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 پذیر  انعطافینیروی

 
 
 

داشتن استراتژی به کارگیری مشروط نیروی کـار، بـه منـابع انـسانی کمـک مـی کنـد تـا از                       
کاهش هزینه همچون توقف استخدام، ارتقاء، پرداخت یـا بودجـه           ) و ناقص ( رویکردهای سنتی   

 .اجتناب کند
 
 

 *نوشته دکتر جان سالیوان، استاد مدیریت دانشگاه ایالتی سانفرانسیکو
 ** کسائیجالل توسطترجمه 

 
 
 
 

ای می توان به این نتیجه رسید که رشد اقتصادی کند شده و بسیاری از شرکتها                 با خواندن سریع هر روزنامه    

این باعث ایجاد این احساس می شود وقتی کسب و کارها بـا رکـود               . های کاهش هزینه می شوند     وارد چرخه 

و ایـن در حـالی      . ید در حبس کردن نفس تشریک مساعی کننـد         با ،مواجه می شوند همه مراکز عمده هزینه      

است که هیچ کسی تمایل به کاهش هزینه ندارد، ولی همه نگاهها به سـوی کوتـاهترین دیـوار یعنـی منـابع                

 !انسانی متمرکز می گردد

 

امل های کارکنان می شود که عمـدتا شـ          مربوط به هزینه   های متغیر   درصد هزینه  60بیش از   صنایع،  در اکثر   

گویـد  تا کسی به آنهـا ن      این است    ،متأسفانه، منابع انسانی عادت بدی که دارد      . حقوق، مزایا و آموزش هستند    

بـه  ، غالبـا     جهت کاستن درصـدی از هزینـه       فرض  پیش  و به عنوان یک نتیجه     !وارد عمل شو، منتظر می ماند     

پرهیـز از از تعـدیلهایی در       «. جویـد  مـی  تعدیل و آزادسازی نیـرو، تمـسک         ِای حل اجباری، نهایی و کلیشه     راه

 برای اینکه حتی با انجام صحیح، تعدیلها ممکـن اسـت            ؛باید اولین راهکار در نظر گرفته شود      » مقیاس بزرگ 

وری کـل    کارگیری، روحیـه و دلگرمـی، نگهـداری و بهـره          ه  ب،  عالوه بر آن   و    موجود بوده،  انونیاستلزامهایی ق 

خوشبختانه، نوعی استراتژی نیروی انسانی وجود دارد       . حت فشار قراردهد  نیروی کاری را به گونه دراماتیکی ت      
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 و  ، دارد ، بدون تحمل عوارض جـانبی و محتمـل        ،از هزینه نیروی کار را     بخش قابل توجهی     که توانایی کاستن  

 .آن استراتژی توسعه نیروی انسانی مشروط است

 

، به منـابع انـسانی کمـک    )contingent staffing strategy(داشتن استراتژی به کارگیری مشروط نیروی کار

کاهش هزینه همچون توقف استخدام، ارتقاء، پرداخت یـا بودجـه           ) و ناقص ( می کند تا از رویکردهای سنتی       

 بـر    شـگرف   مـی توانـد تـأثیر شـدید منفـی           موارد با توجه به بعد و مقیاس خود،        هرکدام از این  . اجتناب کند 

 را ناامیـد    ارشـد  مجریـان و  نـوآوران   توانـد    ها نمی  ی به اندازه توقف پروژه    هیچ چیز .  داشته باشد   ارشد مجریان

هایی که به آنها انگیزه بخشیده و اجازه این را می دهـد، در خـط مقـدم رهبـری و هـدایت بـاقی                           پروژه ؛کند

را  انگیـزه آنهـا     ، در همین راستا، ممارست و تکرار مشترک توقف روند افزایـشی پرداختهـا و ترفیعـات                .مانندب

 بـه دلیـل اینکـه       ؛وجب بروز مشکالت در نگهداری مجریان ارشد می شـود         چنین اقداماتی م  . کاهش می دهد  

یی هستند که تمـامی سـرمایه خـود را بـه      سازمانها ناظر وبوده  آنها قادر به دیدن محیط بیرونی شرکت خود         

 . بی پاسخ نمی گذارندرفته و تالش آنها را حتی در سختی،کارگ

 

 با یک استراتژی به کارگیری مشروط نیروی کار در بخـشی            حلهای سنتی فوق   راهتخاب دردناک   در مقایسه ان  

ایـن  . تـر اسـت   ساده) ramp up(صعود دوبارهتوانایی با اتخاذ این استراتژی، ،  می توان گفتاز نیروی انسانی

مفهوم . بازده منتقل کنند-ربازده به پ-به سازمانها این اجازه را می دهد تا منابع را به سرعت از حوزه های کم          

به جای استخدام دائم همه، منابع انسانی رویکردی را توسعه می دهد که درصـدی از کـل                  . نسبتا ساده است  

پذیر  فاهنگامی که هزینه کارکنان باید کاهش یابند، این درصد نیروی انعط          . موقعیتهای شغلی مشروط شوند   

 . است که به سادگی قابل دستکاری خواهدبود

 

- کارگران قراردادی، پارهبه ، تبدیل وضعیتکارگران مشروطفرصت پیشرفت و توسعه انتخاب    ،ه دلیل اینکه  ب

 .تر انجام خواهدشد   ، امکان کاستن از تعداد آنها فقط با عدم تمدید قرارداد آنها ساده            خواهدبودوقت یا موقتی،    



Page 3 of 4 

کننـد،     از شکلهای نیروی کـار مـشروط اسـتفاده مـی            اندکی  اخیرا از تعداد   ،تا موقعی که بسیاری از مؤسسات     

 کمک کنند که چنین آرایش نیرویی        و باور  اند تا به این اعتقاد     یک استراتژی را توسعه داده    شمار کمی از آنها     

 مطالعات اخیر نشان مـی دهـد کـه بـه کـارگیری نیـروی کـار                  .توانایی بازگشت سازمانها را حداکثر می کند      

روی کل  درصد مؤسسات تجاری نمی توانند 70 که بیش از بوده) Ad hoc(ویژه ای راه حل بسیار مشروط 

که هم وجود دارد     این حقیقت    ،وجود این   با ات دقیقی داشته باشند؛   سبپرداخت روی نیروی کار مشروط محا     

 . می دهد درصد کل نیروی انسانی را تحت پوشش قرار18قریب به   به طور متوسطآن

 

بـه   اسـت کـه مـدیران        ایـن نخستین مورد   . مشروط مزایا و محاسن زیادی دارد     ) ارکنانک(استخدام کارگران   

تـر بـوده، و بـه        کارگران مشروط در زمانهای سخت در دسترس      . آزادسازی آنها رغبت کافی را نشان می دهند       

گیری بـه کـار   . ندارنـد، ارزانترنـد   ) و پیچیـده  (علت اینکه آنها نیازی به حقوق بازنشستگی و مزایـای تـصنعی             

آنها را مطابق با نحوه کارشان ارزیابی کرده و       کارگران بر اساس شرط، همچنین به شما این اجازه را می دهد،           

 بقیـه بـه     ،با علم به اینکـه    . فقط بهترینهایشان را در موقعیتهای خطیرتر تبدیل وضعیت کرده و ماندگار کنید           

شـیوه بـه    . مـی شـود    کـم     هـم  کارکنان نزد بقیه    ،اند، دلهره از امنیت شغلی     شده طور مشروط به کار گماشته    

و اعمال نفـوذ مـدیریتی در یـک نیـروی کـاری مـشروط مـی توانـد بـه شـما جهـت حفـظ یـک                              گیریکار

 آزادکردن آنها باعث جلوگیری از انباشت نیـرو و تبعـات            . نیرومند و معتبر استخدام کمک کند      )brand(برند

 .حاصل از تعدیل انبوه نیروهای کاری می شود

 

عنصر کلیدی یک استراتژی نیروی انسانی مشروط، متعهدشدن به این است که درصـد معـین و مطمئنـی از                    

این درصد می تواند از رقـم کـم پـنج درصـد در زمانهـای                . مشاغل باید به صورت مشروط به کارگرفته شوند       

ساس سقف قابل تـصور      این رقم بر ا    ؛ درصد باشد  25 شروع شده و در اوضاع آشفته هم می تواند بالغ بر             ،رشد

 و  تعیین گام کلیدی دیگر.ترین موقعیت مازاد به نظر برسند     درصد نیروهایی است که ممکن است در بدبینانه       

آنهـا ممکـن    .  رکود، حاصل کرد  در دوران   باید بیشترین اطمینان را از تعدیل آنها        که  است   تشخیص مشاغلی 
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شاغل مربوط به فروش، تکمیـل سـفارش و خـدمات           است شامل موقعیتهایی همچون مراکز تلفن، برخی از م        

بایـد درصـد بزرگتـری از اسـتخدامهای         » محتملترین موقعیتهای در معـرض کـاهش      «به این   . مشتری شوند 

 مـشاغل   شـامل افـزایش اسـتفاده از سـهمیه تخصیـصی بـه            بعـدی،    ممکـن  مراحـل    .مشروط تخـصیص داد   

نها اجازه کاستن سریع از سـطح سرویسهایـشان را           قراردادهایی است که در آ     ی کننده  و برونسپار   فروشندگی

 در محیطهای به شدت ناپایدار، مدیران باید به علت قدرت نفوذشان در انـواع نیـروی کـاری آلترنـاتیو                     .دارید

 .هنگامی که جنس کار کوتاه مدت بوده و یا مستقیما به حجم فروش بستگی دارد، مورد قدردانی قرار گیرند

یـک  . بع انسانی باید تالشهای خود را در بخش برنامه ریزی نیروی انسانی افزایش دهد             در زمانهای دشوار، منا   

هـا و بیـشتر    استراتژی نیروی انسانی مشروط، در صورتیکه به درستی استفاده شـود، تـوان کاسـتن از هزینـه     

 .اکنون زمان آغاز است. پذیری مؤسسه تجاری شما را خواهدداشت کردن انعطاف
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