تعهد سازمانی و تعدیل کارکنان» تأثیر سمه
نوع تعهد عاطفی ،مستمر و هنجاری بر تعهد سازمانی
و در نهایت بر تعدیل کارکنمان و تمرک خمدمت آنهما
مورد بررسی قرار گرفته اسمت .احممد ودادی در ایمن
مدل ،جنسیت اعضا  ،پست سازمانی ،نوع اسمتخدام و
سنوات خدمتی را به عنوان متغیر تعدیل گمر در نظمر
گرفته است (احمد ودادی.)1392 ،
جیانگ و کلینک در پژوهشی به ارائه «مدل فراینمدی
تعدیل» پرداخته اند .دو سطع سازمانی و فردی جهت
ارائه الگوی فراینمدی بمرای تعمدیل کارکنمان در ایمن
مدل ،مطرح شده است .در سمطع فمردی ،ممواردی از
قبیل نگمرش بازمانمدگان ،ممدیریت شمغلی کارکنمان،
بررسی شده و عمواملی ماننمد ویژگمی همای سمازمان،
کارایی و اثربخشی سازمان و محیط سازمان ،در سطع
سازمانی در این مدل معرفی گردیمده انمد (جیانمگ و
کلینک .)2001 ،
مقوله انگیزش شغلی برای کسمانی کمه بعمد از طمرح
تعدیل در سازمان می مانند یکی از دغدغه های اصلی
مدیران ،در اجرای سیاست تعدیل کارکنمان اسمت .در
«مدل انگیزش شغلی بازماندگان تعدیل» مطرح شمده
توسط می یر و آلن ،عمواملی جهمت انگیمزش شمغلی
برای بازماندگان طرح تعدیل ،بیان و معرفمی گردیمده
است .در این راسمتا ،ابتمدا ممواردی را کمه در زمینمه
اعتماد به مدیران و امنیمت شمغلی ،اثرگمذار هسمتند،
بیان شده و در نهایت تمأثیر ایمن مموارد بمر انگیمزش
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شغلی کارکنان ،بررسی گردیده است (می یمر و آلمن ،
.)1997
مروری بر مبانی نظری و مدل های مطرح شده ،نشان
دهنده تأثیر سه عامل رفتاری ،فردی و ساختاری بمر
تعدیل کارکنان می باشد.
عواملی مانند احساسات ،نگرش ،امنیت شغلی ،اعتماد
به مدیران ،ادراک اجتماعی ،تعهد کارکنان به سازمان،
توسعه ارتباطات ،نظام پرداخمت و پماداش و  ...نشمان
دهنده نقش عوامل رفتاری می باشد .عوامل رفتماری،
هم در مورد کارکنانی که در طرح تعمدیل ،سمازمان را
تممرک ممی نماینممد و هممم در مممورد کارکنممانی کممه در
سازمان می مانند ،نقش مهمی دارند .رعایت شمئونات
و شخصیت کارکنان ،جلوگیری از تبعات گروهمی کمه
به آن تعلق دارند و آن دسته از عوامل رفتاری کمه در
سطع سازمان مطمرح ممی باشمند ،از جملمه ممواردی
است که باید در مورد کارکنانی که از سازمان جدا می
شوند ،مورد توجه قرار گیرند .حفظ روحیمه کارکنمان،
به کارگیری آنها مطابق با نیاز و طرح ریزی سازمان و
متناسممب بمما تکنولممو ی موجممود و  ...نیممز در مممورد
بازماندگان در سازمان ،از اهمیمت ویمژه ای برخموردار
هستند که تمام این مموارد ،بیمان کننمده ی نقمش و
جایگاه عوامل رفتاری در تعدیل کارکنان ممی باشمند.
مدل های جیانگ و کلمین ( ،)2001ویمس و آدریمس
( ،)2001روکمممر و بروکنمممر ( ،)1998الو و بریجبمممال
( ،)2005م می ی مر و آلممن ( ،)1997هلممر و اسممماعیلی
( )1390و ودادی ( )1391به خوبی نشمان دهنمده ی
نقش مؤثر عواممل رفتماری بمر تعمدیل کارکنمان ممی
باشند.
از جمله عوامل دیگمر کمه مطمابق ممدل همای ودادی
( ،)1391ویس و آدریس ( )2001و هلر و اسمماعیلی
( ،)1390نقممش مهمممی در تعممدیل کارکنممان دارنممد،
عواملی هستند که مخصوص هر فمرد بموده و در ایمن
تحقیق از آنها با عنوان عوامل فردی ،نمام بمرده شمده
است .عمواملی ماننمد نموع عضمویت فمرد در سمازمان،
سابقه کار و ارشمدیت کارکنمان ،نموع عملکمرد آنهما و
میزان تخصص و مهارت آنها از جمله مواردی هسمتند

مخصوص هر فرد ،که در مجموعه عوامل فمردی قمرار
می گیرند.
از طرف می دیگممر نمموع سمماختاری کممه سممازمان دارد و
مطابقت این نوع ساختار (که در این پژوهش پنج نوع
ساختار هنری مینتزبرگ مدّنظر قرار گرفته اسمت) بما
ابعاد مختل ساختار سازمانی (پیچیمدگی ،رسممیت و
تمرکز) از ابعاد دیگری هستند که می توان نقش آنهما
را در تعدیل کارکنان مورد بررسمی قمرار داد .ویژگمی
های اجتماعی و سازمانی ،نوع مشمارکت کارکنمان در
سازمان ،میزان و نوع حمایت مدیران از کارکنان ،نموع
ارتباطممات سممازمانی ،نمموع تصمممیم گیممری سممازمان
(متمرکز یا غیر متمرکز) ممواردی اسمت کمه نقمش و
اهمیت عوامل ساختاری را در تعمدیل منمابع انسمانی،
بیان می نماید(.ممدل همای جیانمگ و کلمین ،2001
ویس و آدریمس  ،2001روکمر و بروکنمر  ،1998الو و
بریجبال  )2005در ادامه تأثیر هر یک از ایمن عواممل
بر مقوله تعدیل کارکنمان را ممورد بررسمی قمرار ممی
دهیم:
عوامل ساختاری و تعدیل کارکنمان :در ایمن پمژوهش
پنج ساختار متداول مطابق الگوی هنمری مینتزبمرگ
(ساختارهای سماده -ماشمینی -بخشمی -حرفمه ای و
ادهوکراسی) به عنوان ابعاد عواممل سماختاری مطمرح
گردیده و ارتباط میان این پنج ساختار با اجمزای سمه
گانه ساختار سازمانی (پیچیدگی ،رسممیت و تمرکمز)
جهت بررسی تمأثیر آنهما بمر تعمدیل کارکنمان ،بیمان
گردیده است .در ساختاری ماننمد سماختار سماده کمه
میزان تمرکمز آن در حمد بماالیی ممی باشمد ،معمموال
قدرت در دست یک نفمر اسمت کمه در رسا سمازمان
قرار دارد .لذا در این ساختار ،تأکید زیادی بمر تعمدیل
کارکنممان وجممود نداشممته و زمممانی کممه ضممرورت آن
احسمماا گردیممد ،تعممدیل صممورت مممی پممذیرد .در
ساختارهای بروکراسی ماشینی و بروکراسی حرفه ای،
بخش تخصصی (فنی) و بخش ستادی پررنمگ اسمت.
در این دو ساختار تا حدی تمرکز سازمان کاهش ممی
یابد و استفاده از نیروهای خارج سمازمان نیمز صمورت
می پذیرد .در این ساختارها تأکید متوسطی بر تعدیل
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کارکنان وجود داشمته و بمر اسماا عاممل تخصمص و
مهارت و یا میزان اطالعات کافی ،این امر صورت ممی
پذیرد .ساختار بروکراسی بخشی ،به دلیل اینکه نقمش
مدیران میانی بسیار پررنگ است ،تعدیل کارکنمان در
باالترین حمد خمود ممی باشمد .همچنمین در سماختار
ادهوکراسی ،با توجه به اینکه کارکنان صرفا به منظور
اجرای طرح مموردی کمه سماختار الزم را ایجماد ممی
نماینممد ،محممیط پیچیممده و پوی ما دارد و گممروه هممای
متعددی برای انجام پرو ه همای متفماوت بما یکمدیگر
تشکیل و پس از انجام پرو ه ،گروه به کار خمود اداممه
داده و یا رابطه گروه با سمازمان قطمع ممی شمود ،لمذا
میزان تعدیل کارکنان نیز در حمد قابمل تموجهی ممی
باشد (بامبرگر و مشولم.)1997 ،
عوامل رفتاری و تعدیل کارکنان :موضوع مهممی کمه
در تعدیل منابع انسانی باید مدنظر قرار داد این اسمت
که جامعه هدف در اجرای طمرح همای تعمدیل منمابع
انسانی ،کارکنان سازمان می باشمند کمه بزرگتمرین و
گرانبهمماترین منبممع هممر سممازمانی اسممت و امممروزه
دسممتیابی بممه بهتممرین کارکنممان و نگه مداری آنممان و
استفاده بهینه از این منبع ،بزرگترین دغدغه ممدیران
است (عادل آذر و جیمران محممدی .)1384 ،در ایمن
راستا توجه مباحو رفتار فمردی از قبیمل شخصمیت،
رضایت شغلی ،امنیت شغلی ،نگرش ،احساسات ،طمرز
تلقی ،تفکرات ،ادراک ،تعهمد کارکنمان بمه سمازمان و
نحوه تصمیم گیری افراد در سازمان از مباحو مهممی
است که بررسی آن می توانمد از دو بعمد قابمل تأممل
باشد اوال در زمینه اقداماتی که جهمت کارکنمانی کمه
قصد تعدیل آنها را داریم بایمد صمورت دهمیم و ثانیما
موضوع تمرمیم افمراد باقیمانمده و توجمه بمه مباحمو
روحی ،روانی آنها جهت باال بردن بهره وری سازمان و
استفاده بهینه از این افراد .مطمئنا هرچه آشنایی ما با
موضوع رفتار افراد از ابعاد مختل بیشتر باشد کار مما
در انجام تعدیل ساده تر بموده و کماهش کارکنمان بما
تبعات کمتمری در سمازمان صمورت خواهمد پمذیرفت
(سوزان آلوی.)2012 ،

این موضوع در سطع گروه نیز قابل تأمل می باشد در
تعری گروه چنین می آید :دو یا چند نفر کمه رابطمه
متقابل با یکدیگر دارند ،گردهم می آیند تا بمه همدف
های خاصی دست یابنمد .گمروه بمه همر دو شمکل آن
«رسمی» یا «غیر رسممی» آثمار فراوانمی بمر سمازمان
دارد .توجه به مباحمو گمروه اعمم از ارتباطمات میمان
فردی ،ارتباطات بین گروهی و اعمال نفوذی که گروه
در سازمان ایجماد ممی نمایمد ،مشمارکت کارکنمان در
تصمیمات گروهی و  ...می تواند زمینه سماز مناسمبی
جهت اجرای بهینه و کارآمد تعمدیل کارکنمان گمردد.
کسانی که با گروه حماکم یما گمروه تخصصمی دمسماز
باشند (یا دمساز نباشند) به منظور دستیابی به همدف
خاصی گردهم ممی-آینمد .کارکنمانی کمه بخواهنمد از
یکی از همکاران اخراج شده (تعمدیل شمده) حمایمت
کنند یا در پمی مزایمای حاشمیه ای بیشمتری باشمند،
مجموعه ای را تشکیل می دهند تا از منمافع خمود در
قالب تشکیل گروه دفاع نمایند (رابینز.)1386 ،
در سطع سازمانی نیز مقوله رفتار سازمانی می تواننمد
نقش بسزایی در اممر تعمدیل کارکنمان داشمته باشمد.
فرهنگ سازمان و نقش مهمی کمه ممی توانمد جهمت
پذیرش مقوله ی تعدیل کارکنان ،ایفا نمایمد از جملمه
ی این موارد است .همچنمین توجمه بمه مقولمه همای
تکنولو ی سازمان ،و فرایند انجام کارها ،طمرح ریمزی
سازمان ،سیاست و رویمه همایی کمه در زمینمه منمابع
انسانی در سازمان اعمال ممی-گمردد نیمز از مبماح ی
است که حتما باید ممدّ نظمر ممدیران در اممر تعمدیل
کارکنان ،قرار گیرد (جیانمگ و کلمین .)2001 ،بمرای
نمونه در مورد طرح ریزی شمغل ،راه و شمیوه ای کمه
کارها درهم آمیخته می شود ،درجمه و میمزان هویمت
کار ،اندازه ای که کار به مهارت های مختل نیاز دارد
و  ...از جمله مواردی است که (در موضوع طرح ریزی
شغل) در زمینه تعمدیل کارکنمان ،مطمرح ممی باشمد
(ویس و آدریس.)2001 ،
عوامممل فممردی و تعممدیل کارکنممان :در زمینممه عوامممل
فردی چهار شماخص عضمویت در سمازمان ،ارشمدیت،
تخصص و مهمارت و عملکمرد جهمت تصممیم گیمری
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مدیران در زمینه ممواردی ماننمد ارتقما ،پماداش هما و
تنبیه ها و همچنین در تعدیل منمابع انسمانی ممدنظر
قرار می گیرد.
نحوه عضویت اعضا در سازمان( ،رسمی م پیممانی م
شرکتی) ،مدت زمان حضور در سازمان و برخمورداری
از مزایایی مانند بیممه و  ...بمه عنموان شماخص همای
عضویت افراد در سازمان ،جهت تعدیل کارکنان ،مورد
توجه مدیران سازمان است .در ممورد عاممل ارشمدیت
شاخص هایی ماننمد سمابقه کمار ،نقمش ممدیریتی در
سازمان ،نوع کار از نظر اهمیت موضوع و  ....از جملمه
مواردی است که می توان در زمینمه ارشمدیت ،ممورد
بررس می قممرار داد« .تخصممص و مهممارت» بممه عنمموان
سومین بعد از عواممل فمردی اسمت کمه ممورد توجمه
مدیران سازمان جهت تعدیل کارکنان ،قرار می گیرد.
با توجه به سه مهارت فنی ،ادراکی و انسانی سمه نموع
شاخص آشنایی بیشتر بما تکنولمو ی ،قمدرت تحلیمل
مسممائل و ارتبمماط انسممانی بممه عنمموان شمماخص هممای
تخصص و مهارت در نظر گرفته شده انمد (بمامبرگر و
مشولم.)1997 ،
و سرانجام در آخرین بعد از ابعاد عوامل فردی ،یعنمی
عملکرد کارکنان شماخص همایی ماننمد نموع ارزیمابی

(مستقیم یا غیر مستقیم) ،روش ارزیابی ،نموع ارزیماب
(مدیریت ،سرپرست ،خودارزیابی) و  ..مطرح می گردد
(مورهد و گریفین.)1993 ،
سه دسته عامل معرفمی شمده در ایمن تحقیمق یعنمی
عوامل رفتاری ،ساختاری و فردی خود نیز با یکمدیگر
در ارتباط می باشند .مطالعه صورت پذیرفتمه توسمط
دکتر میرزایی اهرنجانی نشان دهنمده بخشمی از ایمن
موضوع می باشد .در این تحقیق به منظمور شناسمایی
ابعماد مؤلفممه هممای رفتمماری از «مممدل سممه شمماخگی»
استفاده شده است .مدل مزبمور یمک برناممه تحلیلمی
است کمه بمر اسماا آن ممی تموان کلیمه مطالعمات و
تئوری های سازمان و مدیریت را در سه حوزه بررسی
نمود.
شکل زیر به عنوان مدل نهایی الگوی تعدیل کارکنمان
در سازمان های محلی ،تأثیر عوامل فردی ،رفتماری و
ساختاری بر تعدیل ،تمأثیر متقابمل عواممل رفتماری و
ساختاری بر یکدیگر و همچنین تأثیر عوامل فردی بر
عوامل ساختاری و رفتاری می باشد.

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق ( الگوی تعدیل کارکنان در سازمانهای محلی )
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روش تحقیق
در این پژوهش ،ابتدا بر اساا مبانی نظری مطرح شده
در تحقیممق ،چممارچوب مفهممومی اولیممه طراحممی گردیممد و
سپس با استفاده از رویکرد کیفی (بکارگیری روش دلفمی
و استفاده از منطق فازی) چارچوب مفهومی اولیه و ابعماد
و شاخص همای آن ممورد جمرح و تعمدیل قمرار گرفتمه و
طراحی ممدل مفهمومی پمژوهش ،نهمایی گردیمد .در گمام
بعدی (رویکرد کمی) برای آزمون مدل ،بر اساا اطالعات
به دست آمده از مرحله کیفی ،مدل مذکور در شمهرداری
های استان اصفهان توسط مدیران واحدها ،ممورد ارزیمابی
قرار گرفت .جامعه آماری در مرحله کیفمی (روش دلفمی)
شامل  22نفر از صاحب نظران و خبرگان شمامل اعضمای
هیئت علمی و اساتید دانشگاه ها ،مدیران کل اسمتانداری
اصممفهان ،مممؤلفین کتممب منممابع انسممانی و چنممد تممن از
شهرداران شهرهای استان اصفهان کمه دارای طمرح همای
منسجم تری پیرامون تعدیل کارکنان بودند ،ممی باشمد و
جامعه آمماری در مرحلمه کممی شمامل ممدیران دوایمر و
واحدهای شهرداری همای اسمتان اصمفهان (کمه در زممان
تحقیممق حاضممر  520نفممر بمموده انممد) ،مممی باشممد کممه بمما

بکارگیری روش نمونه گیمری غیراحتممالی قضماوتی 150
نفر از آنها به عنوان نمونه ،انتخاب گردیدند .این پمژوهش
از نظممر قلمممرو زمممانی ،نمموعی بررسممی مقطعممی بمموده و از
شهریور سال  1394شروع شده و تا اسمفند  1395اداممه
می یابد.
2
1
رویکرد این پمژوهش ،اسمتقرایی و قیاسمی اسمت بمه
طوری که این تحقیق در مرحله اکتشاف مدل ،اسمتقرایی
و در مرحله اعتباریابی و آزمون ،قیاسی اسمت و همدف آن
در مرحله نخست (کش مدل) اکتشافی و در مرحله دوم،
پیمایشی از نوع توصیفی است.
در این پمژوهش بمرای گمردآوری داده همای تحقیمق از
روش میدانی و از ابزارهایی همچون پرسشنامه و مصاحبه
استفاده شده است .از ابزار مصماحبه بمرای بهمرهگیمری از
دیدگاه ها و نقطه نظرات افراد مطلمع و آگماه و بما تجربمه
پیرامممون موضمموع تحقیممق ،بمموده اسممت .منظممور از ابممزار
پرسشنامه در این تحقیق ،شامل یک پرسشنامه ویژه پانل
دلفی برای متخصصین مربوط بما موضموع اسمت کمه ایمن
پرسشنامه در طی چهار دور فرایند دلفی توسط اسماتید و

Comprative
Deduction

1
2
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خبرگان (اعضمای پانمل) تعمدیل و اصمالح شمده و نهایتما
پرسشنامه نهمایی تمدوین گردیمد .ضممن اینکمه محقمق،
پرسشنامه نهایی حاصل شده که شامل مؤلفه هما ،ابعماد و
شاخص های مورد تأیید خبرگان می باشد را برای آزممون
مدل تحقیق ،به کار گرفمت .بمه منظمور بررسمی روایمی و
آزمممودن معنمماداری میممان متغیرهممای مشمماهده گممر 3و
متغیرهای مکنمون ،4از تحلیمل عماملی اسمتفاده گردیمده
است .تحلیل عاملی یک فن آماری است که با اسمتفاده از
آن میتوان مشخص نمود که آیا پرسشنامه شاخص همای
مورد نظر را اندازه گیمری ممی کنمد یما خیمرت در تحلیمل
عاملی باید سؤاالتی که برای ارزیابی یک شاخص یا صفت
خاص طرح شده اند دارای یک بار عاملی مشمترک باشمند
و این عوامل معنی دار باشمند (کالیمن .)1380 ،بنمابراین
کلیه سؤاالت پرسشنامه های این تحقیق که با استفاده از
پرسشنامه های معتبر علمی طراحمی شمده بودنمد ،ابتمدا
مورد تحلیل عاملی اکتشافی (به شیوه مؤلفه های اصلی با
چرخش واریماکس) و سپس جهت معنی دار بودن ممورد
تحلیل عماملی تأییمدی 5قمرار گرفتنمد .همچنمین جهمت
بررسی پایایی ،از آلفای کرونباخ اسمتفاده شمده اسمت .بمه
منظور بررسی روابط علی و معلولی متغیرها و آزمون مدل
مفهومی پژوهش از مدل معمادالت سماختاری ( )SEMاز
رویکرد کوواریمانس محمور (روش لیمزرل) اسمتفاده شمده
است .مدل نهایی پژوهش دارای چهار مؤلفه شامل عوامل
رفتاری ،عوامل فردی ،عوامل ساختاری و تعدیل کارکنمان
و همچنین دارای  18بعد و  77شاخص نهایی می باشد.

3

Observer Variable
Latent Variable
5
Confirmatory factor analysis
4
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تحلیل يافتهها
نمودارهای زیر ممدل معمادالت سماختاری را در حالمت
آماره  tو همچنین در حالت ضرایب استاندارد نشمان ممی
دهد .ضریب استاندارد رابطه موجمود نیمز در صمورتی کمه

ارزش  ، tاز  2بزرگتر یما از  -2کموچکتر باشمد ،در سمطع
اطمینان  %99معنی دار خواهد بود:

نمودار  1مدل معادالت ساختاری در حالت ضرایب استاندارد

نمودار  2مدل معادالت ساختاری در حالت آماره t
همچنین برای ارزیابی مدل مدلسازی معادالت ساختاری چندین مشخصه برازندگی وجمود دارد .البتمه همر یمک از ایمن
شاخص ها به تنهایی دلیل برازندگی مدل یا عدم برازندگی آن نیستند ،بلکه این شاخص ها را باید در کنار یکدیگر و با همم

تفسیر کرد .در این پژوهش از شاخص های  ، x2میانگین مجذور پسمانمدها  ،RMRشماخص برازنمدگی  ،GFIشماخص
تعدیل برازندگی  ،AGFIشاخص نرمشده برازنمدگی ( ،)NFIشماخص نرمنشمده برازنمدگی ( ،)NNFIشماخص برازنمدگی
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فزاینممده ( ،)IFIشمماخص برازنممدگی تطبیقممی ( )CFIو شمماخص بسممیار مهممم ریشممه دوم بممرآورد واریممانس خطممای
تقریب  RMSEAاستفاده شده است .مقادیر شاخص های برازندگی مدل در این پژوهش و حد مجاز آن که در جدول زیر
ارائه گردیده است نشان می دهد داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیمق ،بمرازش مناسمبی دارد و
این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازه های نظری است.
جدول  :1شاخصهای برازش مدل
برآوردهای مدل

حد مجاز

نام شاخص
(کای دو بر درجهی آزادی)

1/96

کمتر از3

( GFIنیکویی برازش)

0/94

باالتر از 0/9

( RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد)

0/08

کمتر از 0/1

( CFIبرازندگی تعدیل یافته)

0/95

باالتر از 0/9

( NFIبرازندگی نرم شده)

0/91

باالتر از 0/9

( NNFIبرازندگی نرم نشده)

0/94

باالتر از 0/9

برازندگی فزاینده ()IFI

0/95

باالتر از 0/9

پس از دستیابی به مدل زیر ساختی تحلیلی پیرامون تعدیل کارکنان در سازمان های محلی (شکل  )1فرضیه های ذیمل
با توجه به نتایج بخش های قبلی ،مطرح گردیدند:
 )1عوامل ساختاری بر تعدیل کارکنان تاثیر مستقیم و معنی دار دارند.
 )2عوامل رفتاری بر تعدیل کارکنان تاثیر مستقیم و معنی دار دارند.
 )3عوامل فردی بر تعدیل کارکنان تاثیر مستقیم و معنی دار دارند.
 )4عوامل ساختاری بر عوامل رفتاری تأثیر مستقیم و معنی دار دارند.
 )5عوامل رفتاری بر عوامل ساختاری تأثیر مستقیم و معنی دار دارند.
 )6عوامل فردی بر عوامل ساختاری تأثیر مستقیم و معنی دار دارند.
 )7عوامل فردی بر عوامل رفتاری تأثیر مستقیم و معنی دار دارند.
جدول زیر خالصه ای از ضرایب مسیر  ،آماره  ، tسطع معنی داری و نتیجه فرضیههای تحقیق را بیان می کند:
جدول  :2بررسی رد یا تأیید فرضیه ها
فرضیات تحقیق متغیرهای تحقیق

ضريب مسیر( )βآماره  tسطح معناداری نتیجه

1

عوامل ساختاری ← تعدیل کارکنان

0.37

4.81

>0/05

اثر مستقیم و معنی دار

2

عوامل رفتاری ← تعدیل کارکنان

0.39

5.05

>0/05

اثر مستقیم و معنی دار

3

عوامل فردی ← تعدیل کارکنان

0.42

5.14

>0/05

اثر مستقیم و معنی دار

4

عوامل ساختاری ← عوامل رفتاری

0.31

4.01

>0/05

اثر مستقیم و معنی دار

5

عوامل رفتاری ← تعدیل ساختاری

0.31

4.01

>0/05

اثر مستقیم و معنی دار

6

عوامل فردی ← تعدیل ساختاری

0.35

4.55

>0/05

اثر مستقیم و معنی دار

7

عوامل فردی ← تعدیل رفتاری

0.55

6.35

>0/05

اثر مستقیم و معنی دار

بحث و نتیجه گیری

امروزه به دلیل بحران های اقتصادی و الزام سازمان هما
بممه تعممدیل نیممروی انسممانی ،بسممیاری از سممازمان همما در
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اقسانقاط دنیا به انواع سیاسمت همای مربموط بمه تعمدیل
کارکنان روی آورده اند .هنگامی که سازمان تعدیل نیروی
انسانی را به عنوان دستور کار خود مطرح ممی نمایمد ،بمه
دنبمال متعمادل شمدن و معتممدل نممودن وضمعیت منممابع
انسانی خود با ایجاد دگرگونی در مهارت ها و توانایی ها و
یا بمه وجمود آوردن شمرایط جدیمد کمار بما افمزایش روح
مسئولیت پذیری از طریق ایجاد تنوع در کار ،با توجمه بمه
نیازهای جدید ایجاد شده در جامعمه ممی باشمد .در ایمن
راستا حذف نیروی انسانی مازاد بر نیاز می تواند صرفا بمه
عنوان یکی از گام های این فرایند مورد نظر قرار گیرد.
هدف اصلی تعدیل ،تقلیل نیروی انسمانی نیسمت بلکمه
استفاده بهینه و مطلوب از نیروهای موجود خواهد بود .در
این رابطه ممکن است در یک بخش از سازمان به افزایش
نیرو نیماز باشمد و در جمای دیگمر سمازمان کماهش نیمرو.
بنابراین ،می توان متصور گردید کمه یکمی از مهمم تمرین
اهداف تعدیل نیروی انسمانی کسمب بهمره وری بیشمتر از
طریق بهبود عملکرد کارکنان می باشد .بر هممین اسماا
اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی در صورتی کمه در یمک
چارچوب سیستماتیک و قانون مند هدایت و رهبری شود،
می تواند سطع بهره وری نیروی انسانی را افمزایش دهمد.
گرت تعدیل نیروی انسانی را فراینمدی ممی دانمد کمه بمه
منظور افزایش اثربخشی سمازمانی ،ممدیریتی و همچنمین
اثربخشممی کارکنممان سممازمان بممرای کاسممتن از هزینممه
بوروکراتیک سازمان صورت می گیرد (احمدی.)1391 ،
پژوهش حاضر پژوهشی کماربردی و از نموع توسمعه ای
می باشد که در آن الگویی پیراممون تعمدیل کارکنمان در
سازمان های محلی (شهرداری های استان اصفهان) ارائمه
گردید .در این الگو عوامل مؤثر بر تعدیل کارکنان (شمامل
عوامل رفتاری ،ساختاری و فردی) معین گردید اسمت .در
فصل سوم این تحقیق بما بهمره گیمری از ادبیمات مطمرح
شممده ،شاخصممهایی پیرامممون ابعمماد سممه عامممل رفتمماری،
سمماختاری ،فممردی و همینطممور تعممدیل کارکنممان مطممرح
گردیده که شهرداران و مدیران منابع انسانی در شهرداری
ها با استفاده از اطالعات به دست آمده پیرامون سمه بعمدِ
زمان تعدیل ،واحد و فرد تعدیل شمونده و منمابع ممؤثر در
تعدیل ،می توانند تصمیماتی منطقی توسم با نوعی رویکرد

کارشناسی شده پیرامون وضعیت و موقعیت شغلیِ آینده-
ی کارکنممان باقیمانممده در سممازمان و همچنممین اقممدامات
مرتبط با نیروهای تعدیل شده از سازمان ،اتخاذ نمایند.
اجرای برنامههای داوطلبانه ،اخطار بمه هنگمام ،رعایمت
احترام و شمئونات افمراد جهمت تمرک سمازمان ،برگمزاری
مراسم تودیع و مصاحبه خروج از جمله اقمدامات سمازمان
برای کارکنانی است که قصد تعدیل آنها را داریم .در ایمن
میان کمک به نیروهای تعدیل شمده جهمت یمافتن شمغل
جدید و به نوعی ساختِ آینمدهی شمغلی آنهما از اهمیمت
بسزایی برخوردار اسمت .اگمر سمازمان درصمدد برآیمد بمه
نیروهایی که قصد تعدیل آنها را دارد آموزشهای جدیدی
بدهد تا آنان بتوانند شغلهای جدیدی بیابند ،به اصمطالح
بر زخمهای آنها به نموعی ممرهم خواهمد گذاشمت .بمرای
نمونه شهرداری می تواند بما سمازمان همای دیگمر تمماا
بگیرد ،فرصت انجام مصاحبه برای آنها فراهم آورد و بدین
گونه آنها را در یافتن شغل جدید ،یاری نماید .یا از طریق
تشکیل تعاونی های سرمایه گذاری ،سرمایهی آنها (بمرای
نمونه حق سنوات و  )...را به کار گیمرد و یما بما واگمذاری
بخشی از خدمات (کمه شمهرداری قصمد واگمذاری آن بمه
بخش خصوصی را دارد) به نیروهای تعدیل شمده ،زمینمه
ایجاد شغل جدیدی را برای آیندهی آنها فراهم نماید.
همچنین مدیران منمابع انسمانی در شمهرداری هما ممی
توانند با توجه به ابعاد و شاخص های معرفی شده در ایمن
پژوهش (پیرامون سه عامل رفتاری ،فمردی و سماختاری)
در مورد نحوهی عملکرد ،وضعیت و موقعیمت شمغلیِ آتمیِ
کارکنان در سازمان و در مجموع ساخت و طراحی آینده-
ی شغلی آنها ،اقدامات الزم را صورت دهند .ابعماد معرفمی
شده در مورد عوامل رفتاری از قبیل میزان تعهد کارکنان
به سازمان ،نوع ارتباطات گروهی ،نحوه مشارکت کارکنان
در تصمیمات ،الگوی طرح ریزی شمغل و نظمام پرداخمت
پاداش که در سه سطع فرد ،گروه و سازمان بیان گردیمده
اند و همچنین عضویت در سمازمان ،ارشمدیت ،عملکمرد و
تخصص و مهارت به عنوان ابعادِ عوامل فمردی ،بمه خموبی
می توانند راهگشای راه مدیران و گرفتن تصممیمات الزم
برای ساخت آیندهی شغلیِ کارکنان و ارتقا سطع کارآیی
و بهبود عملکرد آنها ،قرار گیرد.
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جداولی که در ادامه میآید به مقایسه ایمن تحقیمق بما
تحقیقات دیگر صورت گرفته پیرامون تعدیل کارکنان بمه
صورتی شفاف و جزئی پرداخته است:
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جدول  :3مقایسه با سایر پژوهش های صورت گرفته پیرامون تعدیل کارکنان ()1-5
رديف

1

2

3

4

5

عناوین مقاالت

اثرات اعالم تعدیل منابع
انسانی بر عملکرد کارکنان

عوامل مؤثر بر
نگهداری و ترک
خدمت کارکنان دانش
محور

بررسی تأثیر طرح
تعدیل بر بهرهوری
نیروی انسانی

مدل مناسب برنامه
ریزی نیروی انسانی
مبتنی بر شایستگیها

تأثیر راهبردهای
کنترلی و تقاضاهای
مرتبط با کار بر
شکایات جسمانی و
روان شناختی

نام نویسنده یا
نویسندگان

نیک زوبانو

علی اکبر افجه و عادل
صالع غفاری

علی اکبر افجه و لیال
خان زاده

شهامت حسینیان و
جعفر اطمانی

آقای عریضی و خانم
براتی

مجله

مؤسسه فورچانک

نشریه راهبرد فرهنگ

فصلنامه رسالت
مدیریت دولتی

فصلنامه مدیریت منابع
انسانی در نیروی
انتظامی

فصلنامه سالمت روان
شناختی

سال انتشار

فوريه  2016میالدی

1392

بهار 1390

مهر 1392

تیر 1393

اهداف تحقیق

تغییر میزان فروش و همچنین
بررسی اثرات روحی تعدیل

شناسایی عوامل مؤثر
بر نگهداری و ترک
خدمت کارکنان دانش
محور

بررسی تأثیرپذیری
شاخههای بهرهوری از
اجرای طرح تعدیل

طراحی مدل مناسب
برنامهریزی نیروی
انسانی مبتنی بر
شایستگیها

بررسی اثرات ناشی از
تعدیل نیروی انسانی

جامعه آماری و نحوه
نمونه گیری

 193فروشگاه در آلمان به
عنوان جامعه آماری  53عدد
آن به عنوان نمونه

اعضای هیئت علمی
جامعه آماری
است(160نفر) و 120
نفر نمونه

جامعه 300 :نفر از
کارکنان وزارت اقتصاد
نمونه 135:نفر

مدیران عالی حوزه
مرکزی پلیس اطالعات
ناجا به عنوان جامعه و
 57نفر نمونه

جامعه :کارکنان یک
شرکت صنعتی بزرگ
و  624نفر نمونه

نتیجه تحقیق

طرح تعدیل موجب کاهش
میزان فروش همراه با ایجاد
تعارضات روحی برای کارکنان
در جامعه مورد تحقیق
گردیده است.

تأثیر متغیرهای اصلی
پژوهش بر ترک
خدمت کارکنان

رابطه معنادار میان
اجرای طرح تعدیل و
تأثیر آن بر بهرهوری

رتبه بندی متغیرهای
مؤثر در برنامهریزی
نیروی انسانی مبتنی
بر شایستگیها

رابطه منفی میان
تقاضاهای کاری و
تنش روان شناختی

تشابه با تحقیق
حاضر

در هر دو تحقیق اثرات روحی
و روانی تعدیل مورد بررسی
قرار گرفته است

بررسی عوامل مؤثر بر
ترک خدمت(تعدیل)
کارکنان

بررسی حالتهای
گوناگون تعدیل نیروی
انسانی اعم از برکناری،
بازنشستگی و...

بررسی موضوع برنامه-
ریزی نیروی انسانی به
عنوان یکی از مباحو
اصلی منابع انسانی

بررسی اثرات ناشی از
تعدیل نیروی انسانی
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جدول  :4مقایسه با سایر پژوهش های صورت گرفته پیرامون تعدیل کارکنان ()6-10
رديف

6

7

8

9

10

عناوین مقاالت

تحقیق اکتشافی
پیرامون اثر تعدیل
کارکنان بر استرا
شغلی وتعهد سازمانی

تأثیرات سیاستهای
تعدیل بر طرز نگرش
بازماندگانIS

بررسی تأثیر تعهد
سازمانی بر ترک
خدمت کارکنان

بررسی علل خروج
کارکنان دانشی از
شرکت های دانش
بنیان

عدالت ادراک شده از
سوی کارکنان در رابطه
با تعدیل نیروی انسانی

نام نویسنده یا
نویسندگان

بریجت گیراک

جیمز جیانگ و گری
کلین

آقایان ودادی ،رضایی
زاده ،میرهاشمی
ونجفی

مجیبیان ،فرتوک زاده،
رجبی ،صطفایی

جعفری فارسانی-
قربانیزاده و حبیبی

مجله

نشریه دانشگاه کووان

نشریه ورنال

نشریه آینده پژوهی
مدیریت

فصلنامه علوم مدیریت
ایران

نشریه مدیریت منابع
انسانی در صنعت نفت

سال انتشار

 2016میالدی

 2006میالدی

مرداد 1391

مرداد 1394

1393

اهداف تحقیق

بررسی اثرات تعدیل بر
استرا کارکنان و
تعهد سازمانی آنها

اثرات روحی و روانی
تعدیل بر نیروهای
تعدیل شده و باقی
مانده

تأثیر تعهد سازمانی بر
ترک خدمت کارکنان

بررسی موضوع خروج
کارکنان دانشی و اتخاذ
بسته های سیاستی
مناسب

تأثیر عدالت ادراک
شده از سوی کارکنان
باقی مانده از تعدیل

جامعه آماری و نحوه
نمونه گیری

انتخاب نمونه هایی از
 8آکادمی در استرالیای
غربی

 300نفر از کارکنان
انجمن متخصصین فن-
آوری اطالعات در
آمریکا و  85نفر نمونه

نوعی سازمان خصوصی
بزرگ به عنوان جامعه
با  2500نفر عضو و
 196نفر نمونه

نمونه گیری از یک
شرکت دانش بنیان
تولید کننده نرم افزار
در ایران

جامعه :کارکنان شرکت
پتروشیمی( 3000نفر)
و نمونه 550 :نفر

نتیجه تحقیق

تأثیر مستقیم تعدیل بر
استرا و تعهد
کارکنان و نقش
مشارکت کارکنان در
امورات جهت کاهش
اثرات روانی تعدیل

سیاستهای تعدیل
نیروی انسانی با نگرش
کارکنان باقی مانده
رابطه قوی دارد

بین تعهد سازمانی و
ابعاد آن با ترک خدمت
کارکنان همبستگی
معکوا و معناداری
وجود دارد

معرفی عوامل مؤثر بر
خروج کارکنان دانشی
و ارائه پیشنهاداتی
پیرامون آنها

نحوه برخورد مدیریت
با سازمان با کارکنان
انتخاب شده برای
تعدیل تأثیر زیادی بر
نگرش کارکنان دارد

تشابه با تحقیق
حاضر

تأکید بر استرا شغلی
به عنوان یکی از
شاخص های عوامل
رفتاری

بررسی نگرش
بازماندگان تعدیل به
عنوان یکی از اثرات
ناشی از تعدیل

تأثیر تعهد سازمانی به
عنوان یک بعد عامل
رفتاری بر تعدیل
کارکنان

ارائه مدلی پیرامون
تعدیل کارکنان با تکیه
بر نوع جامعه آماری
مورد نظر

نقش تعدیل کارکنان
به عنوان تأثیر عدالت
بر دانش فردی
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در مجموع نقاط تمایز این تحقیق با سایر پژوهش های
مشممابه دیگممر پیرامممون تعممدیل کارکنممان اوال :اسممتفاده از
فراینممد پممژوهش دلفممی (نظرسممنجی از نخبگممان) بممرای
شناسایی و تأیید ابعاد و شاخص های ممورد بررسمی ممی
باشد که در فرایند انجام تحقیق به مدل موجود ،شماخص
های جدیدی اضافه شده است که در پژوهش همای قبلمی
وجود ندارد .ثانیما :ابعماد و شماخصهمای مطمرح شمده در
تحقیق حاضر ،هم در مورد سمه عاممل رفتماری ،فمردی و
ساختاری ،و هم در مورد تعمدیل کارکنمان ،نسمبتا جدیمد
میباشد .ابعاد عامل رفتاری از جدیدترین مقماالت مطمرح
شممده پیرامممون رفتممار سممازمانی و تعممدیل کارکنممان اخممذ
گردیده ،ابعاد عامل ساختاری برگرفته از دیمدگاه «هنمری
مینتزبرگ» و ابعاد عامل فردی برگرفته از نظمرات مطمرح
شده توسط «بامبرگر و مشولم» میباشمد همچنمین ابعماد
تعدیل کارکنان ،شامل زمان تعمدیل ،مکمان تعدیل(واحمد
تعدیل شونده) و منابع مؤثر در تعدیل(تصمیم گیرنمدگان
تعممدیل) نشممأت گرفتممه از مقمماالت مطممرح شممده توسممط
«سوزان آلوی» پیرامون تعدیل کارکنان میباشمد .و ثال ما:
رویکرد این پژوهش مبتنمی بمر آینمده پژوهمی اسمت کمه
زمینممهای جهممت آینممدهی شممغلیِ کارکنممان باقیمانممده در
سازمان و همچنمین نیروهمای تعمدیل شمده ،فمراهم ممی
نماید؛ موضوعی که می تواند در ارتقا کارآیی و بهره وری
کارکنممان شممهرداری همما و جلمموگیری از سممرخوردگی و
ناامیدی نیروهایی که شهرداری را ترک می نمایند ،نقمش
مؤثر و بسزایی ایفا نماید.
در راستای موارد مطرح شده در این پژوهش ،پیشمنهاد
می گردد شهرداران و ممدیران منمابع انسمانی بما تعریم
مشخص تر نوع فعالیت نیروهای صفی و ستادی ،توجه به
اهمیت مدیران میانی بمه عنموان نموعی عاممل هماهنمگ
کننده بخش همای مختلم  ،بهمرهگیمری از ویژگمی همای
سمماختار ارگانیممک در کنممار سمماختار مکممانیکی حمماکم بممر
شهرداری ها جهت افزایش خالقیت و نوآوری و جلوگیری
از یأا و دلزدگی ،توجه به مقوله های فردیِ کارکنمان از
قبیل سمابقه کمار ،میمزان مهمارت و نموع عملکمرد آنهما و
همچنین در نظر گرفتن شاخص های عواممل رفتماری در
سه سطع فرد ،گروه و سازمان که در این تحقیمق مطمرح

گردید ،ضمن اجرای مناسب طرح تعدیل کارکنان ،زمینمه
های الزم جهت ساخت آیندهی شمغلیِ کارکنمان تعمدیل
شده و همچنین کارکنان باقیمانمده در سمازمان را فمراهم
نمایند.
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