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توکلی1

1عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده
کارکنان مهمترین ،با ارزشترین و مولدترین دارایی سازمانها هستند و حفظ آنها یکی از سختترین چالشها برای مدیران
است .از آنجا که هزینههای جایگزینی کارمندان کلیدی نیازمند گردش مالی قابلمالحظه است ،سازمانها نیازمند توسعهی
سیاستها و استراتژیهایی ماندگاری هستند .نظر به رقابت شدید و جهانیشدن منابع انسانی ،هیچ سازمانی نمیخواهد که
کارکنان با استعداد خود را از دست دهد .مقالهی حاضر با بهکارگیری روش مطالعات کتابخانهای و توصیفی میکوشد تا با بررسی
ادبیات پژوهش به دیدگاهی جامع در مورد استراتژیهای اتخاذشده توسط سازمانها و استلزامات حفظ نیروی کار متعهد و
بااستعداد بپردازد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که  .1رسیدگی به نارضایتیهای کارکنان .2 ،رضایت شغلی .3 ،پاداش و
قدردانی .4 ،ارتباط مؤثر .5 ،نقش رهبری .6 ،انعطافپذیری کار .7 ،ارزیابی دقیق کارکنان .8 ،آموزش ،و  .9رشد شغلی از جمله
عوامل مؤثر بر ماندگاری کارکنان سازمان هستند .همچنین ،مدیریت استعدادها چالشی بزرگ است و حفظ بهترین کارکنان
نیازمند چارچوببندی سیاستها و استراتژیهایی مذکور و تأمین استلزامات ماندگاری کارکنان است.
واژههای کلیدی :کارکنان ،ماندگاری ،منابع انسانی ،نیروی کار بااستعداد ،محیط پویا
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 .1مقدمه
سرمایهی انسانی به جایی میرود که به آن نیاز است و در جایی باقی میماند که بهخوبی با آن برخورد شود .این واقعیتی آشکار
است که کارمند نقشی بسیار مهم در پایداری و توسعهی سازمان ایفا میکند .در سازمانها ،مزیت رقابتی توسط منابع انسانی
تعیین و هدایت میشود .این کارکنان هستند که نوآوری میکنند و در نهایت منجر به بقا و سودآوری شرکت میشوند .وقتی
کارمندی از سازمان میرود ،دانش ،تجربه ،فرهنگ و نظام ارزشی را با خود میبرد که ممکن است علیه سازمان مورد استفاده
قرار گیرد .در عین حال ،میزان باالی ترک شغل برای تصویر کلی شرکت مخرب است و چهبسا پیامی اشتباه به سایر کارمندان و
مشتریان ارسال کند .اصطالح حفظ کارکنان تاکنون به روشهای متعدد تعریف شده است .وانگهی ،کمابیش مشهود است که
اقدامات مختلف سازمانها برای تشویق کارکنان موجبات ماندگاری ایشان برای مدتزمان طوالنیتر را فراهم میکند (جیمز و
متیو2012 ،؛ قانی و همکارن.)2022 ،
 .2روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از پایگاه دادههای علمی و پژوهشی گوگل اسکالر انجام شد .مقاالت و پژوهشهای مورد نظر با
کلیدواژههای زیر ،در مواردی بهتفکیک و در مواردی تلفیقی ،در موتور جستجوی گوگل اسکالر بررسی شدند:
 .1کارکنان ()Employees؛
 .2ماندگاری ()Retention؛
 .3منابع انسانی ()Human Resources؛
 .4نیروی کار بااستعداد ()Talented Workforce؛
 .5محیط پویا ()Dynamic environment؛
برای بررسی جدیدترین مطالعات در ادبیات پژوهش پیرامون عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری کارکنان سازمان بازهی زمانی 2000
الی  2022در نظر گرفته شد .بیش از  80منبع مرتبط با موضوع مقالهی حاضر حاضر شناسایی شد که در مجموع  66عنوان اثر
پژوهشی با کلیدواژههای مذکور متناسب بودند و در این پژوهش بررسی شدهاند .اهداف این پژوهش با بهکارگیری روش مطالعات
کتابخانهای و رویکرد توصیفی عبارتند از بررسی  .1استراتژیهای ماندگاری .2 ،گرایشهای اخیر در حفظ کارکنان .3 ،مدیریت
استعدادها ،و  .4ظرفیتسازی و پشتیبانی از کارکنان .مراجع پژوهش حاضر غالب ًا در معتبرترین پایگاههای استنادی و ژورنالها
نمایه و چاپ شده است؛ از جمله الزویر ،سیج ،اسپرینگر ،ویلی و غیره.
 .3یافتههای پژوهش
حفظ کارکنان و م سئلهی ماندگاری بهروشهای مختلف تو سط پژوه شگران برر سی شده ا ست .حفظ کارکنان به ا ستراتژیها و
ش یوههایی اش اره دارد که کارکنان را برای مدتی طوالنیتر به س ازمان وفادار میس ازد و مانع از پدیدهی ترک ش غل میش ود
(سینگ و دیگزیت .)2011 ،منابع انسانی مطلوب برای هر سازمانی ارزشمند و مهم است ،و از نتایج بالفاصل آن بهبود بهرهوری
و افزایش مزیت رقابتی اس ت (آکیال .)2012 ،این در حالی اس ت که جایگزینی کارمندی قدیمی با کارمند جدید هزینههای
عملیاتی س ازمان را در قالب آموزش و افزایش مهارتها افزایش میدهد (بیبی ،احمد و مجید .)2016 ،س ازگاری و ارتباط مؤثر
بین سازمان و کارکنان به حفظ نیروی ان سانی ،بهویژه کارکنان کلیدی و باا ستعداد ،کمک میکند .وقتی کارمندی یک سازمان
را ترک میکند ،کنش او تحتتأثیر عوامل مختلف اس ت؛ از جمله ش غل بدیل مناس بتر ،رابطهی نامطلوب با مدیران یا س ایر
کارکنان ،تمایل به رشد جایگاه حرفهای ،و دالیل شخصی و خانوادگی .اساساً دو نوع ترک شغل برای کارکنان متصور است.1 :
ترک شغل داوطلبانه از سوی کارمند ،و  .2اخراج از سوی سازمان؛ مورد دوم اغلب وقتی اتفاق میافتد که یا شرکت در حال
تغییرات ساختاری ا ست یا عملکرد کارمند مطابق با انتظارات سازمان نی ست (آلن ،بریانت و وردامان2010 ،؛ کول سونتوماس،
.)2019
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کارمند معموالً سازمان را به سبب نار ضایتی شغلی ،امنیت شغلی ،عدم ا ستقالل شغلی ،ارتباط ضعیف با اع ضای تیم ،شرایط
کاری نامنا سب و فقدان فر صت برای ر شد شغلی ترک میکند (الدریج و نی سار2011 ،؛ تررا و گیرانده .)2014 ،از نظر کومار و
آرورا ( ،)2012نرخ ترک شغل در میان متخصصان جوان  20تا  25سال به دالیل زیر بسیار باال است .1 :نرخ پایین رشد شغلی،
 .2ارتباط ضعیف با همکاران .3 ،عدم تعادل در زندگی کاری .4 ،فرصت محدود پی شرفت و توسعهی فردی (همچنین بنگرید به
نگوتو .)2021 ،برخی پژوهشها سه نوع چالش را که شرکتها در حفظ کارمندان با آن مواجه می شوند شنا سایی کردهاند.1 :
رقابت ش دید .2 ،فرار مغزها (مهاجرت نیروی کار ماهر از کش وری به کش ور دیگر برای فرص تها و پاداشهای بهتر) ،و  .3عدم
پیشبینی نیازهای آتی کارکنان از سوی سازمان (اسکات ،مکمولن و رویال2012 ،؛ ماباسو .)2018 ،نکته اینکه ،افزایش نسبی
جمعیت سالخورده تقاضا برای کارمندان ماهر را افزایش میدهد (کینت و همکاران.)2009 ،
 .1-3استراتژیهای ماندگاری
جایگزینی کارمندان از جمله مسائل بغرنج سازمانها بهویژه شرکتهای بزرگ است و به همین دلیل است که تالش زیادی برای
حفظ کارکنان انجام میشود .چنانچه گذشت ،وقتی کارمندی سازمان را ترک میکند ،فرهنگ ،ارزشها و مهارت را با خود میبرد؛
ویژگیهایی که میتواند توسط رقبای سازمان مورد استفاده قرار گیرد و غالب ًا شرکتها از این امر اجتناب میکنند .از آنجا که
هزینهی جایگزینی کارکنان بسیار زیاد است ،ترجیح سازمانها این است که کارکنان موجود را حفظ کنند .بهاضافه ،ماندگاری
برای رشد و ثبات سازمانها ضروری است .داس ( )1996در مطالعات خود شش عامل مهم حفظ کارکنان را شناسایی میکند:
 .1پاداش .2 ،فرصت یادگیری .3 ،مزایا و امنیت .4 ،استقالل کاری .5 ،هدایت صحیح ،و  .6رشد حرفهای (همچنین بنگرید به
تایرو .)2021 ،بعدها کلوتیر و همکاران ( )2015در مطالعات خود چهار استراتژی برای حفظ و ماندگاری کارمندان ارائه کردند:
 .1ارتباط مؤثر .2 ،تنوع نیروی کار .3 ،استخدام کارکنان متخصص و حرفهای ،و  .4آموزش کارکنان.
مطالعات نشان میدهند که حفظ کارمندان از استخدام کارمندان جدید بهمراتب کمهزینهتر است (سینها و همکاران2012 ،؛ جو
و همکاران .)2018 ،همزمان ،غالب پژوهشها بر نقش فرهنگ سازمانی ،پاداش ،کار انعطافپذیر ،رشد شغلی و ارتباطات در حفظ
کارکنان تأکید میکنند؛ بهعنوان نمونه ،جیمز و متیو ( )2012در مطالعات خود بر ماندگاری کارکنان بخش فناوری اطالعات،
استراتژیهای ماندگاری را اعم از پاداش و قدردانی ،فرصتهای آموزش و توسعهی فردی ،برنامهریزی شغلی ،زمان کار انعطافپذیر،
ارزیابی عملکرد ،حمایت مالی ،جلسات مشاوره میدانند (همچنین بنگرید به راماپریا و سوداماتی.)2020 ،
 .1-1-3رسیدگی به نارضایتی کارکنان
سازمانهایی که فرصت بیشتری به کارکنان خود میدهند تا نارضایتی خود را در ارتباط با شرایط محیط کار ابراز کنند به احتمال
زیاد کارمندان خود را حفظ میکنند؛ چرا که کارکنان چنین سازمانهایی احساس میکنند که به آنها توجه میشود ،نظراتشان
مهم است و برای مدیران اهمیت دارند (موبری ،ویلکینسون و تسه2019 ،؛ سیمسک و گورلر.)2019 ،
 .2-1-3ارتباط مؤثر
کلوتیر و همکاران ( )2015معتقدند که فرآیند ارتباط مؤثر به سازمان کمک میکند تا کارمندان خود را حفظ کند .آنها همچنین
پیشنهاد میکنند که به منظور حفظ فرهنگ کاری سالم ،رهبر سازمان باید بتواند بهطور مؤثر در ارتباطات بین فردی ،گروهی،
سازمانی و حتی بینافرهنگی مداخله کند .ارتباط مؤثر نهتنها هویت کارکنان را بهبود میبخشد ،بلکه فضایی باز ایجاد میکند که
اعتماد به نفس کارکنان را افزایش میدهد (سینها و همکاران2012 ،؛ یوسف و سیدیکو .)2019 ،جیمز و متیو ( )2012و راماپریا
و سوداماتی ( )2020در مطالعات خود دریافتند که ارتباط مؤثر نقشی مهم در ایجاد محیطی دوستانه در محل کار ایفا میکند.
همچنین ،مطالعات متعدد نشان دادهاند که ارتباط بهتر مدیران شرکت به تعامل بهتر کارکنان کمک میکند (آتریج2009 ،؛
کوتی ،لوتزیر و استینگالمبر2021 ،؛ حمزه و همکاران.)2022 ،
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 .3-1-3پاداش و قدردانی
سیستم پاداشدهی در سازمانها معموالً در قالب امکانات و مزایایی تعریف میشود که کارمند از سازمان دریافت میکند (ماباسو،
2018؛ ماباسو و دالمینی .)2021 ،پژوهشها نشان میدهند که سیستم پاداش و قدردانی منسجم در حفظ کارکنان حائز اهمیت
است؛ بهویژه ،گروههای سنی مختلف کارکنان نیازمند انواع متفاوت پاداش هستند و آنچه مورد نظر جوانان است لزوماً کاربردی
برای میانسالها ندارد (شاه و ایوب2021 ،؛ قانی و همکاران .)2022 ،پیشتر مطالعات هانگ و همکاران ( )2012نشان داد که
شرکتی بدون هیچ برنامهریزی مشخص برای پاداش و قدردانی از کارکنان بهلحاظ فعالیتهای سازمانی چندان موفق نیست
(همچنین بنگرید به کریشنا ،رائو و داتا .)2019 ،شواهد مطالعهی کومار و آرورا ( )2012حاکی از آن است که  27درصد از
کارکنان سازمانها بهدلیل سیستم ضعیف پاداش و قدردانی شغل خود را ترک میکنند .در اصل ،یکی از مهمترین وظایف بخش
منابع انسانی بررسی نحوهی پاداشدهی است .موندی ( )2008پاداش را مشابه دستمزد دریافتی کارکنان برای انجام خدمات
توصیف میکند (بهنقل از تورینگتون ،هال و تیلور) .پاداش برای کارمندان ارزشمند است ،زیرا یکی از اهداف زمینهای فعالیتهای
ایشان است .پاداش مناسب میتواند الهامبخش باشد و به جذب و حفظ کارکنان ماهر کمک میکند .در واقع ،پاداش مستقیماً بر
وفاداری و انگیزهی کارکنان ،و بهرهوری و وضعیت زندگی شخصی آنها اثرگذار است (آسواتاپا .)2009 ،برخی پژوهشها نشان
میدهند که پاداش بهطور قابلمالحظهای بر سطح رضایت شغلی کارکنان تاثیر میگذارد ،و بهنوبهی خود آنها را برای مدتی
طوالنیتر در سازمان حفظ میکند (عباسی و هولمان.)2000 ،
 .4-1-3رهبری
نقش رهبری در حفظ کارکنان بسیار مهم است .دوه ،استامپ و تیمون ( )2011معتقدند که مسئولیت رهبر دارای سه مؤلفهی
اساسی است:
 .1فرهنگ ذینفعان که در آن رفتار اخالقی و اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است؛
. 2مدیریت منابع انسانی عادالنه و فراگیر؛
 .3حمایت از رشد کارکنان (برای نتایجی مشابه ،بنگرید به کولسونتوماس.)2019 ،
کلوتیر و همکاران ( )2015شرایط کاری مثبت را محصول برقراری ارتباط خوب با مدیران میدانند .در صورتی که نقش مؤثر
رهبری بهخوبی ایفا شود احساس تعلق کارکنان به سازمان افزایش مییابد (الیم و بورا.)2020 ،
 .5-1-3رشد شغلی
وقتی سازمان برنامهی توسعهی حرفهای و فردی مشخص نداشته باشد ،احتمال ترک شغل افزایش مییابد (داس و بارو2013 ،؛
امانا ،...عزیز و ابراهیم .)2020 ،مطالعهی مهتا ،کوربتی و دهانخار ( )2014نشان میدهد که اگر فرصتهای شغلی در سازمان
فعال باشد ،کارمند برای مدت طوالنیتر باقی میماند و به سازمان وفادارتر خواهد بود.
 .6-1-3آموزش
آموزش شغلی موجب افزایش توانایی کارکنان در حل مسئله میشود .کارمندی که از امکان آموزش بهتر برخوردار باشد مطمئنتر
و با انگیزهی بیشتر به تعهد شغلی خود میپردازد؛ در نتیجه ،احتمال حفظ چنین کارمندی بهمراتب بیشتر است (کریشا ،رائو و
داتا .)2019 ،مهتا ،کوربتی و دهانخار ( )2014معتقدند که حفظ کارکنان آموزشدیده بسیار بهینهتر از اتالف هزینه برای آموزش
مجدد نیروهای جدید است (همچنین بنگرید به کلوتیر و همکاران.)2015 ،
 .7-1-3انعطافپذیری
کار انعطافپذیری را میتوان توانایی کارکنان در انتخاب اینکه چه زمانی ،کجا و تا چه مدت در فعالیتهای سازمان مشارکت
کنند تعریف کرد (جفریهیل و همکاران2008 ،؛ خاکی و حسینی .)2022 ،اگر به کارکنان امکانی برای انعطافپذیری در محل
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کار داده شود ،گزینههایی برای تعادل کار و زندگی خود پیدا میکنند .همچنین ،اگر گزینههایی برای تنظیم زمان کاری کارکنان
فراهم شود ،کارکنان مفیدتر عمل خواهند کرد (الدریج و نیسار2011 ،؛ تررا و گیرانده .)2014 ،کار انعطافپذیر نهتنها منجر به
غیبت کمتر کارکنان میشود بلکه به ماندگاری کارکنان را افزایش میدهد.
 .8-1-3رضایت و امنیت شغلی
مطالعات متعدد نشان دادهاند که رضایت شغلی عامل اصلی ماندگاری است .یافتههای غالب پژوهشهای اخیر تا  50درصد رضایت
شغلی کارکنان را نسبت به سایر عوامل نظیر پاداش و قدردانی ،تعهد سازمانی و فقدان شغل بدیل مهمتر ارزیابی کردهاند
(هاشکنخت ،رودا و هاوارد2009 ،؛ ناوید و همکاران2020 ،؛ بندر ،شیپر و شورمان2019 ،؛ ژو و نیومان .)2022 ،در عین حال،
پژوهشها تأکید کردهاند که تأمین امنیت شغلی یکی از شیوههای اصلی مدیریت منابع انسانی برای حفظ کارکنان و بهبود
عملکرد ایشان است (به و لو .)2013 ،امنیت شغلی به معیاری اشاره میکند که یک سازمان تا آن حد میتواند موقعیتهای پایدار
برای کارکنان خود فراهم کند؛ چنین معیاری نشان میدهد که نیروی کار احتما ًال برای چه مدتی شغل خود را حفظ میکند
(استرانگ و هاردر.)2009 ،
 .9-1-3ارزیابی مهارت
ارزیابی مهارت و عملکرد فردی اساساً سهم سازمان است و بهمثابهی عاملی مؤثر بین مدیریت و کارکنان عمل میکند .ارزیابی
عملکرد مؤثر منجر به رضایت از کارکنان ،و افزایش انگیزه و تعهد آنها خواهد شد (کریشا ،رائو و داتا .)2019 ،از نظر مهتا،
کوربتی و دهانخار ( ،)2014ارزیابی عملکرد نهتنها به شرکتها کمک میکند تا وضعیت حرفهای کارکنان خود را بررسی کنند،
بلکه موجبات بهبود مهارتهای ضعیفتر افراد را فراهم میکند (همچنین بنگرید به سود و جین.)2020 ،

رسیدگی به
نارضایتی
کارکنان

ارزیابی
مهارت

ارتباط مؤثر

رضایت و
امنیت شغلی

پاداش و
قدردانی

ماندگاری

انعطافپذیر
ی

رهبری

آموزش

رشد شغلی

نمودار  .1استراتژیهای ماندگاری
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 .2-3استلزامات ماندگاری کارکنان
تقاضای فزاینده برای کارکنان ماهر از جمله مسائل اصلی سازمانها است؛ بهخصوص که کمبود نیروی کار ماهر تا پایان دههی
دوم سدهی بیستویکم به ده میلیون نفر رسید (سینگ .)2019 ،در این میان ،شرکتها میکوشند پایداری و فراگیری خود را
دستکم در ظاهر حفظ کنند .سازمانها اهمیت روزافزون حفظ کارکنان را درک کردهاند ،تا حدی که به استخدام متخصصینی
برای برآورد راهکارهای حفظ کارکنان روی آوردهاند .همچنین ،سازمانهای حرفهای اکنون به اولویتهای نسلی بیشتر توجه کرده
و از آن بهعنوان ابزاری برای جذب و حفظ استعدادهای جوان استفاده میکنند .بسیاری از شرکتها با ایجاد رابطهای قوی با
کارکنان میکوشند سیاستها و استراتژیهای ماندگاری را عملیاتی کنند.
 .1-2-3مدیریت منابع انسانی پایدار
مدیریت منابع انسانی پایدار ابزاری مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی و فرصتی برای حفظ کارکنان است .چنانچه گذشت ،در
فضای بهشدت رقابتی امروز ،شرکتها با کمبود شدید کارکنان ماهر و نحوهی مدیریت کارکنان فعلی خود مواجهاند (اپ ،مرک
و بوتجن .)2012 ،مشکالت متعدد کارکنان از قبیل عدم تعادل در زندگی کاری ،افزایش سطح استرس ،مسائل مربوط به عملکرد
جملگی مواردی هستند که نیازمند مدیریت بهینهی سازمان است (دبیریان.)2021 ،
 .2-2-3تخصص حفظ کارکنان
هرمان ( )2005معتقد بود که ماندگاری کارکنان مسئلهای مربوط به مدیریت است .رهبر سازمان باید فردی تحصیلکرده و
آموزشدیده باشد تا هم در بهبود عملکرد کارکنان و هم کاهش هزینههای کلی سازمان در خصوص ترک شغل و استخدام نیرو
ی کار جدید مؤثر باشد (سینگ. )2019 ،
 .3-2-3ابتکار عمل
گرچه مزایای مالی سازمانها در حفظ کارکنان آشکار است ،با گذشت زمان اولویتهای کارکنان تغییر میکند و موضوع اخیر
امری اجتنابناپذیر است .برخی کارکنان ترجیح میدهند که مشارکت کمتری در فعالیتهای جمعی داشته باشند (باد ،سینگ
و روگان .)2015 ،در عین حال ،مطالعات نشان میدهند که رابطهای مثبت بین مشارکت کارکنان در فعالیتهای جمعی شرکت
و سطح انگیزهی آنها وجود دارد که شناسایی دقیق آنها موجب ماندگاری بیشتر کارکنان میشود (نجاتی و همکاران.)2020 ،
 .4-2-3چرخهی عمر کارمند
کارمند مانند هر چیز دیگر از چرخهی عمر مفید برخوردار است .کارمند در شغل خود پیشرفت میکند و مراحلی مختلف نظیر
مرحلهی معرفی ،رشد ،بلوغ و پایان کار را دنبال میکنند (اپ ،مرک و بوتجن2012 ،؛ دبیریان .)2021 ،نیازمندیها و انتظارات
کارکنان در مراحل یادشده ثابت نیست و تغییر میکند .سازمانها باید تشخیص دهند که کارکنان در کدام مرحله از چرخهی
زندگی حرفهای خود قرار دارند.
 .3-3مدیریت استعدادها
مدیریت استعداد مفهومی است که در اواخر دههی  1990و ابتدا در شرکتهای چندملیتی ظهور کرد .مدیریت استعدادها در
سازمانهای جهانی پیچیدهتر از کسبوکارهای ملی و محلی است .هر سازمانی برای بقا در محیطی پویا و رقابتی با چالشهایی
مواجه است .یکی از چالشهای اصلی این است که کارمندان خود را در بلندمدت بهطور رضایتبخش حفظ کند .در عین حال،
هر کارمند از آزادی الزم برای تغییر شغل ،با در نظر گرفتن حقوق ،محیط کار ،پاداش ،مزایا و آموزش برخوردار است .برخی
سازمانها مدیریت حفظ استعدادها را با پرداختن به عوامل مؤثر بر آنها عملیاتی کردهاند .فرآیند تشویق کارکنان مستعد برای
حفظ شغل در دورهای طوالنی یا تا تکمیل پروژهای خاص بسیار حائز اهمیت است (دوسینی.)2019 ،
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اینکه کارکنان مستعد بهطور داوطلبانه شغل خود را ترک میکنند دارای اهمیتی دوچندان است (کاماالونی ،رامش و وتریول،
 .)2019از نظر حیدر و همکاران ( ،)2015حفظ استعدادها همیشه سختتر است و در این خصوص شیوههای مؤثر منابع انسانی
رابطهای مثبت و مستقیم با حفظ کارکنان ماهر و بااستعداد دارند .امباتی ( )2019معتقد است که اطالعات واقعگرایانه در مورد
شغل و تجزیه و تحلیل آن ،تعادل زندگی کاری و فرصتهای شغلی ،حمایت رهبران و پاداش و تأثیر آنها بر قصد ترک شغل
کارکنان مستعد اثرگذار است .که منجر به این شد که جبران خسارت و تجزیه و تحلیل شغلی تاثیر مثبتی بر جابجایی کارمندان
داشته باشد .هولتوم و همکاران ( )2008در این پژوهش به این موضوع پرداخته شد که عواملی که باعث میشود کارکنان برای
ماندن و ترک خدمت متفاوت باشند ،متفاوت است.
 .4-3ظرفیتسازی و پشتیبانی از کارکنان
ایجاد ظرفیتهای الزم برای ماندگاری کارکنان عبارت اس ت از افزایش دانش و مهارتهای نیروی انس انی برای دس تیابی به
اهداف کوتاهمدت و بلندمدت در سطوح سازمانی و شخ صی .بر این ا ساس ،ظرفیت سازی بهطور گ سترده کا ستیهای تمامی
کارکنان را پوش ش میدهد و مهارتهای مطلوب آنها را که موجب افزایش بهرهوری س ازمان میش ود توس عه میدهد؛ از این
طریق کارکنان وظایف خود را بهطور موثرتر انجام میدهند (یاموئا و ماییو .)2013 ،تأثیر ظرفیتس ازی بر عملکرد کارکنان
بهطور قابلتوجهی بررسی و تأیید شده است (احمد ،قرخ و نزیر .)2015 ،از نظر الناگا و عمران ( ،)2013مدیران نقشی اساسی
در ایجاد ظرف یتهای کارکنان و ایجاد محیط کاری کارآمد ایفا میکنند .مدیران در طراحی برنامههای آموزش ی مختلف برای
افزایش یادگیری و ظهور استعدادهای بالقوهی کارکنان مستقیماً دخیل هستند .در حالی که ظرفیتسازی فرصتهای برابر برای
ش کوفایی اس تعدادهای طبیعی کارکنان فراهم میکند و مزایای اقتص ادی و اجتماعی نیز بههمراه دارد ،پش تیبانی و حمایت
مدیران از کارکنان به شرایط مطلوب و معقول اشتغال میانجامد (هو ،رائو ،سان.)2006 ،
استلزامات ماندگاری
مدیریت منابع انسانی پایدار

ابتکار عمل

تخصص حفظ کارکنان

چرخهی عمر کارمند

مدیریت استعدادها

ظرفیتسازی و پشتیبانی از کارکنان

نمودار  .2استلزامات ماندگاری کارکنان
نحوهی عملکرد کارکنان برتر نشانگر اثربخشی و کارایی کلی سازمان است .عوامل متعددی بر عملکرد کارکنان تأثیر میگذارند،
از قبیل پش تیبانی و حمایت مدیریتی ،برنامههای آموزش ی ،پاداشهای نقدی و غیرنقدی و برنامههای توس عهی س ازمان که
جملگی در نهایت منجر به سودآوری بی شتر می شوند (گول ،اکبر ،خان .)2012 ،ایجاد ظرفیت اساساً فرآیند سی ستماتیک برای
بهبود دانش و مهارتها ،درک ارزشها ،تغییر نگرشها ،افزایش انگیزه و قابلیتهای کارکنان ا ست .تاثیر مثبت ظرفیت سازی بر
درآمد سازمانی و رقابتپذیری از طریق پژوهشهای کمی و کیفی متعدد تأیید شده ا ست (وا سم و همکاران .)2019 ،برناردین
( )2002عملکرد کارکنان را مجموعهی از فعالیتهای کارکنان طی دورهای مش خص تعریف میکند که به نتایجی مش خص
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میانجامد .مدیر سازمان میتواند از طریق حمایت مدیریتی تأثیری مستقیم بر رضایت کارکنان و در نهایت بهبود عملکرد ایشان
داش ته باش د (یوکل و بکر .)2006 ،حمایت عالی مدیر موجب میش ود که کارکنان احس اس کنند ش نیده میش وند و از
عملکردش ان قدردانی میش ود (تورک .)2007 ،مدیرانی که معیارهای ارزیابی عملکرد را تعیین میکنند و بازخورد منص فانه و
دقیقی از عملکرد کارک نان ارا ئه میده ند ،میتوان ند بهطور قا بلمالح ظهای عملکرد فردی کارک نان را تقو یت کن ند (ترین کا،
.)2005

 .4نتیجهگیری
ادبیات پژوهش نشان میدهد که سازمانها سیاستها و استراتژیهای مختلف را برای حفظ استعدادها اتخاذ میکنند .یافتههای
اخیر حاکی از آن است که رسیدگی به نارضایتیهای کارکنان ،رضایت شغلی ،پاداش و قدردانی ،ارتباط مؤثر ،نقش رهبری،
انعطافپذیری کار و ارزیابی دقیق کارکنان ،آموزش و رشد شغلی از جمله عوامل مؤثر بر ماندگاری کارکنان سازمان هستند .در
عین حال ،محیط کار بهطور کلی عاملی کلیدی در حفظ کارکنان سازمان است و معموالً تأثیر مثبت یا منفی بر نتایج شغلی
خاص مانند مشارکت ،تعهد و ماندگاری در سازمان دارد (برای مطالعهی بیشتر بنگرید به زیتونوگلو و دنتون2006 ،؛ الوکاران و
همکاران .)2012 ،همانطور که در پژوهش مانگی و همکاران ( )2011نیز تصریح شده است ،محیط کاری مطلوب که از تمامی
مؤلفههای پیشگفته برخوردار است کارکنان را تشویق میکند تا کار خود را بهطور مؤثر دنبال کنند و انتظار میرود که تأثیری
مثبت بر حفظ تعهد کارکنان داشته باشد .مطالعات نشان دادهاند که محیط کار اساساً تعدیلکنندهی نسبت میان حقوق و مزایا،
امنیت شغلی و ماندگاری کارکنان است .برخی معتقدند که ماندگاری تابعی از نسبت این سه مؤلفه است :رابطهای ضعیف یا
متناقض بین معیارهای اخیر میزان ماندگاری را کاهش میدهد و بالعکس .همچنین ،مدیریت استعدادها چالشی بزرگ است و
حفظ بهترین کارکنان نیازمند چارچوببندی سیاستها و استراتژیهایی است که در ادبیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته
است .استراتژیها باید با شیوههای صحیح مدیریت منابع انسانی همتراز باشند؛ هر استراتژی ماندگاری بدون همترازی این اقدامات
بیاثر خواهد بود .برای اجتناب از ترک شغل کارکنان ،رقابت با رقبا و بقا در محیط پویا ،سازمانها باید بر عوامل ماندگاری
پیشگفته با هدف افزایش رضایت و تعهد نیروی کار بااستعداد تمرکز کنند.
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