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چکیده
در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر میزان ماندگاری سازمانی در بین کارکنان پرداختهشده است زیرا
ماندگاری باال در سازمان نشان از موفقیت سازمان در حفظ و نگهداری نیروی متخصص خود دارد ،جمعیت آماری موردپژوهش
شرکتهای خصوصی فعال در شهر تهران بودن که نمونه انتخابی با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخابشدهاند که برای
جمعآوری اطالعات نیز از پرسشنامه استفادهشده است که روایی و پایایی پرسشنامه نیز مورد آزمون قرار گرفت و در بین  264نمونه
انتخابی که با استفاده از فرمول کوکران به دست امده بود توزیع شد که بعد از جمع اوری اطالعات با استفاده از ضریب همبستگی
پیرسون مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند که از نرمافزار  spss25استفاده شد.نتایج حاصل نشاندهنده رابطه همبستگی مثبت بین
استراتژی انتخاب و استخدام کارکنان و آموزش و ارتقا شغلی و ارزیابی عملکرد شغلی و ماندگاری سازمانی و عدم وجود همبستگی بین
نظام جبران و پاداش و ماندگاری سازمانی در جمعیت آماری موردمطالعه بود.
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فنّاوریهای برتر و گسترش تجارت روبهرو است که جهانیان را با چالشهای عظیمی روبرو کرده است  .زندگی در جوامع امروز امری
پیچیده ،چالشبرانگیز و مخاطرهآمیز است که با دقت و ظرافتهای خاص  ،برنامهریزی و اداره میشود ،این پیچیدگی و مخاطرات  ،به
سبب تغییرات فراوان در جهان کنونی به وجود آمده است .بشر امروزی تحت تأثیر نیروها و عوامل گوناگون بیرونی و درونی در وضعیت
رقابتآمیز قرارگرفته است و بهناچار برای ادامه حیات خود باید از تمام توان و منابع بهطور اثربخش و کارآمد استفاده بهینه ببرد.تحوالت
عمده در محیط کسبوکار ،مثل جهانیشدن کسبوکار و سرعتباالی تغییرات در فناوری ،باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در
سازمانها گردیده است .در محیط کسبوکار امروز ،مدیریت و کارکنان میبایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگیهای مبهم
و بغرنج میان فناوری ،داده ها ،وظایف ،فعالیتها ،فرایندها و افراد را دارا باشند .در چنین محیطهای پیچیدهای سازمانها نیازمند
مدیرانی هستند که این پیچیدگیهای ذاتی را در زمان تصمیمگیریهای مهمشان لحاظ و تفکیک کنند.یکی از اجزا که در سطحی
خردتر باید با چالشهای پیش رو مقابله کند و بتواند مسیر را با موفقیت طی کند سازمان در سطح کالن و خرد است ،سازمان بهعنوان
یک سیستم باز نیازمند ایجاد توازن میان شرایط محیطی و استراتژی ها و قابلیتهای سازمان میباشد زیرا عبور از این شرایط و استفاده
از مزایا پیشرفت روزافزون نیازمند این است که استراتژیهای مناسبی طراحی و مورداستفاده قرار گیرد و در این میان چنان چه میان
شرایط محیطی و استراتژیهای سازمان تناسبی وجود نداشته باشد ،شکاف استراتژی پدید آمده و سازمان به مقاصد خود نخواهد
رسید.لذا برخورداری از استراتژی متناسب با شرایط محیطی میتواند بهعنوان عامل کلیدی در موفقیت سازمان در دنیای پرتالطم
امروزی تلقی شود .جایگاه و نقش نیروی انسانی در این راهبردها بهعنوان منابع اصلی سازمان ،از اهمیت و اعتبار فوقالعادهای برخوردار
است .هدف اساسی مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،خلق قابلیت استراتژیک از طریق تضمین و مطمئن شدن از وجود کارکنان ماهر،
متعهد و باانگیزه در سازمان میباشد .بر این اساس ،زمانی استراتژی منابع انسانی منبع محور ،مزیت رقابتی بهحساب میآید که سازمان
بتواند منابع انسانی ماهر را در اختیار داشته باشد تا سریعتر از رقبا یاد بگیرد و سریع از آنها آموختههای خود را به شکلی اثربخش عملی
سازد .سازمانها همواره ترس و بیم از دست دادن سرمایههای انسانی خود رادارند زیرابه سبب از دست دادن نیروهای کارآمد دچار ضرر
و زیان خواند شد ،زیرا هر سازمانی برای آموزش تربیت و امادهسازی نیروی انسانی خود تا مرحله بهرهدهی و کارایی مطلوب ،
هزینههای بسیاری را صرف کرده است و با از دست دادن نیروهای ارزشمند ،محتمل از دست دادن مهارتها و تجربیاتی میشوند که
طی سالها تالش و برنامهریزی و سرمایهگذاری به دست آمده است  .نقش مستقیم مدیریت و راهکارهایی که برای مدیریت سازمان
در پیش میگیرد در سطوح مختلف سازمان تأثیرگذار است و یکی از جنبههایی که از اقدامات مدیریت تأثیر مستقیم میگیرد نیروی
انسانی در سازمانهاست که شناسایی نوع تأثیرگذاری مدیریت بر رفتار نیروی انسانی بسیار اهمیت دارد.یکی از سبکهای مدیریت که
میتواند در دنیای امروزه و در وضعیت کنونی جهان بسیار مؤثر باشد مدیریت استراتژیک است ،مدیر میتواند با اتخاذ استراتژیهای
درست و بهجا باعث حفظ و نگه داشت نیروی انسانی در سازمان شود تا سازمان با بحران روبرو نشود شناخت نوع تأثیر و رابطه بین
مدیریت استراتژیک و نگهداشت نیروی انسانی در سازمانها نیاز به شناخت و تحلیلهای بیشتری دارد که این مسئله در سازمان
خصوصی و دولتی ایران جز مسائلی است که نگرانیهایی را همواره به همراه داشته است که البته این نگرانی در سازمانهای خصوصی
بیشتر است به همین دلیل در این پژوهش به دنبال بررسی نو تأثیرگذاری مدیریت استراتژیک بر روی نگه داشت نیروی انسانی هستیم
تا بفهیم تاثیر مدیریت استراتژیک بر حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در شرکت های خصوصی به چه صورت است؟
تعریف مدیریت استراتژیک
واژه اســتراتژی از لغــت یونــانی اســتراتژیا گرفتهشده اســت کــه در حدود 400سـال پـیش از مـیالد بـه کـار مـی رفتـه و بـه
هنـر و علـم هدایت نیروهای نظامی گفتـه میشده اسـت .اسـتراتژی عبـارت اسـت از طرحها و برنامههای مـدیریت بـرای کسـب
نتـایج منطبـق بـا رسـالت و هدفهای سـازمان(موسی خانی و مجرد .)1391،بـروس هندرسـون صـاحب نظر برجسـته و موسـس
گروه مشاوران بوستون ،اسـتراتژی را ایـن گونـه تعریـف میکند :ایجـاد یک مزیت منحصربهفرد بـرای تمـایز سـازمان از رقبـا و
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اسـاس کـار را مـدیریت ایـن تمـایز میداند(موسی خانی و مجرد .)1391،استراتژی را به اعتبار معنی کلمه میتوان سوق دادن  ،گسیل
داشتن ،فرستادن،بردن و پاییدن بیان کرد.گمان میرود که این کلمه به دانش و هنر یک ژنرال قدیمی یونانی به نام استراتگوش
بهکاربرده شده است ،بعضی از منابع التین هم استراتژی را از مفهوم استریتوم و به معنای راه  ،مسیر یا بستر رودخانه بیان کرده اند(امیر
کبیری .)1388،26،پس از روشن شدن مفهوم استراتژی میتوان گفت که مدیریت استراتژیک عبارت است از تدوین اسـتراتژی ،اجرای
استراتژی و ارزیابی استراتژی؛ که برنامهریزی استراتژیک مترادف است با مرحله تدوین اسـتراتژی (فردآر .)2003 ،جـــوهره اصـــلی
مـــدیریت استراتژیک ،فرصت سازی و بسترسازی برای تکامـل و بقـای سـازمان بـا توجـه بـه عوامـل محیطـی اسـت(محمود
زاده.) 1385،
تعریف حفظ و نگهداشت نیروی انسانی
نیروی انسانی توانمند یکی از منابع مهم و اساسی سازمانها قلمداد میشود و سازمانها برای رسیدن به اهداف ،نیازمند به نیروی
انسانی کارآمد میباشند.گرچه مدیریت همیشه نمیتواند از ترک کارکنان باارزش خود جلوگیری کند ،اما با اجرای سیاستها و اقدامات
مؤثر مربوط به مدیریت منابع انسانی تا حدود زیادی میتواند میزان رخداد این تصمیم را کاهش دهد(شیرازی و حسینی.)1393،حفظ
کارکنان خوب به دالیل جمعیتی ،توقعات فرهنگی و تحوالت دنیای کار ،مثل روند به سمت مشاغل آزاد ،انحالل قرارداد کارفرما/کارمند
نیاز رو به افزایش برای تواناییهای فنی و صنعتی ،رشد کارمند یابی اینترنتی و توجه به توازن بیشتر بین کار وزندگی تحت تأثیر قرار
میگیرد و باعث چالشبرانگیز شدن آن شده است(شیرازی  .)1392،ازآنجاکه اقدامات نگهداری ،مکملی بر سایر اقدامات و فرایندهای
مدیریت منابع انسانی است  ،حتی اگر عملیات کارمند یابی ،انتخاب  ،انتصاب و بهسازی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به
امر نگهداری  ،نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود(اسکندری.)1385،
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در زمینه مدیریت استراتژیک و حفظ نیروی انسانی و ماندگاری نیروی انسانی دیدگاه های نظری زیادی وجود دارد که در ادامه به برخی
از این دیدگاه ها اشاره شده است.
مدیریت استراتژیک
از نخستین سالهای ابتدای قرن بیستم که رشته منابع انسانی بهصورت مدیریت کارکنان بـه وجـود آمد تـاکنون ،ماهیت مدیریت منابع
انسانی دستخوش تغییرهای عمده شده است .ایـن رشـته علمـی در آغاز قرن بیستم در سازمانها واحد رفاه خوانده شـد و در دهـه
 1920مـورد تائید دیدگاههای فردریک تیلور قرار گرفت(گنجعلی و همکاران .)1394،باگذشت چند دهه ،گستره فعالیتهای این واحد
بیشتر شد و بـا هـر نـوع تحولی در اندیشه و گفتمان مدیریت ،بر نوع فنون و وظیفه این واحد افزوده شد ،سپس مفهوم مدیریت منابع
انسانی در کارهای آکادمیک در ایاالت متحده در دهه 1960و 1970توسعه یافت و از آن زمـان بـه بعـد ،ایـن مفهوم در جهان
کسبوکار بهصورت فزایندهای به کار گرفتهشده است،تلفیــق اندیشــه مــدیریت اســتراتژیک بــا مــدیریت منــابع انســانی
باعــث میشود کــه بــه منــابع انســانی بهعنوان منــابع اســتراتژیک نگریســته شــود و بنــابراین ضــرورت برخــوردی
فراتــر از ســایر عوامــل تولیــد را الزامــی میسازد و دخالــت دادن تصــمیمات مربــوط بــه امــور انســانی را در شکلگیری
استراتژیهای عمــده ســازمان ،اجتنابناپذیر میسازد(زمانی  .)1398،همیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی ازآنجهت است که
ابزاری را برای بهبود موقعیت رقابتی سازمان و نیز بهبود کارایی و اثربخشی آن از راه جذب و تربیت منابع انسانی منحصربهفرد فراهم
میکند(سید جوادین و فرحی.)1382،لذا از زمان توسعه مدیریت منابع انسانی بهعنوان رشتهای علمی و تحقیقاتی ،تغییرات بسیاری در
این حوزه به وجود آمد و یکی از تغییرات مهم در این خصوص ادغام مدیریت منابع انسانی با فرایند مدیریت استراتژیک بود که موجب
شکلگیری رشته مدیریت استراتژیک منابع انسانی شد که بر نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در تالقی اهداف کسبوکار تأکید
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میکند .مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر سهم مدیریت منابع انسانی در عملکرد سازمانها و تأثیر آن بر ارزشافزوده سازمان توجه
میکند .اساس مدیریت استراتژیک منابع انسانی مستلزم این است که سازمانهایی که استراتژی خاصی را میپذیرند باید فعالیتهای
منابع انسانی خاصی را بپذیرند که متفاوت از سازمانهایی است که استراتژیهای جایگزین را پذیرفته اند(سبحانی نژاد و
همکاران .)2014،هر سازمانی برای پیشرفت و توسعه خود ،نیازمند راهبرد و برنامهریزیهای خرد و کالن است .در جهان رقابتی امروز ،
یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدفها و رسالتهای موردنظر  ،عنصر انسان است.در این میان
آنچه مقوله تحول را حیات میبخشد و بقای سازمان را نیز تضمین میکند منابع انسانی است(هاشمی پور و امین زاده  .)4 ،1390،از
طرف دیگر ،در بحث مربوط به کمبود نیروی کار ،رقابت برای مهارتهای کمیاب و موانع جابجایی نیرو در بازار ،احتمال گرایش به
تمرکز بر عرضه نیروی کار ،و نه بر تقاضای آن بوده است (شیرازی و حسینی.)1393،مـدیریت اسـتراتژیک ،مجموعهای از تصمیمات و
اعمـالی اسـت کـه منجر بـه طراحـی و اجـرای استراتژیهایی میشود که برای حصول به اهداف یک سازمان مورد استفاده قرار
میگیرند(آرمسترانگ .)2002،مــدیریت منــابع انســانی نیز بهعنوان رویکردی راهبردی و منسـجم بـه پدیـده مـدیریت داراییهای
بسـیار ارزشمند هر سـازمان تعریـف میشود یعنـی مردمـی کـه بهصورت فردی یـا دستهجمعی بـرای رسـیدن بـه اهـداف سـازمان
بـا یکـدیگر همکـاری میکنند .هـدف کلـی مـدیریت منـابع انسـانی اطمینـان از توانـایی سـازمان بـرای رسـیدن بـه موفقیـت از
طریـق مـردم اسـت(موسی خانی و مجرد.)1391،بر اساس نظر تراس و همکاران ( ) 1994وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی باهدفهای کوتاهمدت و بلندمدت استراتژیک برای بهبود عملکرد سازمان و ایجاد فرهنگسازمانی
که بتوان انعطافپذیری و خالقیت را تقویت کرد .همچنین رایت ( )1992استفاده از منابع انسانی بهصورت برنامهریزیشده و انجام کار
هایی باهدف قادر ساختن سازمان برای تامین هدفهای موردنظر را مدیریت استراتژیک منابع انسانی میداند (ذبیحی و نیک پور)1394،
بر اساس نظرات متخصصین این حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارای رویکردها ،الگوها ،تئوریها و زیرساختهای متعددی
است .استون و اسمیت ( )2000معتقدند زیرساختهای عمده مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارت است :از زیرساخت تعهد،
زیرساخت اکتساب ،زیرساخت توسعه و زیرساخت حفظ (رنجبر و پور کیایی . )1393،مدیریت استراتژیک مجموعهای از تصمیمات و
اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلندمدت یک سازمان را تعیین میکند .در این مدیریت تحلیل محیط(درونی و بیرونی)تنظیم
استراتژی(برنامهریزی استراتژیک) ،اجرای استراتژی و کنترل و ارزشیابی استراتژی انجام میشود .بنابراین میدریت به این سبک
موضوعاتی چون برنامهریزی بلندمدت و استراتژیهای اصلی را در برمیگیرد(محمد فام  .)1387،مدیریت استراتژیک فرایند اتخاذ
تصمیماتی است که منجر به موفقیت و ادامه حیات سازمان میشود .یک مدیریت استراتژیک پویا و حسابشده جریان هدفگذاری ،
تصمیمگیری و پیشبینی انجام فعالیتهایی است که موجب تدوین استراتژی اثربخش برای دستیابی به هدفهای سازمان میباشد.
سبکها و نظریههای مدیریت در مسیر تحول خویش سازمانها و منابع انسانی و منابع مادی را دستخوش تغییرات و تحوالت بسیار
کرده اند .این تغییر و تحوالت سبب شده است که دیدگاه مدیران به کار ،کارمند  ،مشتری و ساختار سازمانی عوض شود و شناخت
بیشتری از آنها صورت گیرد .تمرکز شناسایی اولویتها و اهداف ،شفافیت و مکاتبـه میـان ذینفعان ،مدیریت کردن نتایج ،برپایی
سـاختار پیشبینی و برنامهریزی برای تغییراتی که با نتـایج سروکار دارند از مزیتهای مدیریت استراتژیک محسـوب میشود(مال میر و
همکاران .)1398،برنامهریزی و مدیریت استراتژیک سازمانها بر ایـن فـرض اسـتوار است که اگر بخواهند در سالهایی که پـیش
رودارند رسالت خود را محقق سازند و مشتریان خود را راضـی کنند باید استراتژیهای مـؤثر داشـته باشـند .مـدیریت استراتژیک با
دیدی جامع و کلنگر همه اجزا و عناصـر بیرونی و درونسازمانی را در یکزمان و در ارتبـاط ارگانیک و پویا بـا یکـدیگر موردمطالعه و
تجزیهوتحلیل سیستماتیک قرارداده ،و با تعیین اهداف اصلی و فرعی و اتخاذ استراتژیهای کارا و مؤثر( در زمینههای مختلف )با
طرحریزی بنیادین و راهکارهای بهینه به دنبال اسـتفاده مطلـوب از فرصتهای موجـود و بـالقوه و فضاسازی و ایجاد چشماندازهای
جدید برای سازمانها و مؤسسات است .مدیریت استراتژیک هنـر و علـم تـدوین ،اجـرا و ارزیـابی تصـمیمات وظیفـه چندگانه که
سازمان را قادر میسازد به هدفهای بلندمدت خود دست یابد (فــرد آر )2003،طبق نظر کارسون و والدن ()1996مدیریت استراتژیک:
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•زمینه قابل استفاده سـازمان را تعریـف میکند.
•نمـای کلـی اهـداف و مقاصـد بلندمـدت را تعیـین میکند.
•نقـاط قـوت و ضـعف ،و فرصتها و تهدیـدها را آشـکار میسازد.
•یـک برنامهای از فعالیتهای فرصــت طلــب را توســعه میدهد.
فرایند مدیریت استراتژیک
میتوان بـا اسـتفاده از یـک الگـو ،فراینـد مـدیریت استراتژیک را به بهترین شکل ممکن موردمطالعه قرارداد و آن را به کاربرد .از
نظـر منطقـی ،نقطه آغاز مبحث درباره مدیریت استراتژیک این است که کار با تعیین مأموریت ،اهداف بلندمـدت و استراتژیهای
کنونی سازمان آغاز شود ،زیرا وضع یا شـرایط کنـونی یک شرکت میتواند بیانگر استراتژیهای مشـخص و معین باشد(مال میر و
همکاران .)1398،در عصر اطالعات و ارتباطات الکترونیکی همه سازمانها تحت تاثیرچالشهایی نظیر ،تغییر توقعات و خواستههای
جدید مشتری ها ،بهبود کیفیت، ،حوادث شغلی گسترش رقابت و تحوالت گسترده اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و فناوری قرار
میگیرند و باید راهکارهایی را انتخاب کنند تا در رقابت پرشتاب باقیمانده و به حیات خود ادامه دهند .مدیریت استراتژیک با تحلیل
جامع وضعیت درونی وبیرونی سازمان با انتخاب استراتژیهای رقابتی و مؤثر  ،بین فعالیتهای سازمان و محیط بیرون تناسب قابل
توجهی ایجاد میکند(حمیدی . )1385،فرآیند مدیریت استراتژیک دربرگیرنده سه مرحله میشود)1 :تدوین استراتژی ها )2اجرای
استراتژی ها )3ارزیابی استراتژی ها.
مقصود از تدوین استراتژی این است که مأموریت شرکت تعیین شود .شناسایی عواملی که در محیط خارجی ،سازمان را تهدید
میکنند یا فرصتهایی را به وجود می آورند .شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان ،تعیین هدفهای بلندمدت ،در نظر گرفتن
استراتژیهای گوناگون و انتخاب استراتژیهای خاص جهت ادامه فعالیت.
اجرای استراتژی ها ایجاب میکند که سازمان هدفهای ساالنه در نظر بگیرد ،سیاست ها را تعیین کند ،در کارکنان انگیزه ایجاد کند
و منابع را به گونه ای تخصیص دهد که استراتژیهای تدوینشده به اجرا درآید.
ارزیابی استراتژی ها بدان سبب باید استراتژیهای را مورد ارزیابی قرارداد که موفقیت امروز نمیتواند موفقیت فردا را تضمین نماید.
موفقیت همیشه موجب بروز مسائل جدید و گوناگون میشود ،سازمانی که به وضع کنونی خودبسنده نماید یا دچار تکبر شود محکومبه
فنا خواهد بود(محمد فام.)1387،
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
امروزه تغییر نگرش عمیق در فلسفه وجودی اداره امور کارکنـان منجـر بـه مطرحشدن مدیریت منابع انسانی آنهم از نوع استراتژیک
شده اسـت .مـدیریت منـابع انسـانی هـم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ ساختاری غنیتر شده و جایگاهی فراتر از انجام وظایفی
مشابه وظایف عملیاتی دارند .تشخیص استعدادها و قابلیتهای بالقوه منابع انسانی و فـراهم آوردن امکانات برای پرورش و
توانمندسازی آنها کاری نیست که از طریق پیروی از اصـول سـنتی مدیریت امکانپذیر باشد .ازاینرو ،جامه عمل پوشانیدن به چنین
ضرورتی قبل از هـر چیـز مستلزم بررسی ،تحلیل و شناخت آسیبهای استراتژیک در مدیریت منابع انسانی است ،تـا از این طریق
بتوان شکاف میان آسیبها و رسالت و اهداف متعالی سازمان را بازشناخت.

تئوریهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی
این تئوریها عبارتند از تئوریهای اقتضایی و تئوریهای جهانشمول .اولین نظریات ارائهشده در حوزه مدیریت استراتژیک منابع
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انسانی مبتنی بر رویکرد اقتضایی بوده است .براساس این رویکرد در مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،سازمان برای دستیابی به عملکرد
باالتر باید بهترین هماهنگی را میان استراتژی کلی خویش ازیکطرف ،برنامهها و مجموعه اقدامات مدیریت منابع انسانی خویش از
طرف دیگر ایجاد کند ،انواع تالش های صورت گرفته در معرفی انواع استراتژیهای منابع انسانی هماهنگ با انواع استراتژیهای
رقابتی میتوان به کارهای مایلز و اسنو ( )1984دایر و هولدر( )1988شولر و جکسون ( )1995اشاره کرد (سید جوادین و
فرحی.)1392،مایلز و اسنو هم ردیف با استراتژیهای تدافعی ،تهاجمی ،تحلیل گر ،استراتژیهای ساختن ،اکتساب ،و تخصیص را برای
سیستم منابع انسانی سازمان پیشنهاد میدهند .دایر و هولدر هم متناسب با استراتژیهای عمومی پورتر ،استراتژی ترغیب،
سرمایهگذاری و مداخله را معرفی میکنند.جکسون و شولر نیز در تطابق با نوع شناسی خویش از استراتژیهای رقابتی سازمان،
استراتژی بهرهگیری را برای استراتژی رقابتی کاهش هزینه ،استراتژی تسهیل گری را در تناظر با استراتژی نوآوری در محصول و
استراتژی تجمیع را برای پشتیبانی از استراتژی رقابتی بهبود کیفیت در سازمان معرفی میکنند .این تئوری با وجود این که طرفداران
زیادی دارد با انتقادات تندی نیز همراه است منتقدان آن را غیر واقعی دانسته و معتقدند الزاماتی که تعیینکننده استراتژیهای مدیریت
منابع انسانی است ،انحصار استراتژیهای باالدستی و یا استراتژیهای رقابتی کسبوکار نبوده بلکه عوامل دیگری نیز مانند اقدامات
رقبا در مدیریت کارکنان ،ویژگیها و انتظارات کارکنان و نیز مفهوم سرمایه انسانی در تدوین و اثربخشی استراتژیهای منابع انسانی
مؤثرند(سید جوادین و فرحی .)1392،همین عامل کافی بود تا رویکرد جهانشمول مطرح و معرفی گردد براساس این رویکرد سازمانها
برای دستیابی به عملکرد باالتر باید بهترین اقدامات را برای مدیریت منابع انسانی خویش شناسایی کرده و این اقدامات را در سازمان
خویش بهکارگیرند .فرض دردیدگاه جهانشمول آن است کـه سازمانهایی کـه اقـدامات خـاص منـابع انسـانی راکـه اقدامات اثربخش
معرفیشدهاند بیشتر به کـار مـی گیرنـد ،همـواره عملکـرد بهتـری را نشـان خواهنـد داد .ففر 16،اقدام مدیریتی از جمله مشارکت و
توانمندسازی پرداخت تشویقی ،امنیت شغلی ،ارتقا از داخل و آموزش و توسعه مهارت را از ویژگیهای سازمانهای موفق میداند و این
اقدامات را در بهبود بهره وری و افزایش سودآوری در سازمان اثربخش میداند و ترپسترا و روزل استدالل میکنند که تعدادی از
اقدامات کاری نوآورانه نظیر تیم سازی ،گردش شغلی ،چرخههای کیفیت و مدیریت کیفیت جامع منجر به افزایش بهره وری در تمام
سازمانهای آمریکا که این اقدامات را به کار گرفته اند ،شده است( .سید جوادین و فرحی.)1392،با مطرحشدن تئوریهای گوناگون در
حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی کمکم مدل های مختلفی نیز در این رابطه مطرح گردید:الف)مدل عقالیی ( مبتنی بر استراتژی
سازمان) که فرآینـد تـدوین اسـتراتژی منـابع انسـانی در این مدل تنهـا درصورتی که استراتژی سازمان قـبال آمـاده و مـدون باشـد
قابـل اجـرا اسـت .ب)مدل واقعی یـا فزاینـده (مبتنـی بـر عوامـل ویـژه مـدیریت منـابع انسانی) در تدوین استراتژی منابع انسانی به
این شیوه  ،نقش عوامـل سیاسـی و نهادی داخل و خارج سازمان بسیار بیشتر از محاسبات و عوامل کمـی و فنی موردتوجه قرار
میگیرد  .این مدل ها میتوانند الگوی استراتژیک منابع انسانی را بدون وجود استراتژی سازمان ارائه نمایند ،چراکه عناصر تصمیمگیری
در آنها شامل عوامل ویژه مربوط به مدیریت منابع انسانی(یعنی بازار کار و نحوه کنترل) است .ج) مدل یکپارچه تدوین استراتژی منابع
انسانی که در آن اسـتراتژی منـابع انسـانی از انسـجام درونـی و سـازگاری بـاالیی برخوردار است و ویژگیهای خاصی که از کارکنان
انتظار میرود شامل " :هدفهای مبتنی بر ایفای نقش ،هدفهای ترکیبی ،هدفهای شایستگی ،هدفهای تعهدی ،انعطافپذیری مورد
انتظار و سازگاری مورد انتظار است  .د) مدل فیلیپس که از نوع مدل های عقالیی است که بر مبنای استراتژی کسبوکار،استراتژی
منابع انسانی را شکل میدهد .مزیت مدل فیلیپس این است که در آن به طرح بلوغ سازمانی و تناسب آن بـا اسـتراتژی منـابع انسانی
توجه شده است(زمانی.)1398،

برخی از رویکردهایی را که در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی وجود دارند ،به شرح در جدول زیر ارایه شده است:
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جدول -1رویکردهای حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی
نام رویکرد

ویژگی رویکرد

قدرت -وابستگی

استراتژی منابع انسانی متاثر از کانونها و روابـط قـدرت درونسازمانی است

به منابع
نهادی

این رویکرد استراتژی ای را در زمینه منابع انسـانی برمیگزیند که موجبات مشروعیت آنها را فراهم آورد

مبتنی بر منابع

سازمانها میبایست عامل برتری رقـابتی خـود را در درون سازمان جستجو کنند نه در خارج سازمان

رفتاری

استراتژی منابع انسانی باید به الگوسازی رفتارهای موردنیاز اجرای استراتژی کسبوکار سازمان بپردازد.

سایبرنتیک

استراتژی منابع انسانی باید دو تضمین را بـرای سـازمان بـه وجود آورد  :اول  ،سازمان از منابع انسانی موردنیاز جهـت
اجرای استراتژی کسبوکار برخوردار است  .دوم  ،آنها در خصوص این استراتژی عمل میکنند.

کارگزار -هزینه
مبادله

با ارائه تصویری منفعتگرا از منابع انسانی بیان میدارد که استراتژی منابع انسانی بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه امکـان
سنجش عملکرد هریک از افراد را بهصورت دقیـق فـراهم آورده و پاداش متناسبی ارائه کند.

مدیریت منابع انسانی به طور کلی با مدیریت افراد در ارتباط است که بر ماهیت ارتبـاط بـین شرکت با منابع انسانی تأثیر میگذارد
مطالعات نشان میدهـد چنانچـه انتخـاب اهـداف و اسـتراتژیهـای سازمانی بهصورت غیر حسابشده و منطقی باشد موجب افزایش
هزینهها ،انتخاب ساختار نامناسب ،تاخیر در تصمیم گیریها ،کاهش روحیه و رضایتمندی کارکنان و نیـز مشـتریان و ...خواهد شد و بقاء
سازمان را به خطر میاندازد.
حفظ و نگهداشت نیروی انسانی
هدف از حفظ کارکنان حفظ کارکنانی است که در شرایط مناسبی برای حضور در شرکت دارند و تا زمانی که در شرکت هستند جزو
داراییهای ارزشمند شرکت هستند .حفظ کارمندان فرایندی است که به موجب آن سازمانی قادر است کارمندان بالقوه خود را حفظ کند
تا با مدت زمان طوالنیتری به سازمان وفادار بماند .بهطور دقیقتر ،متخصصان منابع انسانی ( )HRباید بسیار دقیق و فعاالنه عملکرد
ناکارآمد را برطرف کنند(ولنسری و همکاران  .)2020،حفظ کارمندان در سازمانها از اهمیت بسیاری در پارامتر ارزیابی میزان موفقیت
هر سازمان برخوردار است  .با توجه به توسعه روزانه در بخشهای مختلف و حرکت به سمت جهانیشدن باعث شده است که رفتار
کارکنان را نسبت به سازمانهایشان تغییر یابد  ،بنابراین ،شرکت ها باید کارکنان تحصیلکرده و بااستعداد را در شرکتهای خود حفظ
کنند (دیاه و همکاران  .)2020 ،بنابراین ،سازمانها باید کارکنان مهم و مؤثر خود را شناسایی کنند و سعی کنند نیازهای شغلی،
خانوادگی ،تحصیلی و اجتماعی آنها را برآورده کنند .از مزایای حفظ کارمندان مهم میتوان به توانایی شرکت در دستیابی به اهداف
تجاری استراتژیک و همچنین کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبای فعلی و قدیمی خود اشاره کرد(سپه وند وباقرزاده .)1400،حفظ
کارکنان منجر به مزایای زیادی از جمله رضایت مشتری ،خدمات بهتر ،هزینههای کمتر ،کاهش حساسیت ،تعامالت مثبت ،افزایش
سهم بازار و افزایش کارایی میشود (کریمی پارسافر .)2017 ،حفظ کارکنان استراتژیک سازمان با روش هایی از قبیل جذب و ارتقا و
همچنین اقدامات منابع انسانی بستگی دارد .اقدامات منابع انسانی مستقیماً بر حفظ کارکنان تأثیر میگذارد ،عالوه بر این ،ارائه آموزش
در مورد مأموریتها و اهداف سازمان ،باعث شناخت مناسب کارمندان از سازمان میشود (یائو و همکاران.)2019 ،پیشبینیها و
اندازهگیریهای ترک شاغل هم در سطح صنعت و هم بهطور خاص در شرکتها که توسط مرکز مطالعات سازمانی انجام میشود نشان
میدهد که اکثر شرکتها میزان ترک شغلی بین  15تا  50درصد داشته اند ،البته تعداد کمی نیاز میزان تک رقمی برای درصد ترک شغل
را ثبت کرده اند(شیرازی و همکار.)1393،برای یک کارفرما استخدام افراد برای شغل ضروری است اما حفظ کارکنان اهمیت بیشتری
نسبت به استخدام دارد،چون تحلیلهای اساسی که در مورد ذخیره کارکنان مستعد انجام میشود نشان میدهد در شرایط نامطلوب
سازمانی ،بسیاری از سازمانها در حفظ این عملگرهای سطح باال شکست میخورند که در نتیجه با مجموعهای از نیروهای کم و
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باصالحیت پایین باقی خواهند ماند که مستقیما مزیت رقابتی را در آن صنعت ویژه کاهش خواهند داد .حفظ کارکنان شایسته باعث ارائه
خدمات بهتر و بهره وری باالتری میشود که در نتیجه رضایت مشتری ،تسهیل جانشین پروری مدیریت و بهبود یادگیری سازمانی را به
دنبال خواهد داشت(هونگ و همکاران )2012،حفظ به معنای جلوگیری از دست دادن کارکنان شایسته از ترک بهره وری و سودآوری
سازمان است(چی بویوا و همکاران.) 2010،البته ذکر این نکته ضروری است که ترک کار توسط کارکنانی در ادای وظایف خود ضعیف
عمل میکنند و توانایی چندانی ندارند میتواند امتیاز مثبتی برای سازمان باشد.گرچه مدیریت همیشه نمیتواند از ترک کارکنان باارزش
خود جلوگیری کند ،اما با اجرای سیاستها و اقدامات مؤثر مربوط به مدیریت پرسنل خود تا حدود زیادی میتواند میزان رخداد این
تصمیم را کاهش دهد .آچو و منصور ( )2007بیان میکنند که کارفرمایان نیاز ندارند تالش زیادی برای حفظ کارکنانشان داشته باشند،
بلکه با اجرای استراتژیهای مختلف مبتنی بر توسعه سیستم های مدیریت منابع انسانی  ،راحتتر میتوانند این کار را انجام دهند(اچو و
منصور .)2007،هاسیلد ( )1995بیان میکند که سرمایهگذاری در اقدامات مدیریت منابع انسانی با عملکرد باال مثل کارمند یابی جامع
کارکنان و رویههای انتخاب  ،جبران خدمت تشویقی و سیستم های مدیریت عملکرد مؤثر و درگیری و آموزش وسیع کارکنان ،از نظر
اقتصادی و آماری تأثیرات مثبتی روی حفظ کارکنان سازمان دارد(شیرازی و همکار.)1393،بسیاری از پژوهشگرانی که موضوع رشد و
توسعه را در کشورهای عقبمانده یا جهان سوم بررسی و تحلیل میکنند ،معتقدند که علت عقبماندگی این کشورها کمبود سرمایه،
منابع ،نیروی انسانی ماهر و کارگر متخصص و حتی فضا و جا و مکان نیست ،بلکه دلیل آن فقدان مدیران شایسته و کارآزموده در این
کشورهاست .در طول تاریخ هیچ پدیدهای همچون مدیریت که چنین آثار سریع و عظیمی داشته باشد ظاهرنشده است (ماهشواری ،
 .)2006مدیران استراتژیک باید بادرک و شناخت دقیق از محیط بیرونی و مطالعه عواملی که فعالیتهای شرکت را تحت تأثیر قرار
میدهند داشته باشند .برای کنترل استراتژی  ،روند بهکارگیری استراتژی ها و ارزیابی استراتژیک فعالیتهای انجامشده در یک دوره
میباشد و باید پایش مناسب را داشته باشد و برای انجام این کارها مدیر استراتژیک باید عواملی را موردتوجه قرار دهد که عبارتند از
چشمانداز  ،ارزشها  ،ماموریت  ،طرحها و شایستگی تا بتواند به اهداف سازمان دست یابد و بهدرستی در سازمان مدیریت کند( .سپه وند
وباقرزاده.)1400،
پیشینه پژوهش
در این زمینه پژوهشهای بسیار زیادی انجامشده است که در زیر به برخی از این پژوهشها اشاره میشود ،میر کمالی و
همکاران()1394در پژوهش خود به شناسایی مالکهای جذب و نگهداشت منابع انسانی و ارائه راهکارهای مناسب در بین کارکنان
دانشکدههای پردیس فنی دانشگاه تهران پرداختند.یافتههای پژوهش نشان داد که اوال وضعیت مالکها جذب و نگهداشت منابع
انسانی کارکنان پایینتر از حد متوسط و میانگین فرضی پژوهش قرار داردو ثانیا مالکهایی که در جذب و نگهداشت منابع انسانی
موردتوجه قرار میگیرد شامل سه دسته مالک اند که عبارتند از  :شایستگی و تواناییهای شخصی ،مسائل اعتقادی  ،اخالقی و دینی و
دارا بودن امتیازات ویژه ،همچنین سید جوادین و همکاران ()1392در پژوهشی با عنوان تدوین مدل برنامهریزی استراتژیک نیروی
انسانی بر مینای فرایند توانمندسازی کارکنان ،یک مدل استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی بهصورت یک الگوی مدون در هفت
مرحله ارائه و نحوه اجرا و تکنیک های مورداستفاده در یک شرکت حفاری اکتشاف بررسیشده است.وجه تمایز الگوی طراحیشده در
ارتباط با برنامهریزی استراتژیک نیروی انسانی  ،تحلیل محیط خارجی با استفاده از مدل انسوف  ،تحلیل محیط داخلی با استفاده از مدل
مینز برگ طیقه بندی منابع انسانی با کمک الگوی گروه مشاوران بوستون و ارائه استراتژیهای مناسب در قالب مدل توانمندسازی
هرسی و بالنچارد است .همچنین یعقوبی و احمد نیا چینجانی()1392در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین رویکرد راهبردی نظام
نگهداشت منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان در سازمانهای عمومی  ،با استفاده از روش توصیفی پیمایشی به این نتیجه دست
یافتند که بین رویکرد راهبردی در نظام نگه داشت منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.فستینگ و
همکاران ( )2014بر روی بیش از  700شرکت کوچک و متوسط بررسی و پژوهش کردند نشان میدهد بسیاری از شرکتهای کوچک
و متوسط بررسی و پژوهش کردند نشان میدهد بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط المانی رویکرد گستردهتر نسبت به نگهداشت
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سرمایه انسانی خود بر همه کارکنان متمرکز ساخته اند.هر کدام با روش های مختلف به بررسی هر کدام از جنبههای مختلف این
مسئله پرداخته اند اما هیچ یک از پژوهشها بهطور جداگانه تأثیر این سبک مدیریت بر روی کارکنان شرکتهای خصوصی را بررسی
نکرده اند.
مدل مفهومی پژوهش

فرضیات تحقیق
ایجاد توانایی استراتژیک از طریق جذب کارکنان ماهر ،متعهد و باانگیزه در سازمان هدف اصلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی است.
اگرچه مدیریت همیشه نمیتواند مانع از گردش داوطلبانه کارمندان ارزنده خود شود ،اما اجرای سیاستها و اقدامات مؤثر در رابطه با
مدیریت پرسنل خود میتواند تصمیمات مربوط به گردش مالی را تا حد زیادی کاهش دهد .بهعنوان مثال ،با اجرای استراتژیهای
مختلف مبتنی بر توسعه سیستم های مدیریت منابع انسانی ،کارفرمایان میتوانند به راحتی کارمندان خود را حفظ کنند .بهطور مشابه،
نشان دادهشده است که وقتی کارمندان احساس میکنند سازمان تالش میکند تا نیازهای آنها را برای آموزش و توسعه برآورده کند،
تعهد آنها به مشاغل خود ،انگیزه آنها برای دستیابی به اهداف سازمان و تمایل آنها برای ماندن در سازمان افزایش مییابد .چندین
روش در مدیریت منابع انسانی وجود دارد که میتوان آنها را بهعنوان معرفی کرد اعتقاد عمومی بر این است که این روش ها این
امکان رادارند که در کارکنان ایجاد انگیزه کرده و باعث جلوگیری از ترک کار توسط کارمندان شوند که این کار از طریق ارائه امنیت
شغلی  ،استقالل ،تداوم موفقیتها و ایجاد فرصت دستیابی به رضایت شغلی صورت میگیرد (ابروومان و همکاران.)2020،که همین امر
فرضیه اول را شکل میدهد که عبارت است از:
•فرضیه اصلی :بین اقدام مدیریت منابع انسانی و حفظ نیروی انسان رابطه مثبت وجود دارد.
استراتژی انتخاب عبارت است از یافتن بهترین منبع ،استخدام بهترین استعداد ،حفظ مزیت رقابتی سازمان در بازار کار و توانایی حفظ
بهترین کارمندان هنگامی که گروهی از داوطلبان بالقوه و واجد شرایط از طریق فرآیند استخدام شناسایی شدند  ،گام بعدی در این
فرآیند انتخاب واجد شرایط ترین افراد از آن مجموعه است که متناسب با نمونه کارمند دایم و مؤثر است .بنابراین ،کارکنان با استفاده از
این روش بیشتر در سازمان باقی میمانند .سازمانها میتوانند به استخدام و گزینش توجه بیشتری نشان دهند و بدین ترتیب اطمینان
حاصل شود که سازمان دارای انواع منابع انسانی است که احتمال بقای آنها در سازمان را باال است .و در داخل سازمان موفق میشود
(تفامل و اکراو )2019 ،بر اساس بحث فوق ،فرضیه بعدی تدوین میشود :
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•فرضیه فرعی اول بین استخدام و انتخاب با حفظ کارکنان رابطه همبستگی مثبت وجود دارد.
فرصتهای شغلی و آموزش تأثیر مستقیمی بر حفظ کارکنان دارد.یکی از چالشهای مدیریت منابع انسانی این است که استراتژیهای
الزم برای توسعه شغلی را شناسایی کنند و آنها را آموزش دهد که از این طریق تعهد کارمندان را بهبود بخشد سپس کارکنان از این
طریق احساس میکند که آنها موردتوجه قرارگرفته اند زیرا مهارت آنها باالتر رفته است.بر این اساس فرضیه بعدی تدوین میشود
که
•فرضیه فرعی دوم  :بین آموزش و پیشرفت شغلی با حفظ کارکنان رابطه همبستگی مثبت وجود دارد.
ارزیابی عملکرد همچنین میتواند بهعنوان ابزاری برای برقراری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و کارکنان نقش ایفا کند و همچنین
میتواند از ماندگاری کارکتان پشتیبانی کند ،زیرا کارمندان میتوانند روند ارزیابی را مثبت ببینند.درک مثبت و داشتن دیدگاه سازنده در
مورد ارزیابی عملکرد از طرف کارکان برای سازمانها مهم است (جفری پرستیا.)2019 ،فرضیه بعدی بر این اساس شکل میگیرد:
•فرضیه فرعی سوم :بین ارزیابی عملکرد با حفظ و نگهداری کارکنان رابطه همبستگی مثبت وجود دارد.
پاداشی که یک سازمان به کارمند خود میدهد یک عامل اثرگذار و مهم است که تعهد و نیت مثبت نسبت به کارمند را نشان میدهد و
یکی از دالیل جذاب برای ماندن یک کارمند در آن سازمان است  .با این حال ،پاداش به تنهایی برای ایجاد انگیزه در کارمندان برای
ماندن در سازمان کافی نیست .پاداش های مالی ممکن است یک در تصمیمات یک کارمند اثر مثبت بگذارد و عدم پرداخت پاداش نیز
یکی از دالیل ترک سازمان باشد  ،اما پرداخت های زیاد لزوما باعث نمیشود که کارمندان با یک سازمان همراه باشند .فاکتورهای
دیگری نیز میتواند وجود داشته باشد که بر تصمیم کارمندان برای ماندن در سازمان تأثیر میگذارد .این عوامل نقش مهم و اثرگذاری
در تعهد کارمند به سازمان دارند .مدیریت منابع انسانی باید به این عوامل توجه کند (ظهیرالدین و همکاران.)2019 ،فرضیه نهایی نیز بر
این اساس شکل میگیرد که عبارت است از :
•فرضیه فرعی چهارم :بین جبران خسارت و مزایا با حفظ کارکنان رابطه همبستگی مثبت وجود دارد.
روش تحقیق
این پژوهش جزو پژوهشهای کمی است که از روش پیمایش استفاده کرده است که جامعه آماری برای پژوهش پیش رو شامل
شرکتهای خصوصی شاغل در منطقه  7و  8تهران هستند که این مناطق به صورت پایلوت انتخاب شدند که دلیل انتخاب این مناطق
ازدحام اکثر شرکتهای خصوصی در این مناطق است که در مجموع در  38شرکت در این دو منطقه فعال بودند که افراد شاغل در این
شرکت  835نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه انتخابی در حدود  264نفر انتخاب شدند که انتخاب این افراد با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده صورت گرفته است .سپس برای تعیین نحوه توزیع داده ها برای انتخاب روش مناسب اماری
از ازمون کولموگروف و امیرنوف استفاده شد که در ان سطح معنا داری برای کلیه متغیر ها از  0.05درصد بزرگ تر بود و با توجه به
نتیجه داده ها داده ها از توزیع نرمالی برخوردار بودند پس برای سنجش روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده میشود
.در ادامه برای انجام پژوهش ابزار مورداستفاده برای جمعآوری آمار و اطالعات پرسشنامه بوده است که از پرسشنامه چانگ و هانگ
( )2005استفادهشده است که برای جامعیت بیشتر برخی مؤلفههای اضافه شد و تعداد سواالت به  20سوال رسید برای تعیین روایی
پرسشنامه از گروه نخبگان استفاده شد که در حدود  10استاد در این زمینه سواالت را در دو مرحله مورد ارزیابی قراردادند که در نهایت
با استفاده از درصد میزان اهمیت هر سوال دو سوال حذف شد و در نهایت  18سوال باقی ماند که که رابطه بین حقظ و نگهداشت
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سازمانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی را در ذیل چهار متغیر اصلی استخدام و انتخاب نیروی انسانی  ،آموزش و پیرفت شغلی و
ارزیابی عملکرد و نظام پاداش و جبران میسنجید ،برای همین امر سپس با انجام پیش آزمون پایایی پرسشنامه سنجیده شد که نتیجه
ازمون الفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای کلیه متغیر ها باالی  0.7بود که نشاندهنده پایایی مناسب پرسشنامه بود.بعد از جمعآوری
اطالعات از طریق پرسشنامه با استفاده از نرمافزارspss 25تحلیلهای آماری صورت گرفت .
یافته های پژوهش
پرسشنامه تعبیهشده شامل دو بخش بود که بخش اول شامل اطالعات عمومی از افراد در زمینه جنس و میزان تحصیالت و سابقه کار
میشود که برای ارائه اطالعات کلی از جداول فراوانی استفادهشده است که در زیر آورده شده است.
جدول ( )2فراوانی متغیر جنسیت
متغیر
جنسیت

فراوانی

کل

درصد

زن

مرد

زن

مرد

98

166

37.12

62.88

264

جدول ( )3فراوانی متغیر تحصیالت
تحصیالت

فراوانی

درصد

لیسانس

102

38.75%

فوق لیسانس

130

49.25%

دکتری

32

12%

جدول( )4فراوانی سابقه کار
سابقه کار

فراوانی

درصد

زیر  1سال

87

32%

 1سال تا  5سال

130

49%

 5تا  10سال

30

11%

باالی  10سال

17

8%

نتایج حاصل از داده های نشان میدهد که اکثریت افرادی که در این پژوهش شرکت کرده اند اقایان بوده اند که در حدود  63درصد را
تشکیل میدادند و همچنین بیشترین فراوانی در میزان تحصیالت نیز مربوط به سطح تحصیالت فوق لیسانس بود است اما جالب ترین
آمار مربوط به سابقه کار در شرکت ها بود که بیشترین فراوانی مربوط به سابقه کاری گروه  1تا  5سال را در برمیگرفت که بعدازاین
نیز گروه زیر یک سال بیشترین فراوانی را داشتند که نشاندهنده عدم نگهداری سازمانی مناسب در جامعه آماری موردبررسی است.
در ادامه برای بررسی روابط بین متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفادهشده است که نوع روابط بین متغیرها را نشان
میدهد که اگر بزرگتر مساوی %5بود نشاندهنده رابطه معنیدار بین متغیرها است اما اگر کوچکتر باشد عدم وجود رابطه و
همبستگی را نشان میدهد.که متغیرهای انتخاب و استخدام نیرو و آموزش و پیشرفت شغلی و ارزیابی عملکرد و نظام پاداش و جبران
مورد آزمون قرار گرفتند که نتیجه حاصل در جدول زیر ارائهشده است.
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جدول ()5جدول ضرایب همبستگی پیرسون متغیرها
متغیر

ضریب همبستگی پیرسون

sig

کل

انتخاب و استخدام نیرو

.657

.000

264

آموزش و پیشرفت شغلی

.751

.000

264

ارزیابی عملکرد

.560

.001

264

نظام پاداش و جبران

.386

.032

264

روابط بین متغیرها نشاندهنده این است که بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی با انتخاب و استخدام نیرو رابطه همبستگی مثبت
وجود دارد ،یعنی اگر مدیریت استراتژیک در زمینه انتخاب و استخدام نیرو استراتژیهای مناسبی را به کار بگیرد میتواند باعث افزایش
ماندگاری سازمانی کارکنان شود و همین امر نشاندهنده این است که در بین کارکنان انتخاب از روی لیاقت و شایستگی تأثیر بسیار
مثبتی بر میزان تعهد و ارق سازمانی افزایش مییابد که با توجه به این نتایج حاصل فرضیه فرعی اول تایید میشود که نشاندهنده
رابطه مثبت بین انتخاب و استخدام نیرو و میزان ماندگاری سازمانی بود .در مورد متغیر آموزش و پیشرفت شغلی نتایج آزمون
نشاندهنده این است که بین این متغیر و ماندگاری سازمانی رابطه همبستگی مثبت وجود دارد ،یعنی اگر مدیریت استراتژیک در زمینه
آموزش و پیشرفت شغلی استراتژیهای مناسبی را به کار بگیرد میتواند باعث افزایش ماندگاری سازمانی کارکنان شود زیرا باعث
افزایش توانایی کارمندان شده و این حس را به کارکنان میدهد که با حضور در این سازمان به تواناییهای آنها اضافهشده است و
عالوه بر این کسب پیشرفتهای شغلی و ارتقا شغلی خود یکی از عواملی است که باعث دلگرمی بین کارکنان میشود ب توجه به
نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم نیز تایید میشود.در مورد متغیر ارزیابی عملکرد نیز نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان دهند تأثیر مثبت
استراتژی ارزیابی عملکرد سازنده بر میزان ماندگاری سازمانی است  ،این امر نشان میدهد که اگر کارکنان این شرکت ها از ارزیابی
عملکردهای صورت گرفته بازخورد مثبت دریافت کنند و ارزیابیهای صورت گرفته را سازنده بدانند حس مثبت در آنها ایجاد میکند و
در نتیجه باعث افزایش ماندگاری سازمانی خواهد شد و با توجه به نتایج حاصل فرضیه فرعی سوم نیز تایید میشود.در مورد متغیر نظام
جبران و پاداش نتایج حاصل نشاندهنده این است که ضریب همبستگی پیرسون بین این دو متغیر کوچکتر از  %5است و این یعنی
عدم وجود رابطه و افزایش و کاهش پاداش ها و جبرانهای مالی تاثیری بر میزان ماندگاری سازمانی ندارد و این نتیجه پیش فرضهای
ذهنی موجود را در هم میریزد که با توجه به اینکه شاغلین در این شرکت ها از بسیاری از مزایای شرکتهای دولتی برخورد دار نیستند
اما باز پاداش های مالی و نظام جبران در میزان تمایل به ماندگاری آنها در سازمانهای مطبوع تأثیر ندارد.اما ذکر این نکته قابل تامل
است این نتایج در این جمعیت آماری و در شرایط فعلی صورت گرفته است و قابلیت تعمیم به جامعه بزرگتر را ندارد.
نتیجهگیری
مدیریت استراتژیک منابع انسانی از جمله عواملی است که بر نیروی انسانی امروزه که جزو سرمایههای اصلی هر سازمانی بهحساب
میآید بهصورت مستقیم تأثیر میگذارد و این نشاندهنده اهمیت نقش مدیریت در این برهه است نتایج حاصل از پژوهش نشان
میدهد که استراتژیهایی که مدیریت منابع انسانی به کار میگیرد میتواند در سطوح خردتر هر سازمانی مؤثر باشد همان طور که
نتایج آزمونهای صورت گرفته نشان داده است اتخاذ استراتژیهای مناسب باید لحاظ شود تا هم تعهد و هموابستگی و ماندگاری
کارکنان در سازمانهای افزایش یابد تا سازمانها بتوانند به اهداف خود دست بیایند زیرا یکی از عوامل اساسی برای دستیابی به
اهداف حضور نیروی انسانی فعال و متعهد است ،پس اینکه سازمانی نیروی متعهد و با ماندگاری سازمانی باال داشته باشد و سطح
وسیعتر به تعالی جامعه نیز کمک خواهد کرد ،از نتایج حاصل از پژوهش نیز میتوان به این مهم اشاره کرد که در سازمانهای خصوصی
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که نیروهای انسانی از امنیت شغلی پایینتری برخوردارند و همچنین در برخی موارد ممکن است که از لحاظ پاداش ها مالی و نظام
جبران نیز از ارگانهای دولتی ضعیفتر باشند اما بسیاری از عوامل دیگر در ماندگاری سازمانی مؤثر بوده اند که این نتیجه میتوانند به
صاحبان اندیشه در این زمینه خط فکری مناسبی برای حل مشکالت موجود در این زمینه ارائه بدهد.
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Investigating the Impact of Strategic Human Resource Management on Organizational
Sustainability
Massoud Saeedi Mobarakeh
abstract

1400  پاییز،1  شماره،1  دوره،فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی

بررسی اثرگذاری مدیریت استراتژِک منابع انسانی بر ماندگاری سازمانی

in this study, the effect of strategic human resource management on organizational
retention among employees is investigated. Because the high retention in the organization
shows the success of the organization in maintaining its specialized workforce, the
statistical population studied by private companies operating in the 7th and 8th districts of
Tehran is a sample selected using simple random sampling method to collect information.
The questionnaire was used to test the validity and reliability of the questionnaire and
among 264 selected samples that were selected using the Cochran's formula and according
to the study population were distributed and then tested and analyzed using Pearson
correlation coefficient. SPSS21 software was used. The results showed a positive
correlation between staff selection and recruitment strategy and job training and promotion
and evaluation of job performance and organizational sustainability. And the lack of
correlation between the compensation system and organizational reward and retention in
.the statistical population was studied
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