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 چکیده 

با توجه به وضعیت اقتصادی نامطلوب در اغلب کشورها مخصوصا کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و اهمیت نیروی     

لذا از این بین . نوع نگرش مدیران دولتی و خصوصی می تواند بر کل سیستم اقتصادی کشور موثر باشد ،ین وضعیتانسانی در ا

کشورهایی می توانند خود را از فضای بحران در این خصوص جدا سازند که مدیران شایسته تری در صدر سازمان های دولتی و 

ه نگرش مدیران موفق را مورد ارزیابی قرار داده و میزان موفقیت و در این پژوهش سعی بر آن شده ک. شندباخصوصی داشته 

نتایج پژوهش نشان از تفاوت های بسیاری در . عدم موفقیت هر سازمانی را بر اساس پرسشنامه های تدوین شده بررسی نماییم

سیستم های اداری،  سبک رهبری و نوع نگرش مدیران سازمان های دولتی و خصوصی است که میزان کارآیی هر یک را در

در نهایت به این نکته رسیدیم که مدیر موفق و دلسوز بجای اخراج نیروی کار و کاهش . نشان می دهد... تولیدی، خدماتی و 

حقوق و دستمزد می تواند با تغییر استراتژی سازمان، کنترل و حذف هزینه های مازاد، غنی سازی شغلی، تربیت و آموزش 

ن کارآفرین نمودن نیروی های خود و نیز استفاده از سبک های رهبری مشارکتی و تعاملی و تحولی در نیروی انسانی و همچنی

 .وضعیت رکود، مجموعه خود را جزء سازمان های منحصر به فرد معرفی و رسالت خویش را به سرانجام برساند

 

  ، نگرش مدیرانوضعیت رکود، منابع انسانی: واژگان کلیدی

 

 
 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 مقدمه 

تابستان اقتصادی یا همان دوره رونق اقتصادی، پاییز اقتصادی یا همان . اقتصادی مانند یک سال دارای چهار فصل است شرایط

این چهار  .دوره رکود اقتصادی، زمستان اقتصادی یا همان دوره بحران اقتصادی، بهار اقتصادی یا همان دوره رونق اقتصادی

و مدیران باید برای مواجه با دورانهای مختلف اقتصادی . از دیگری فرا می رسند دوره اقتصادی مانند چهار فصل سال یکی پس

در دوره رکود بیکاری افزایش می یابد و توان خرید مردم  .آماده بوده و استراتژی مناسب هر دوره را در زمان مواجه بکار گیرند

در این . ما تقاضا برای کاالهای لوکس کم می شودهرچند در این دوره تقاضا برای کاالهای عادی هنوز باالست ا. نیز کاهش

و این به . دوره سرمایه گذاری شرکتها برای توسعه واحدهای خود کاهش می یابد و کم کم پدیده مازاد کاال مشهود می شود

-چالش ز آنجا کها .این معناست که فروختن به آسانی قبل نیست و برخی شرکتها در حوزه فروش با مشکالتی مواجه می شوند

های مواجه با دورانهای رکود و بحران ها و استراتژیهای اصلی کسب و کارها در دورانهای رکود و بحران شکل می گیرد، روش

 (2931بختایی، ). دنظر بوده استاقتصادی همیشه م

اقتصادی دارد، یکی از بازار کار یکی از چهار بازار اساسی در اقتصاد کشور هر کشور است که تفاوت اساسی با سایر بازارهای 

بازار کار یکی از محوری ترین بازارهای اقتصاد  .اهداف مدیریت بازار کار و اقتصاد کالن ، کاهش بیکاری یا اشتغال کامل است

هر تحولی که در بخش عرضه یا بخش تقاضای اقتصاد رخ دهد، از طریق بازار کار، اثر خود را بر دیگر بخش ها یا بازارهای . است

به دیگر سخن اگر بازار کار به خوبی عمل نکند، سیاست های پولی و مالی که دولت در بخش تقاضای . د خواهد گذاشتاقتصا

اقتصاد اعمال می کند، اثر خود را بر بخش عرضه نخواهد گذاشت و بنابراین، تولید نمی تواند همپای تغییر در تقاضا، تحول 

تصاد کالنی دولت در ایران و بویژه شکست سیاست های تعدیل اقتصادی، ناشی در واقع شکست بسیاری از سیاست های اق. یابد

 (2931رنانی، . )از عدم همراهی بازار کار با این سیاست و عدم انتقال شوک های تقاضا، به طرف عرضه اقتصاد است

کود و کسادی را تجربه می اقتصاد هر کشوری در دوره هایی ر. بیکاری در شرایط رکود اقتصادی، پدیده غیرمنتظره ای نیست

 بخش در چه ای  کند به دنبال خود، توقف یا کندی رشد سرمایه گذاری، تولید، کاهش عرضه و اختالل در برنامه های توسعه

از این رو چرخ گردش صنعت و تولید داخلی و نیز بخش . را در پی خواهد داشت خصوص بخش های بنگاه در چه و دولتی

 .کندتر خواهد چرخید و خزان اشتغال، از اولین نشانه های چنین وضعیتی استخدمات و بازرگانی نیز 

امروزه کارکنان هر سازمان مشتریان داخلی آن محسوب می گردند و باور بر این است که هیچ سازمانی قادر نیست تا رضایت 

دارایی ارزشمندی  .ود را تأمین نمایدخ( کارکنان)مشتریان خود را فراهم آورد مگر آنکه ابتدا اسباب رضایت مشتریان داخلی 

منابع انسانی سازمان کلیه افرادی که تحت عناوین مختلف شغلی . که برای ما مزیت رقابتی ایجاد می کند، کارکنان ما هستند

حوه برخورد با منابع ن. در یک سازمان، به منظور دستیابی به اهداف و استراتژی های تعیین شده باهم همکاری می نمایند

اساسا کوتاه ترین دیوار برای کاهش هزینه ها . کود استرنیز یکی از چالش های شرکت ها در شرایط و نیروی کار  انسانی 

اما این نکته مدنظر قرار نمی گیرد که چه کسی یا کسانی باید شرکت را از این بحران به . همین دیوار منابع انسانی است

برخی به . ال سیاست های متفاوتی در مواجهه با بحران در قبال منابع انسانی دارندشرکت های مختلف معمو. سالمت در بیاورند

 از فرصت بحران استفاده برخی دیگر . با احتیاط بیشتری برخورد می کنندبرخی دیگر اما . سرعت و بی رحمانه تعدیل می کنند

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

برخی از افراد را در سمت های دیگر . زیی در حقوقمی کند و منابع انسانی را آموزش های بلندمدت می دهد البته با کاهش ج

را می دهد و در برخی از موارد هم رکود جابجا می کند، برخی موارد به افراد مرخصی بدون حقوق داده و قول استخدام بعد از 

 .با کاهش ساعت کاری در هفته به هر قیمتی که هست نیروی انسانی خود را نگه می دارد

 همیشه برای رکودی اگر. کنند فکر آینده در رونق بازگشت به توانند می سخت خیلی شوند، می مواجه رکود با وقتی مدیران    

 مرخصی یا نیرو تعدیل .هستند دایمی نیرو تعدیل از ناشی های جویی صرفه که داشت اعتقاد توان می باشد، داشته ادامه

 اما است، تر سخت جهات برخی از مرخصی به فرستادن فتگ توان می حتی و کند ایجاد را هایی هزینه تواند می اجباری

حتی . مخرب تر است ها سازمان برای مدت کوتاه در هم و مدت بلند در هم نیرو تعدیل که است این دارد وجود که حقیقتی

سبت به کارمندانی که سر کار باقی می مانند، دچار سردرگمی می شوند، چون هم دوستان خود را از دست داده اند و هم ن

 . آینده شغلی خود نگرانند

 نیروی سازمانها، این مدیران اندیشه در .اند از جایگاه رفیعی برخوردار است هایی که به دوراندیشی شهره منابع انسانی در سازمان

 دیدگاه .شود و از این رو، توجه مدیریت را سخت به خود معطوف کرده است محسوب می سازمان راهبردی دارایی انسانی،

ای نیست، بلکه  اند، نسبت به مخارج امور کارکنان، دیدگاه هزینه مدیران این نوع سازمانها که آینده را نیز از آن خود ساخته

توان انتظار داشت کارکنان اینگونه سازمانها برای حرکتهای  بنابراین می. گذاری راهبردی است ای و آن هم از نوع سرمایه سرمایه

 .ش یابندخالق و دانش محور پرور

 اهمیت موضوع

کند و بازار اشتغال آنان را نیز  التحصیالن نیز رسوخ می ها و بین فارغ موج بیکاری حاصل از رکود اقتصادی حتی در دانشگاه

های اشتغال در داخل  افتد، بلکه کلیه شریان بنابراین نه تنها آینده شغلی قشر تحصیلکرده به خطر می. ثبات خواهد کرد بی

تعدیل منابع . های جدی مواجه خواهد شد در پی بحران مالی دستخوش نوسان شده و عمالً اداره امور با چالشکشور نیز 

انسانی و کاهش جذب نیروی متخصص از جمله مواردی است که در رکود اقتصادی قابل رویت بوده و به تبع آن حذف اضافه 

کار با نیروی متخصص کمتر، فشار کاری را برای گروه باقیمانده از شرایط . کاری، کاهش روند تولید وتوسعه نیز اجرا خواهد شد

ای از ابهام باقی  افتد و اشتغال نیروی کار جدید در هاله امنیت شغلی کارمندان و کارگران به خطر می. کند هر شرکت دشوار می

کنیم گذری کوتاه داشته باشیم به در این مقاله سعی می, ا توجه به اهمیت تصمیم گیری مدیران در شرایط رکود ب .ماند می

که میتواند شرایط رکود را به فرصتی برای رشد شرکت نگرش مدیران موفق  نسبت به نیروی انسانی و بازار کار نکاتی در زمینه 

 . دنتبدیل کن

 مروری بر ادبیات موضوعی

وقتی در . ر از کاالهائی که مشتریِ نداردیعنی پرشدن بازا« اضافه تولید»درنظر اول عبارت است از پیدا شدن : رکود اقتصادی

 ها و  شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه بازار مشتری نباشد و کاالها فروش نرود طبعاً تولیدکاالها نیز کاهش یافته و متوقف می

 

افزاید  عمق بحران میآید که به نوبه خود فروش کاالها را باز هم دشوارتر کرده و بر  بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می

      بهای . دهند ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می از کار باز می سرمایه داریسیستم اعتباری 

بنا به تعریف رکود . شوند کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می ها در بازار تنزل می سهام شرکت
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به عبارت . شود گیرد و کوچک می ای را گویند که اقتصاد حالت انقباضی به خود می اقتصادی در چارچوب چرخه اقتصادی، دوره

 . شود ماهه پی درپی تعریف می 9این مدت معموالً دو دوره . در این دوره منفی است رشد اقتصادیدیگر 

ها در کل اقتصاد که حداقل  ل توجه فعالیتشود عبارت است از پایین آمدن قاب تعریف کلی تری که از رکود اقتصادی ارائه می

تولید های مختلف اقتصاد از قبیل رشد  اثرات رکود اقتصادی معموالً به حدی است که در بخش .چند ماه به طول انجامد

رکود اقتصادی . ابل مشاهده استق خرده فروشیهای عمده و  ، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمتناخالص داخلی

  (2931جوانشیر، . )آید به علت پایین آمدن تقاضا به وجود می

دوره ای که با کاهش . رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطالق می شود

ه عبارت دیگر رکود به معنای کاهنده بودن رشد تولید ب. معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت همراه است

 ( 2931هدایتی، . )اقتصاد در این دوران حالت انقباضی به خود گرفته و از رشد باز می ماند. ناخالص داخلی می باشد

دوره اقتصادی است وهرگاه این "کسادی"ماهه ادامه یابد، نشاندهنده وضعیت سیرنزولی رشداقتصادی که برای چنددوره سه

 (2911بختیارزاده، ) .شود اقتصادی نامیده می"رکود"زمانی بیشترشود

کارفرمایان به عنوان متقاضیان نیروی کار و نیروی کار به عنوان جویندگان کار دو عامل مهم و تعیین کننده در : منابع انسانی

عامل انسانی در . ز منابع مختلف تولید استترین عامل، ا ترین وارزشمند مهمنیروی انسانی بی شک .بازار کار محسوب می شوند

سازمان، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در سطوح مختلف 

ار جمعیت که به صورت بالقوه یا بالفعل در شم ،نیروهای انسانی است منابع انسانی دربرگیرنده تمام افراد و .شغلی دربرمی گیرد

امروزه منابع انسانی به دلیل تولید دانش و اطالعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر . فعال هر جامعه ای وجود دارند

به همین دلیل در سطح بنگاه اقتصادی  .و تولید ناخالص داخلی داشته باشدتواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده  دانش می

 (2931وفایی، ) .های فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد تواند تحت تاثیر دارایی ها می تنیز عملکرد مالی شرک

 (2931کاظمی، . )به افرادی که عملیات تولیدی را طبق برنامه ارائه شده انجام می دهند ، نیروی کار گفته می شود
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اهداف و استراتژی های تعیین شده با هم  کلیه افرادی که تحت عناوین مختلف شغلی در یک سازمان، به منظور دستیابی به

انسان مهمترین سرمایه سازمان است، چنانچه عامل انسانی را از سازمان حذف کنیم آنچه باقی می ماند .همکاری می نمایند

ه و به یعنی عوامل و امکاناتی چون ساختمان ها، ماشین آالت، تجهیزات، ابزار و ادوات و غیره به خودی خود قابل استفاده نبود

تنهایی دارای ارزش نیست بلکه انسان است که به آنها روح دمیده و از آنها در جهت ارتقا، بهبود و تکامل زندگی خود استفاده 

عنصر اساسی و هسته مرکزی و روح هر سازمانی نیروی انسانی و کارکنان آن سازمان می باشند، کارکنان هر سازمان با . می برد

یزش ها، صفات و ویژگیهای رفتاری گوناگون در چارچوب ساخت رسمی سازمان و روابط جمعی با تمایالت، احساسات، انگ

  .عملکرد سازمانی را تشکیل می دهندیکدیگر و تعامل با عوامل فیزیکی و فنی موجود در سازمان، مجموعه رفتار و 

ت و کاربرد صحیح و موثر منابع انسانی بستگی بنابراین کارایی و اثر بخشی هر سازمان تا حد قابل مالحظه ای به نحوه مدیری

طبیعی است که هر قدر سازمانها و موسسات و بنگاه ها وسیع تر ، گسترش یافته تر و متنوع تر شوند، به مشکالت و . دارد

 (2911غفارعدلی،.)اهمیت اداره این نیروی عظیم افزوده می شود

 

 است که از طریق  عصبیو  ذهنینگرش یک حالت آمادگی ":نگرش را چنین تعریف کرده است گوردون آلپورت: نگرش مدیران

 بر واکنش فرد نسبت به تمامی موضوع ها و موقعیت های وابسته به نگرش تأثیر مستقیم و پویا بر هم ی یابد و سازمان م تجربه

  (2912پاشا شریفی، . )" جای می گذارد

داشتن . موفقیت هر تیم فقط در گرو داشتن استعداد نیست. نگرش همواره یک پای تیم رهبری است و در کارها نقش دارد  

آنچه برد را، . بدون استعداد نمی توان پیروز شد ولی با داشتن استعداد هم می توان باخت. است اما کافی نیستاستعداد الزم 

گرش چنان قدرتی دارد که می تواند تیمها را به اوج برساند یا به زمین ن.با داشتن استعداد تضمین می کند نگرش برد است

استعداد درخشان در . دیدگاه و نگرش آنهاست، نه در شایستگی و استعدادشان بزند؛ نقطه تمایز رهبران واقعی با مردم عادی در

نگرشها وقتی در معرض  .کنار طرز فکر فاسد یک تیم بد میسازد ولی در کنار نگرش خوب تیمی عالی حاصل خواهد داد

یک فرد در تیم به سادگی به نگرشهای دیگر قرار میگیرند میل به ترکیب دارند؛ استعداد و تجربه واگیردار نیست اما نگرش 

مدیرانی که در برخورد با مشکالت روحیه خود را حفظ میکنند اثر مشابهی بر دیگران خواهد . دیگران منتقل خواهد شد

سرعت پخش نگرش بد بیشتر از نگرش خوب است؛ داشتن ژست منفی موجب خلق احترام نخواهد شد بلکه به . گذاشت

ذهنی و درونی است، بنابراین تشحیص نادرست بودن آن به سادگی ممکن نیست؛ نگرش  نگرش حالتی. شخص لطمه هم میزند

حتی اگر نتوان عیب خاصی روی رفتار کسی گذاشت در . واقعیت هرکس را برمال میکند و تظاهر آن کارها و حرکات اوست

رمز  .فیت او رابطه مستقیم داردنگرش انسان، با استعداد و ظر .بسیاری مواقع میتوان نگرشی منفی را در او تشخیص داد

باالرفتن با فرونهادن . بدون نگرش ایثار موفقیتی درکار نخواهد بود .برخورداری از یک نگرش خوب، داشتن شوق به تغییر است

 .است قدرت نگرش درست و این است طبیعت رهبری و این . همراه است

 

 :شان میدهدپنج نکته زیر اثر نگرش را بر کار تیمی و بر رهبر تیم ن

با مردم عادی در  نگرش چنان قدرتی دارد که می تواند تیمها را به اوج برساند یا به زمین بزند؛ نقطه تمایز رهبران واقعی  -2

استعداد درخشان در کنار طرز فکر فاسد یک تیم بد میسازد ولی در . دیدگاه و نگرش آنهاست، نه در شایستگی و استعدادشان

 .عالی حاصل خواهد داد کنار نگرش خوب تیمی

نگرشها وقتی در معرض نگرشهای دیگر قرار میگیرند میل به ترکیب دارند؛ استعداد و تجربه واگیردار نیست اما نگرش یک   -1

مدیرانی که در برخورد با مشکالت روحیه خود را حفظ میکنند اثر مشابهی . فرد در تیم به سادگی به دیگران منتقل خواهد شد

 .خواهد گذاشتبر دیگران 

بلکه به شخص ، موجب خلق احترام نخواهد شدبد بیشتر از نگرش خوب است؛ داشتن ژست منفی  سرعت پخش نگرش    -9

 .لطمه هم میزند
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واقعیت هرکس را  ذهنی و درونی است، بنابراین تشحیص نادرست بودن آن به سادگی ممکن نیست؛ نگرش   نگرش حالتی -4

حتی اگر نتوان عیب خاصی روی رفتار کسی گذاشت در بسیاری مواقع میتوان . ارها و حرکات اوستبرمال میکند و تظاهر آن ک

 (Macwell,2003) .نگرشی منفی را در او تشخیص داد

 

 

 

 
 

 

 

 

 :مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

 .پیشینه پژوهش ارائه گردیده است(:2)مجموعه ای از تحقیقات مشابه انجام شده در جدول 

 
 پیشینه پژوهش: (2)جدول 

 

 نتیجه روش تحقیق سال و محقق نام تحقیق عنوان ردیف

2 
تعدیل نیروی انسانی و 

 عملکرد کارکنان

 آقایی و همکاران

2911 
 t اسمیرنف و -آزمون کولموگروف

موجب بهبود عملکرد کاری نیرو طرح تعدیل 

است و موجب افت عملکرد  کارکنان نشده

 .کارکنان می شود

1 

یکی از آثار تعدیل نیرو 

مخرب تحریم های 

 اقتصادی در سازمان 

 طبری و همکاران

2931 
 تحقیق میدانی

از میان ده روش موجود برای تعدیل نیرو ، 

خروج داوطلبانه کمترین اثر منفی و اخراج 

 .بیشترین اثر منفی را دارا می باشد

9 
چالش های بازارکار ایران 

 در شرایط رکود تورمی

 طایی

2939 
 مروری

تغال محصول یا خروجی یک سیستم یا نطام اش

این .اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است

سیستم حداقل حاصل به هم پیوستن چندین 

جریان به هم وابسته تحول است که در یک 

فرآیند یادگیری متقابل و همه جانبه می تواند 

 .کشنده فقر و بیکاری باشد

تحلیل وضعیت رکود  4

مبنای اقتصادی ایران بر 

نظریات چرخه های 

تجاری و ارائه راهکارهای 

 الزم

 نیلی و درگاهی

2933 
 تجزیه و تحلیل اقتصادی

 علل و ویژگی های کلی  چرخه های اقتصادی-2

بررسی تحوالت برخی از شاخص های پیشرو  -1

 در اقتصاد ایران که مبین رکود اقتصادی است

پیشنهاداتی در چهارچوب سیاستهای کالن  -9

 دی جهت بهبود روند رکودیاقتصا

3 

تجزیه و تحلیل استراتژی 

های بازاریابی شرکتهای 

 خدماتی در دوران رکود

 حسینی و همکاران

2931 
 پیمایشی-توصیفی 

شرکتهای موفق در طی دوره رکود به سمت 

کاهش فعالیت و کاهش هزینه نرفته اند بلکه از 

رکود به عنوان فرصت استفاده نموده و استراتژی 
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 عه و تمایز را مورد استفاده قرار داده اندتوس

6 

کاهش هزینه فعالیت های 

شرکت های کوچک در 

 طول رکود اقتصادی

Kim DeDee & 

Dauglas 

W.Vorbies 

1998 

نظر سنجی از مدیران اجرایی 

 شرکتهای تولیدی

نتایج نشان میدهد که بسیاری از فعالیتهای 

شایع کاهش هزینه باعث بهبود عملکرد 

 ی کوچک در طول رکود اقتصادی استشرکتها

3 

بررسی عملکرد مدیریت از 

طریق معیارهای رکود در 

 طول رکود اقتصادی

Dash Bidya 

 
 مروری

کوچک سازی سازمان در زمان رکود اجتناب 

ناپذیر است و تغییر ساختار سازمان و نیروی کار 

 .باید به طور سیستماتیک انجام شود 

 

 
 

 روش تحقیق 

 
پیمایشی است و از نظر مکانی  _ر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ روش یک تحقیق توصیفی تحقیق مذکو

 و اننظر صاحب ،متخصصین با عمیق مصاحبه روش از یگیرهبهر با محقق حاضر پژوهش در. از نوع تحقیقات میدانی می باشد

 ،پرسشنامه اربزا از دهستفاا با و کمی تحقیق حطر از دهتفاسا با سپس و بررسی نوع نگرش مدیران موفق پرداخته به نخبرگا

 .میکند یافتهها یتعمیمپذیر جهت کمی یهاداده دآوریگر به امقدا

سوال می باشد که بر اساس مطالعات انجام شده در بخش ادبیات موضوع توسط  23ابزار تحقیق پرسشنامه و تعداد سواالت آن 

و با راهنمایی اساتید و کارشناسان مربوطه تهیه و روایی و پایایی آن مورد سنجش  خود محققین این پژوهش طراحی گردیده

آزمودنی انجام گرفته شد و ضریب پایایی آن حاصل از روش  91برای آزمون پایایی پرسشنامه مطالعه ای بر روی  .قرار گرفت

طالعات جمع آوری شده و دستیابی به نتایج پژوهش از برای تجزیه و تحلیل ا. بدست آمده است (=1,11)آلفای کرونباخ 

 .بهره گیری شده است   spssروش ها و فنون آماری مختلف استفاده شده و برای سهولت در استفاده از این فنون از نرم افزار 

فعالیت خود  جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران شرکت های موفقی بوده است که در دوران رکود توانسته اند با موفقیت به

و پرسشنامه بین ادامه بدهند و از تعدیل نیرو و ور شکستگی با اتخاذ سیاستهای مناسب و مدیریت صحیح اجتناب کنند 

 .مدیران شرکت ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی که در شرایط رکود اقتصادی فعالیت داشته اند توزیع گردید

 

 

 

  گیری بحث و نتیجه
 

رکود ، سازمانها ی بسیاری ثبات خود را در بازار رقابتی از دست داده اند و این عدم پبات ، اینکه در وضعیت با توجه به 

با مطالعه و تحقیق در یافته های دیگر پژوهشگران ، در این گونه مواقع . سازمانها و کارکنان را دچار مشکالت زیادی کرده است

و کسادی بازارو کاهش میزان کار خود به دلیل کاهش تقاضا ی محصول ، به فکر سازمانها به دلیل افزایش هزینه ها ، افت 

تعدیل نیرو . کاهش هزینه ها ، از جمله هزینه نیروی انسانی خود می باشند واین کار با ساز و کار تعدیل نیرو انجام می دهند 

ه تحت تاثیر قرار گرفته اند به طور آشکار این احساسات برای کسانی ک.برای هر فرد درگیر در آن از نظر احساسی مضر است

را اما مجریان، مدیران و کارکنان بازمانده ممکن است اندوه ، عصبانیت ، ناامنی، ترس، افسردگی زیاد و اضطراب . مشکل است 

ت احساس مدیرانی که کوچک سازی را اداره می کنند بیشتر از هر یک از کارکنان بازمانده ممکن اس. پس از آن تجربه کنند 

گناه کنند و دلیل آن هم اینست که بازماندگان فقط شاهد خروج همکاران از شرکت بودند اما مدیران تصمیمات را برای خروج 
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آنچه از تحقیقات پیشین بر می آید تعدیل نیرو هزینه هایی را برای سازمان در پی دارد و . افراد از سازمان اتخاذ می کردند

رت مدیران و در نهایت شهرت سازمان گردد و کار سازمان برای جذب و حفظ کارکنان  با ممکن است موجب نابودی شه

 . استعداد سخت تر از قبل گردد

  

نوع نگرش مدیران به بازار کار از مهمترین عواملی است که در زمان رکود یک کشور، می تواند سازمان یا شرکت را محفوظ یا 

ییر استراتژی سازمان خود و رایط مدیر موفق بدون اینکه نیروی انسانی را تعدیل کند با تغدر این ش. زودتر از بحران خارج نماید

و همچنین انعطاف پذیری در بسیاری از امور می نان آن سازمان در تصمیم گیری هاکردن نظرات و پیشنهادات کارکدرگیر

پژوهش حاضرو با توجه به تجزیه و تحلیل های  در. حفظ نماید تواند خود و سازمان را از گزند هرگونه آسیب ناشی از رکود

 :صورت گرفته ، نتایجی به شرح زیر حاصل شده است 

که منجر به  آنتاثیرات قابل توجه در شرایط رکود اقتصادی بر غنی سازی شغلی پرسنل می باشد و توجه مدیران موفق  -2

 ایجاد تغییرات اساسی در محتوا و سطوح پست سازمانی می شود، 

 لی افراد در سمت های دیگر سازمانشغ جابجایی -1

 ی کارمند جهت کارآفرینی تربیت و آموزش نیروبا جایگزین کردن نیروی کارآفرین   -9

 کنترل و حذف هزینه های مازاد -4

 وظایف کارکنانبسط و گسترش  -3

 حذف اضافه کاری  -6

 جایگزین کردن مرخصی اجباری به جای اخراج نیروی کار -3

 پرداخت تاخیری حقوق نیروی کار -1

 تغییر استراتژی سازمان  -3

 .و همچنین آموزش های کاربردی پرسنل برای شرایط پس از رکود نیز پی برده شد -21

 
سخت می توانند به بازگشت رونق در آینده فکر  یران با رکود مواجه می شوند ، خیلوقتی در شرایط اقتصادی مختلف مدی

 . ی ناشی از تعدیل نیرو دایمی هستنداتقاد داشت که صرفه جویی هاگر رکود برای همیشه ادامه داشته باشد، می توان اع. کنند

مدیران ژرف  .لند مدت برای سازمان مخرب تر استاما در واقعیت اینگونه نیست تعدیل نیرو هم در کوتاه مدت و هم در ب

و نیروی انسانی خون ، سازمان وجود خارجی ندارد یعنی جمعی از کارکنان و بدون آن اندیش به خوبی می دانند که سازمان

استفاده از استراتژیهای دیگر و راه حل  سرخ و ارزشمند سازمان محسوب میشود که در صورت حفظ و عدم تعدیل نیرو و با

تا حد هایی جهت کاهش هزینه های اضافی سازمان و مهندسی دوباره سازمان می توان شرایط سخت رکود را پشت سر نهاده و 

 .برد  آن بهرهاز فراد امکان به نفع سازمان و ا
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 13-11، صص 131شماره ، 14دوره ماهنامه تدبیر، ، فروش و بازاریابی در شرایط رکود و بحران، 2931، امیر، بختایی -2

مشکالت و  ، ساختار بازار کار و موانع رشد تولید و اشتغال در ایران، خالصه مقاالت همایش بررسی مسائل،2931رنانی، محسن،  -1

 .چشم انداز اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

، روزنامه دنیای اقتصاد،12/9/2931, تجربه مدیر عامل شرکت هانی ول؟ چگونه از تعدیل نیرو در شرایط بحران جلوگیری کنیم -9

 .91، صفحه1393شماره
 .21، صفحه 4233روزنامه همشهری، سال پانزدهم، شماره , 21/2913 /23, قحفظ کارکنان توانمند، راهبرد اصلی مدیران موف -4
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