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چکیده:
در سالهای اخیر يکی از نگرانیهای اصلی شرکتهای دانشبنیان ،افزايش خروج داوطلبانه نیروی
انسانی و تمايل به ترک خدمت کارکنان دانشی آنها میباشد .مهمترين سرمايه شرکتهای دانشبنیان،
سرمايههای فکری آنها بوده و بقا و موفقیت اين شرکتها در گرو عملکرد کارکنان دانشی آنها میباشد.
از اينرو ناتوانی در مديريت صحیح نگهداشت کارکنان دانشی و نخبه ،ضمن تحمیل هزينههای
سنگین مستقیم و غیرمستقیم ،باعث انتقال قابلیتها به شرکتهای رقیب و نهايتاً از دست رفتن مزيت
رقابتی سازمان میگردد .بنابراين ،پرداختن به مسئله خروج کارکنان دانشی و اتخاذ بستههای سیاستی
مناسب جهت نگهداری کارکنان دانشی به منظور حفظ مزيت رقابتی شرکتهای دانش بنیان از ضرورت
بااليی برخوردار باشد .در اين پژوهش از اطالعات مربوط به يک شرکت دانشبنیان تولیدکننده نرمافزار
در ايران به عنوان نمونه استفاده شده و با استفاده از رويکرد پويايیشناسی سیستم ،مسئله خروج
کارکنان دانشی از اين شرکت در قالب يک مدل پويا ارائه میگردد .سپس رفتار سیستمی مدل ارائه
شده در محیط نرمافزار  Vensimشبیهسازی میشود و پس از تايید اعتبار مدل ،سیاستها و راهبردهايی
برای کنترل و جلوگیری از خروج کارکنان از اين شرکت ارائه میگردد.
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مقدمه
در اقتصاد دانشی منبع اصلی رشد و توسعه تولید ،توزيع و استفاده از دانش میباشد (زاهدی و
خیرانديش .)9331 ،در چنین اقتصادی تاکید عمده بر پیشرفتهای پرشتاب علمی و تکنیکی
و تکیـه بیشتر به قابلیتهای فکـری به جای دادههای فیـزيکی و منـابع طبیعی میباشد
( .)Carlaw et al. 2006شرکتهای دانشبنیان سلولهای تشکیلدهنده بدنه اصلی اين
اقتصاد دانشی هستند .شرکتهای دانش بنیان موسسات کوچک و متوسط بخش خصوصی
هستند که با هدف توسعه فناوری ،تجاریسازی نوآوریها و اختراعات ،کاربردی کردن تحقیقات
و بومیسازی فناوریهای مورد نیاز کشور ،توسط کارشناسان خبره تشکیل میگردند .در اين
شرکتها تحقیق و توسعه هسته مرکزی فعالیتها بوده و مزيت اساسی اين شرکتها ،دانش
فنی و توانايیهای علمی پرسنل آن است (فخاری و همکاران .)9313 ،بهطور کلی در شرکتهايی
که به علت ماهیت فعالیتهايشان کارکنان دانشی زيادی مشغول به کار هستند ،فعالیت و
ماندگاری هر يک از اين افراد برای سازمان بسیار مهم است .چراکه سازمان هزينههای بسیاری
را برای اين کارکنان از مرحله کارمنديابی تا استخدام و سپس آشنا شدن با کار و آموزشهای
الزم صرف میکند و درصورتی که اين افراد سازمان را ترک نمايند ،عالوه بر از بین رفتن اين
هزينهها و تکرار آنها برای فرد جايگرين ،تجاربی که افراد کسب میکنند نیز از دست خواهد رفت
(قلیپور و همکاران .)9313 ،در شرکتهای دانش محور ،سرمايه فکری از مهمترين دارايیهای
سازمان محسوب میشود و تبیین اثرات سرمايه فکری بر عملکرد سازمانی از جمله نیازهای
استراتژيک اين شرکتها برای برخورداری از مزيت رقابتی میباشد (موسوی و همکاران.)9313 ،
مطالعات اخیر نشان میدهد بیش از يک چهارم کارکنان در اقتصادهای پیشرفته کارکنان دانشی
هستند ( .)Englmaier et al. 2014ويلیام ريد )9111( 9مديريت صحیح کارکنان دانشی را يکی از
اصول مديريت موفق سازمانهای دانشی میداند .در حالی که نرخ باالی ترک خدمت کارکنان
دانشی تازه استخدام و نیز نرخ بسیار باالی ترک خدمت کارکنان دانشی با تجربه به يک
مشکل ملموس و آشکار بدل شده است ( .)Bordoloi & Matsuo, 2001تاکنون پژوهشهای
بسیاری به اين مسئله پرداختهاند اما اغلب بر شناسايی عوامل حفظ و نگهداشت کارکنان دانشی
متمرکز بوده اند و کمتر به ريشهيابی علل خروج چنین کارکنانی از سازمانها پرداخته شده است.

ادبیات پژوهش
آسان شدن توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و فناوری محور يکی از راهبردهای مهم توسعه
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پايدار محسوب میشود .در ايران نیز طی سالهای اخیر به راه اندازی اين گونه بنگاهها توجه
شده و تسهیالتی برای حمايت از آنها فراهم گرديده است (شفیعی )9313 ،و شرکتهای
دانش بنیان متعددی در حوزههای مختلفی از جمله تکنولوژی و نرمافزار تاسیس شده است.
تاکید مجلس و دولت بر رشد اين قسم شرکتها ،اهمیت مضاعف پرداختن به مسائل مختلف
آنها را بیش از پیش آشکار میسازد و توانمندی و بقای اين سازمانها تا حد زيادی به دانشی
وابسته است که زايیدهی انديشه منابع انسانی است و بیترديد سرمايهداری دانش سازمانی ،رمز
ماندگاری در دنیای بسیار رقابتی امروز است (افخمیاردکانی و خلیلی صدرآباد.)9319 ،
با آغاز هزاره سوم ،هر روز نقش منابع انسانی پررنگتر شده است تا جايی که برخی از آن به
عنوان تنها عامل کسب مزيت رقابتی پايدار ياد میکنند .اين امر خصوصاً در کسب و کارهای دانش
بنیان پیش از پیش به حقیقت پیوسته است (شفیعی .)9313 ،يکی از مشکالت عمده شرکتهای
دانش بنیان ايرانی نیز نرخ باالی ترک خدمت کارکنان دانشی میباشد .تاکنون در تحقیقات مختلفی
(قلیپور و همکاران ()9313؛ )Frank et al. (2004؛))Darchen & Tremblay (2010
عوامل موثر بر نگهداشت کارکنان دانشی بررسی شده است ،اما فقدان نگاهی جامع به مسئله
و شناسايی روابط علی و معلولی نهفته در مسئله همچنان به عنوان يک خالء احساس میشود .از
اين روی در تحقیق حاضر تالش شده است تا از پنجره پويايیشناسی سیستم به مسئله ترک
خدمت کارکنان دانشی در يکی از شرکتهای نرمافزاری پیشرو در ايران نگاه شود و ضمن
بررسی روابط علی بین متغیرهای موثر بر نرخ خروج کارکنان ،بستههای سیاستی مناسب برای
حل مسئله ارائه گردد.

رفتار مرجع
شرکت مورد مطالعه اين تحقیق يکی از شرکتهای سازنده نرمافزارهای کاربردی در حوزههای
حسابداری ،مالی ،تولید ،منابع انسانی و هوشمندسازی کسب و کار میباشد که برای کسب
وکارهای متوسط و بزرگ در صنايع تولیدی ،موسسات خدماتی و بازرگانی و نیز سازمانهای
دولتی به ارائه محصوالت نرمافزاری و خدمات پشتیبانی مربوط به آن میپردازد.
در پژوهش حاضر ،افق زمانی پنج ساله از ابتدای سال  9333تا سال  9313به عنوان بازه
ارزيابی مسئله ،مورد بررسی قرار گرفته است و نرخ خروج کارکنان دانشی به عنوان متغیر اصلی
بیانگر وضعیت سیستم انتخاب شده است .بقا و موفقیت سازمانهای دانشی به هزاران اقدام
کوچک و بزرگ کارکنان دانشی وابسته است (افجه و غفاری .)9313 ،گزارشها نشان میدهد
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ترک خدمت کارکنان دانشی میتواند تا  44درصد سودآوری سازمان را تحت تاثیر قرار دهد و
کاهشی معادل  13درصد در بهرهوری سازمان ايجاد کند ).(Frank et al. 2004
با بررسی اطالعات شرکت مورد مطالعه ،نتايج به دست آمده از نرخ خروج کارکنان دانشی
در پنج سال منتهی به سال  13در نمودار شماره  9و نیز نرخ رشد درآمد اين شرکت در نمودار
شماره  3نشان داده شده است .اگر اين دو نمودار مورد مقايسه قرار گیرند ،در تايید نتايج تحقیقات
پیشین روشن میگردد که همزمان با افزايش نرخ خروج کارکنان دانشی نرخ رشد درآمد شرکت
روندی کاهشی داشته است.
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ادبیات موضوع
واژه «کارکنان دانشی »3اولین بار توسط پیتر دراکر 3در سال  9141ارائه گرديده است و تاکنون
محققان تعاريف مختلفی از اين واژه ارائه دادهاند .به عنوان مثال هورويتز و اسمیت 4کارکنان
دانشی را افرادی میدانند که تحصیالت يا مهارت باال ،سواد فنی ،قدرت شناخت و استدالل
بااليی دارند و از توانايی مشاهده ،ترکیب و تفسیر دادهها و اطالعات برای تصمیم گیری بهتر
و ارائـه راه حلهای مناسب بـرای سازمان ،بـرخوردارند ).(Horwits & Smith, 2000
داونپورت 4معتقد است کارکنان دانشی کارکنانی هستند که دارای درجه بااليی از مهارت ،تجربه و
تحصیالت میباشند و هدف اصلی فعالیت آنهـا خلق ،تسهیم و بکارگیری دانـش میباشد
).(Davenport, 2005
بکارگیری و نگهداشت استعداد کارکنان میبايست به عنوان يک استراتژی وسیع سازمانی و
1
فرهنگی در تمام سطوح سازمان مورد توجه قرار گیرد ) .(Frank et al. 2004کلپر و تامپسون
با مطالعهای که بر روی سازمانهای  ITمحور داشتهاند دريافتند که بسیاری از کارآفرينان
اين سازمانها ،سرمايههای فکری سازنده خود را از طريق تجارب کاری در سازمان بدست
آوردهاند ) .(Klepper & Thompson, 2007دارچن و ترمبلی 7به بررسی عوامل جذب و
نگهداری کارکنان دانشی در دو شهر مونترال و اوتاوا پرداخته اند و به اين نتیجه رسیده اند
که ويژگیهای مربوط به فرصت شغلی نسبت به کیفیت محیط کاری اثر بسیار بیشتری بر
جذب و نگهداری کارکنان دانشی دارند .اين دو محقق دريافتند که در رابطه با کارکنان دانشی
معیارهايی که مربوط به کیفیت محل کار هستند ،علی رغم اهمیتی که دارند ،برای توجیه
خروج آنها از سازمان کافی نیستند چراکه رسیدن به کیفیتی که اين کارکنان از محل کار خود
انتظار دارند بسیار دشوار میباشد ) .(Darchen & Tremblay, 2010قلیپور و همکارانش
( )9313طی پژوهشی که در شرکت پااليش و پخش فرآوردههای نفتی ايران انجام دادند
دريافتند که بین نظر کارکنان دانشی و مديران آنها در مورد عوامل موثر بر ماندگاری کارکنان
دانشی اختالف وجود دارد .در شرايطی که کارکنان متغیرهای آموزش عمومی ،استقالل،
حمايت اجتماعی و پرداخت را در اولويتهای اول خود قرار دادهاند ،مديران روی رضايت
شغلی ،پرداخت ،حمايت اجتماعی و عدالت تاکید داشته اند .افخمیاردکانی و فرحی ()9311
در مطالعهای به بررسی نقش فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی بر تمايل به ترک خدکت کارکنان
دانشی پژوهشگاه صنعت نفت پرداختهاند و با نتايج مطالعات خود دريافتند که با بهبود فرهنگ
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سازمانی و تعهد سازمانی ،میتوان شاهد کاهش تمايل به ترک خدمت کارکنان اين پژوهشگاه
بود .مهرگان و سیدکاللی ( )9319طی انجام مطالعاتی دريافتند که اصلیترين عوامل موثر بر
ترک خدمت دانشگران  ICTدر صنعت ارتباطات همراه ايران ،سن ،سطح تحصیالت ،تصدی
سازمانی ،جنسیت ،حقوق ،ابهام نقش ،تنوع وظیفه ،رضايت شغلی ،گزينههای شغلی ،رئیس بد
و عدالت در پاداش میباشند .با توجه به اينکه اکثر پژوهشهای ذکر شده در ادبیات موضوع
تنها به شناسايی برخی عوامل اثر گذار بر ترک خدمت کارکنان دانشی پرداختهاند ،در پژوهش
حاضر تالش میشود تا با ديد سیستمیبه مسئله خروج کارکنان دانشی نگاه شود و در قالب
حلقههای علت و معلولی به تحلیل علی ريشههای مسئله مذکور پرداخته شود.
 بررسی و شناسايی عوامل موثر بر خروج کارکنان دانشی از شرکتهای دانش بنیان؛
 ارائه مدل پويای عوامل موثر بر خروج کارکنان دانشی از شرکتهای دانش بنیان؛
 ارائه سیاستها و راهکارهايی برای کنترل و جلوگیری از خروج کارکنان دانشی از شرکتهای
دانشبنیان و بررسی دينامیکی تاثیر سیاستهای پیشنهادی.

روش تحقیق
3

در اين مقاله از متدولوژی پويايیشناسی سیستم برای بررسی و حل مسئله خروج کارکنان از
شرکتهای دانش بنیان استفاده میگردد .اين متدولوژی برای اولین بار توسط پروفسور
فارستر 1در موسسه فناوری ماساچوست ) (MITبه جامعه علمی و حرفهای معرفی شد .فرآيند
مدلسـازی در روش پويـايیشناسی سیستم مطابـق شکل  9در پنـج مـرحله صورت میگیرد
).(Sterman, 2000
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 .1مرحله اول :چارچوببندی مسئله
(انتخاب مرز سیستم)

 .2مرحله دوم:

 .5مرحله پنجم :فرموله
کردن و ارزیابی سیاست

فرضیه پویا

 .9مرحله چهارم:

 .9مرحله سوم:

تست و آزمون

فرموله کردن در نرمافزار

(شبیه سازی)

شکل  .1پنج گام مدلسازی استرمن

ابتدا مسئله به صورت دقیق شناسايی و تعريف شده و رفتار مرجع ،مرزهای مدل و افق
زمانی مسئله تعیین میگردد .در مرحله دوم فرضیات پويا 91از مسئله ارائه شده و زيرسیستمها
93
و ساختار کلی مدل در قالب نمودارهای حلقههای علی (CLD) 99و نمودارهای انباشت و جريان
) (SFDشکل میگیرد .در مرحله سوم از طريق جمعآوری اطالعات ،روابط رياضی میان متغیرها
و مقادير اولیه و پارامترهای برون زا مشخص شده و به کمک نرمافزار شبیه سازی Vensim
فرموله میگردد .در مرحله چهارم برای اطمینان از صحت عملکرد مدل ،اعتبار آن مورد بررسی
قرار میگیرد .در مرحله آخر نیز سیاستها و راهکارهايی که در دنیای واقعی نیز قابل اجرا باشند
جهت بهبود شرايط سیستم پیشنهاد میگردند.

فرضیههای پژوهش
در اين بخش بـه منظور توصیف رفتـار پويـای سیستم ،فرضیههای دينـامیکی از روابط و
بازخوردهای بین متغیرهای مسئله مطرح میگردند .منشاء اين فرضیات ،شناختی و تحت
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تاثیر الگوهای تکرار پذيری است که به واسطه اين الگوها حدس عالمانهای به منظور توصیف
علت شکل گیری نمودار رفتار مرجع يا همان مسئله غامض ارائه میشوند .اين فرضیات طی
فرآيند سنتز آماری ،مشاهدات میدانی ،مباحثات میان کارشناسان و افراد مبتال به مسئله و
تحقیقات مرتبط از جانب محققان ارائه میشوند (فرتوک زاده و رجبی نهوجی.)9311 ،
شرکت مورد مطالعه اين پژوهش ،شرکتی پیشرو در حوزه نرمافزارهای سازمانی میباشد
که در يک تقسیمبندی میتوان کارکنان دانشی شرکت را به دو دسته صف و ستاد تقسیم کرد.
در اين شرکت همه نیروهای جديد الورود ابتدا در قسمت صف مشغول به خدمت میشوند و
اگر فرصت ارتقا برايشان فراهم گردد در سلسله مراتب سازمانی به پستهای ستادی ارتقا
میيابند .اين شرکت در زمینه تولید و ارائه راهکارهای نرمافزاری برای کسب وکارهای متوسط
و بزرگ در صنايع تولیدی ،موسسات خدماتی و بازرگانی و سازمانهای دولتی فعالیت میکند،
که در مدل ارائه شده پژوهش حاضر ،منظور از مشتری ،کسب و کارهای ذکر شده در فوق
میباشد .فرضیات پويای مسئله خروج کارکنان دانشی در قالب حلقههای علی برای شرکت مذکور
به شرح زير است:
فرضیه  :1مسیر شغلی

خروج نیروی کار دانشی از شرکت مورد مطالعه اغلب در مورد کارکنانی اتفاق میافتد که در
قسمت صف مشغول به کار هستند .الزم به ذکر است که در اين شرکت نسبت صف به ستاد
بسیار بزرگ است به گونهای که بسیاری از کارکنان صف پس از چندين سال باز هم فرصت
ارتقا به پستها ستادی را پیدا نمیکنند .افزايش نرخ خروج نیروی صف از سازمان موجب
افزايش نرخ استخدام نیروی جديد میشود و افزايش نیروهای جديد نیاز به دورههای آموزشی
بدو خدمت را افزايش میدهد که اين دورهها مهارت فرد را بهبود داده و پس از يک دوره چند
ماهه و در کنار دورههای آموزشی ضمن خدمت فرد به يک نیروی متبحر تبديل میشود که
میزان تبحر وی عالوهبر اينکه بر انتظاراتش از پرداخت تاثیر مثبت میگذارد ،اعتماد به نفس
فرد را نیز افزايش میدهد و نهايتا فرد به دنبال فرصتهای رشد و ارتقا خواهد بود و از آنجا
که در اين شرکت فرصت رشد و ارتقا برای نیروی صف محدود میباشد به تدريج نگرانی
نسبت به آينده شغلی در ذهن نیروی کار دانشی ريشه میدواند و انگیزه وی را برای ترک خدمت
تقويت میکند ،که وقتی اين انگیزه به حد آستانهای خود برسد فرد تصمیم به خروج از سازمان
میگیرد( .حلقه  R1در شکل)3
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تمایل به رشد و ارتقا
+
+
نگرانی نسبت به آینده
شغلی

اعتماد به نفس
+

+

تبحر در کار

R1

انگیزه ترک خدمت

+
آموزش ضمن خدمت

+
آموزش آغاز خدمت
+

خروج نیروی صف
استخدام نیروی صف
جدید

+

شکل .2فرضیه مسیر شغلی
فرضیه  : 2وسوسهگری مشتریان

با خروج نیروی صف از سازمان فشارکاری بر روی کارکنان باقی مانده در کوتاهمدت افزايش
میيابد .زيرا حتی اگر بالفاصله فرد جديدی جايگزين نیروی خارج شده از سازمان شود حداقل
به چندين ماه زمان نیاز خواهد بود تا وی بتواند تمام وظايف نفر قبلی را بطور کامل انجام
دهد .با افزايش فشار کاری کارکنان ،در امر سرويسدهی به مشتری اختالالتی رخ خواهد
داد .بروز اين اختالالت انگیزه مشتريان را برای پیشنهاد کار به کارکنان به صورت مستقل افزايش
میدهد .هر چه انگیزه مشتری و نیازش برای جذب کارکنان شرکت بیشتر باشد بر جذابیت
پیشنهادهای کاریاش میافزايد و با افزايش جذابیت پیشنهادات مشتريان احتمال پذيرش آنها
از سوی کارکنان شرکت افزايش میيابد و احتمال خروج نیروی کار تقويت میشود( .حلقه R2

در شکل .)3
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جذابیت پیشنهادات
+
مشتریان
+
احتمال پذیرش
پیشنهادات مشتریان

انگیزه مشتریان برای
پیشنهاد کار به نیروی صف
+
R2

+

اختالل کوتاه مدت در
سرویس دهی به مشتریان
+

خروج نیروی صف

+
ایجاد افسردگی و خستگی در
ظرفیت کاری باقی مانده+

فشار کاری
کارکنان باقی مانده

شکل  .9فرضیه وسوسه گری مشتریان

فرضیه  : 9رسمی شدن تعامالت عمودی

با افزايش نرخ خروج نیروی صف در شرکت و جايگزين شدن نیروی استخدامی جديد ،به مرور
زمان مديران شرکت ارتباطات نزديک و صمیمانه خود را با نیروی صف کمرنگتر نمودهاند.
در واقع با ورود کارکنان جديد و به دلیل تغییرات مکرر در جو کاری ،فاصله مديران از کارکنان
بیشتر شده و تعامالت و صمیمیت بین مديران و ساير کارکنان نیز کاهش میيابد .اين امر سبب
میشود کارکنان سابق شرکت شاهد تغییرات محسوس رفتاری در سرپرستان و مديران خود
باشد که موجبات نارضايتی آنها را فراهم میآورد و افزايش اينگونه نارضايتیها مجددا منجر
به افزايش نرخ خروج نیروی صف میگردد( .حلقه  B1در شکل)4
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صمیمیت بین مدیران و
کارکنان
+
رضایت کارکنان

فاصله مدیران از
کارکنان
+
B1

تعامل مدیران با
کارکنان
-

خروج نیروی صف

+
استخدام نیروی جدید

شکل .9فرضیه رسمی شدن تعامالت عمودی
فرضیه  : 9شوک کاری

هنگامیکه برخی کارکنان تصمیم به ترک شرکت میگیرند به ساير همکارانشان نوعی شوک
کاری وارد میکنند که اين موجب افزايش استرس آنها و ترس از دست دادن فرصتهای بهتر
میشود و انگیزه ترک خدمت را در آنها تقويت کرده و نهايتاً موجبات تصمیم به خروج را برای
آنها فراهم میسازد( .حلقه  R3در شکل )4

+
خروج نیروی صف

انگیزه ترک خدمت
+

R3

+

مقایسه موقعیت کاری فعلی با
موقعیت های کاری بهتر
+

شوک کاری به سایر
کارکنان

جستجوی فرصت های
شغلی مطلوب تر

+

شکل .5فرضیه شوککاری
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فرضیه  :5ادراک بیعدالتی

در شرکت مورد مطالعه میزانکارانه نیروی صف بر اساس ارزيابی که سرپرست از عملکرد افراد به
عمل میآورد ،تعیین میگردد .به دلیل کیفی و کلی بودن معیارهای ارزيابی عملکرد در موارد
بسیاری کارکنان از میزان کارانه دريافتی خود راضی نیستند و احساس میکنند نوعی بی عدالتی
اتفاق افتاده است که اين ادراک بیعدالتی بر رضايت شغلی آنها اثر منفی دارد که در نتیجه کاهش
رضايت شغلی ،عملکرد شغلی کارکنان کاهش میيابد و اين کاهش سطح عملکرد در يک حلقه
تعادلی ،موجب میشود که سرپرست در ارزيابیهای آتی سطح پايینتری برای عملکرد فرد
در نظر بگیرد( .حلقه  B2در شکل)1
ادراک بی عدالتی در
پرداخت

-رضایت شغلی

+

B2

+
عملکرد شغلی

مقدار کارانه
+
+
ارزیابی سرپرست

شکل .1فرضیه ادراک بیعدالتی
فرضیه  :1خدشه به ارزش نام تجاری شرکت

با افزايش نرخ خروج کارکنان از شرکت ،کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان کاهش
میيابد و اين امر موجب از بین رفتن تدريجی تصوير مثبت شرکت در ذهن مشتريان میگردد
و به تبع آن جايگاه رقابتی شرکت در بازار تضعیف میشود .در نتیجه کارکنان شرکت ترغیب
میشوند تا به سراغ رقبای شرکت که جايگاه و برند مناسب تری دارند بروند و انگیزه ترک
خدمت در آنها از شرکت افزايش میيابد که اين امر مجدداً موجب افزايش نرخ خروج بیشتر
کارکنان میگردد( .حلقه  R4در شکل)7
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نرخ خروج نیروی+
صف

انگیزه ترک خدمت
+

-

جذابیت جایگاه رقبا در
اذهان کارکنان
-

R4

کیفیت خدمات کارکنان

+
ذهنیت مشتریان از
برند شرکت

جایگاه رقابتی شرکت
+

شکل .7فرضیه خدشه به ارزش نام تجاری شرکت
فرضیه  : 7فرار از پذیرش بحران

در شرکت مورد مطالعه ،پس از خروج فرد يا افرادی از سازمان ،مديران تالش میکنند برای
عادی جلوه دادن شرايط خروج افراد مذکور را بیاهمیت تلقی کنند و اين نوع رفتار موجب میشود
کارکنان باقی مانده احساس کنند شرکت نسبت به خروج کارکنان و يا حتی نارضايتی آنها بیتفاوت
است ،در نتیجه از اعتمادشان به شرکت کاسته میشود که اين عامل خود موجب افزايش نرخ
خروج میگردد( .حلقه  R5در شکل)3
خروج نیروی صف
-

+
تالش شرکت برای عادی
جلوه دادن شرایط

R5

+

اعتماد کارکنان به
شرکت
-

ادراک بی تفاوت بودن
شرکت نسبت به خروج
کارکنان

شکل .8فرضیه فرار از پذیرش بحران
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ساختار کلی مدل
با کنار هم قرار دادن فرضیات پويای مطرح شده در بخش پیشین ،ساختار کلی مدل دينامیکی
مسئله به صورت شکل  1ارائه میگردد.
استخدام افراد دارای
تحصیالت عالی در
سطوح پایین سازمان
 +تمایل به رشد و ارتقا
فن استاد شاگردی در تقویت
مهارت افراد تازه وارد
R1

اعتماد به نفس
+

فاصله مدیران
از کارکنان

+
نگرانی نسبت به
آینده شغلی

صمیمیت بین مدیران
و کارکنان

+

عدم همکاری با کارکنان
برای ادامه تحصیل

B1

تبحر در کار

+
رضایت کارکنان

+

آموزش ضمن خدمت

ادراک بی تفاوت بودن
شرکت نسبت به خروج
کارکنان

تعامل مدیران با
کارکنان

احساس
ایستایی در فرد

+
+-

آموزش آغاز خدمت
+

-

استخدام نیروی
صف جدید

+

+

مقایسه موقعیت کاری فعلی
با موقعیت های بهتر

جذابیت جایگاه رقبا در
اذهان کارکنان

+
+

+
-

-

R3

+
خروج نیروی صف
+
-

احتمال پذیرش
پیشنهادات مشتریان
+ +

تالش شرکت برای
عادی جلوه دادن
شرایط

R5

اعتماد کارکنان به
شرکت

انگیزه ترک خدمت

+

رضایت شغلی

شوک کاری به
سایر کارکنان

جستجوی فرصت های
شغلی مطلوب تر
+
R4

جایگاه رقابتی شرکت
+

+
عملکرد شغلی
جذابیت پیشنهادات
مشتریان

ادراک بی عدالتی در
پرداخت
+

+

B2
+
فشارکاری کارکنان
باقی مانده

+

R2

انگیزه مشتریان برای
پیشنهاد کار به نیروی صف
+

مقدار کارانه+

کیفیت خدمات کارکنان

ذهنیت مشتریان از
+
شرکت

ارزیابی سرپرست

تاخیر در قضاوت سرپرست
نسبت به عملکرد کارکنان
ایجاد افسردگی و خستگی در
ظرفیت کاری باقی مانده

اختالل کوتاه مدت در
سرویس دهی به مشتریان

شکل  .3مدل شبیهسازی شده علل خروج کارکنان دانشی

به منظور درک بهتر رفتار سیستم الزم است روابط بین متغیرها تدوين شده و مقادير متغیرها
در طول زمـان شبیهسازی شود (رضائیـان و همکاران .)9313 ،لـذا پس از تعريف متغیرها و
شبیهسازی مدل در محیط نرمافزار  Vensimنمودار جريان به صورت شکل  91بدست آمده
است .انباشتها يا متغیرهای حالت مدل شامل تعداد کارکنان و تعداد مشتريان شرکت میباشند.
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مهمترين متغیرهای نرخ شامل نرخ استخدام ،نرخ خروج برنامهريزی شده (بازنشستگی و اخراج)،
نرخ ترک خدمت کارکنان و نرخ عقد قرارداد با مشتريان هستند و مواردی نظیر تعداد کارکنان
ناراضی ،تعـداد مشتريان آزردهخاطر ،کیفیت خدمـات کارکنان ،میزان استخدام افـراد دارای
تحصیالت عالی و… به عنوان متغیرهای کمکی در مدل استفاده شدهاند.
Efficiency payment

Evalution Delay

Staff preceived
injustic

Shocked staff

Staff fraction
Loss of
confidence delay

><Time

Needed Staff
lookup

Compare the
existing and desired

Staff

Needed staff

Firing

Decision delay

Unfair judgment

Hiring
manager time to
intraction
Dissatisfied
Staff
Table 1

Distrusted
Staff

Hiring rate

Table 3

Ratio of staff to
customers

><Time
Customers

Turnover 1

Ready to
leave staff

Staff
Satisfaction

High education
recruitment

Job prospects
concerns Concerned Staff
Maximum
tolerable time

Ended Contract

Requite time for
each staff

Abused
Customers

Contract with
Customers

Annual Contract
Growth rate

Transfered Staff
Final Turnover
Turnover 2

Table 4
Service quality

Total requit time
Table 2
Overtime

شکل .11نمودار جریان مدل ترک خدمت کارکنان در محیط نرمافزار Vensim

اعتبارسنجی مدل
اعتبارسنجی مدلهای پويايیشناسی سیستم برای ايجاد اطمینان نسبت به درستی و سودمندی
مدل امری ضروری میباشد (صمدی و همکاران .)9319 ،در پژوهش حاضر از دو نوع اعتبارسنجی
ساختاری و رفتاری به منظور سنجش تطابق مدل پیشنهادی با واقعیت استفاده گرديده است.
اعتبار ساختاری حلقههای علی مدل ،که از طريق مصاحبههای باز و مطالعات میدانی در شرکت
مذکور شکل گرفتهاند ،در چندين گروه کانونی متشکل از سهامداران ،مديران و کارکنان اين
شرکت و يک شرکت نرمافزاری مشابه مورد نقد و بررسی قرار گرفت تا در نهايت صحت ساختاری
فرضیات تايید گرديد.
ترکیب گروههای کانونی بکار گرفته شده برای تايید اعتبار ساختاری مدل پیشنهادی به
شرح جدول  9میباشد.
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جدول  .1گروههای کانونی بکار گرفته شده به منظور تایید اعتبار ساختاری

ترکیب گروههای کانونی
شرکت مورد مطالعه
شرکت نرمافزاری مشابه

سهامداران

مديران

کارکنان

 3نفر
 9نفر

 3نفر
 9نفر

 7نفر
 4نفر

همچنین تمامیسناريوهای موجود برای سیاستگذاری شبیهسازی گرديدهاند که اين امر
نشاندهنده صحت و کفايت مدل میباشد .به منظور سنجش اعتبار رفتاری مدل ارائه شده نیز
از سه روش بازسازی رفتار مرجع ،شبیهسازی رفتار حدی و آزمون حساسیت استفاده گرديده که
در ادامه به آنها اشاره میگردد.

 .1بازسازی رفتار مرجع
پس از شبیهسازی مدل در محیط نرمافزار  ،Vensimمتغیر نرخ ترک خدمت کارکنان که به
عنوان رفتار مرجع مدل انتخاب گرديده بود ،همانگونه که در نمودار زير نمايش داده شده است
رفتاری مشابه با تخمینهای صورت گرفته (نمودار  )9را از خود نشان میدهد که دلیلی بر
صحت رفتاری مدل است.
Final Turnover
600

450

300

150

1396 1397 1398

1392 1393 1394 1395
)Time (Year

1390 1391

0
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Final Turnover : Current

نمودار .9بازسازی رفتار متغیر ترک خدمت کارکنان
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 .2شبیهسازی رفتار حدی
در اين روش مدل در معرض شوکهای بزرگ و شرايط حدی قرار گرفته و رفتار مدل مورد
بررسی قرار میگیرد .اعتبار رفتاری مدل پیشنهادی از طريق اين روش اينگونه مورد تايید قرار
گرفته است که با افزايش صد برابر حقوق کارکنان در سال رضايت کارکنان شرکت به طور
فزايندهای باال رفته و انتظار میرود که نرخ ترک خدمت به صفر برسد .نمودار زير صحت اين
ادعا را تايید مینمايد.
Final Turnover
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Final Turnover : Extreme condition test
Final Turnover : Current

نمودار  .9شبیهسازی رفتار حدی متغیر ترک خدمت کارکنان

 .9آزمون حساسیت
بر اساس آزمون حساسیت ،تغییرات کوچک و قـابل پیشبینی در پارامترهای مـدل نبايد
تغییرات شديد و غیرقابل پیشبینی در رفتار مدل ايجاد کند .برای مثال اگر تعداد کارکنان ناراضی
شرکت  31درصد کاهش يابند ،انتظار میرود نرخ ترک خدمت بهبودی نسبی يابد که پس از
شبیهسازی ،خروجی مدل اين پیشبینی را تايید میکند( .نمودار )4
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Final Turnover
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Final Turnover : Sensitivity analysis
Final Turnover : Current

نمودار  .5آزمون آنالیز حساسیت متغیر ترک خدمت کارکنان
با توجه به آزمونهای مطرح شده ،اعتبار مدل مورد تايید قرار گرفته و میتوان از آن برای آزمون
سیاستهای پیشنهادی استفاده نمود.

سیاستگذاریها
بر اساس فرضیات دينامیکی مطرح شده و بررسی پارامترهای موثر بر علل خروج کارکنان
دانشی از شرکت مورد مطالعه ،راهکارها و سیاستهايی جهت کمک به رفع اين مشکل به
شرح زير ارائه میگردد:
 .1سیاست غنیسازی شغلی

همانطور که در فرضیه پويای شماره  9بیان شد عدم وجود فرصتهای کافی برای رشد و
ارتقا يکی از عوامل تشديدکننده انگیزه ترک خدمت کارکنان دانشی است .تحقیقات نشان
داده است غنیسازی شغل میتواند موجب افزايش اشتیاق شغلی گردد و همچنین تمايل به
ترک خدمت را در آنان کاهش دهد (ضیاءالدينی و رمضانی .)9313 ،لذا پیشنهاد میگردد در
شرکت مورد مطالعه مشاغلی که نرخ ترک خدمت شاغلین آنها باال است با نگاه غنیسازی
شغلی مورد بازبینی و باز طراحی قرار گیرند تا بدينوسیله بر جذابیتهای شغل افزوده شود و
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اين جذابیتها به صورت نیروی کششی در مقابل کمبود فرصتهای ارتقای عمودی عمل کند و
تاثیر اين عامل را بر افزايش نرخ خروج کارکنان تقلیل دهد( .نمودار )1
 .2سیاست پذیرش ساختار هلدینگ

سیاست غنیسازی شغلی میتواند موجب انگیزش کارکنان شود اما اين سیاست يک راه حل
کوتاه مدت است و برای رفع ريشههای مسئله کمبود فرصتهای رشد و ارتقا در بلند مدت
بـايد به راهکارهای ريشهایتری انديشید .يکی از اين راهکارها تبـديل ساختـار سازمان به
ساختاری شبیه سازمانهای هلدينگ است که ضمن بزرگ بودن از مزايای سازمانهای
کوچک نیز بهره میبرند .در صورت تغییر ساختار سازمان به ساختار هلدينگ فرصتهای
رشد و ارتقا بیشتر خواهد شد و کارکنان میتوانند آينده شغلی بهتری برای خود متصور باشند
و در نتیجه انگیزه بیشتری برای تالش و ماندن در سازمان خواهند داشت .عالوه بر اين استقرار
يک ساختار هلدينگ اين امکان را فراهم میآورد که بتوان از طريق تشکیل گروههای کاری
يا شرکتهای کوچک جديد متناسب با ايده کارکنان ناراضی ،آنها را همچنان در شرکت حفظ
کرد( .نمودار )7
 .9سیاست مطابق ساختن شرایط کاری کارکنان با استاندارد بازار

پايش شرايط کاری در شرکتهای رقیب و در سطح بازار و تطبیق دادن شرايط کاری کارکنان
با استاندارد بازار میتواند اين اطمینان را ايجاد کند که خروج يک فرد از سازمان حتی اگر
ديگر کارکنان را به مقايسه وادارد منجر به ايجاد شوک روانی در آنها نخواهد شد( .نمودار )3
 .9سیاست تغییر فواصل ارزیابی

بر اساس مدل پیشنهادی غیرمنصفانه پنداشتن ارزيابی سرپرست يکی از داليل اصلی ايجاد
نارضايتی در کارکنان میباشد .که البته با توجه به وجود فاصله زمانی طوالنی بین عملکرد فرد و
انجام ارزيابی بعید به نظر میرسد که ارزيابیها کامالً منصفانه باشند لذا پیشنهاد میشود با
کاهش فواصل زمانی هم بر دقت ارزيابیها افزود و از ايجاد ذهنیت غیرمنصفانه بودن جلوگیری
کرد( .نمودار )1
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 .5سیاست دور نگه داشتن کارکنان دانشی از مشتریان

همانطور که مدل پیشنهادی نشان میدهد يکی از عوامل موثر بر افزايش انگیزه ترک خدمت
کارکنان دانشی ،پیشنهادات مشتريان برای جذب آنها میباشد .اگر مشتری از خبرگی کارکنان
اطالع نداشته باشد يا به عبارتی ارتباط مستقیمی با کارکنان دانشی نداشته باشد احتمال جذب
کارکنان توسط مشتريان کاهش میيابد .لذا پیشنهاد میگردد از کارکنان دانشی به عنوان
پشتیبان سیستم استفاده نشود و نقش سومی به عنوان رابط بین کارکنان دانشی و مشتريان
تعريف گردد که تنها به صورت يک مترجم مشکالت نرمافزاری مشتری را به کارمند دانشی
انتقال داده و کدهای الزم برای حل مشکل را دريافت کند( .نمودار )91
 .1سیاست انعقاد قرارداد مشارکتی بلند مدت

مدل نشان میدهد رضايت شغلی يکی از مهمترين متغیرهای اثرگذار بر افزايش نرخ خروج
میباشد .پیشنهاد میشود با عقد قراردادهای مشارکتی بلند مدت نظیر سهیم ساختن کارکنان
دانشی در مجموعه سهامداران شرکت يا اعطای تسهیالت بلندمدت وابستگی سازمانی آنها را
افزايش داده و زمینه بهبود رضايت آنان را فراهم کرده و در نتیجه تمايل به ترک خدمت را
کاهش دهیم( .نمودار )99
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نمودار .1تاثیر سیاست غنیسازی شغلی بر ترک خدمت کارکنان
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 تاثیر سیاست پذیرش ساختار هلدینگ بر ترک خدمت کارکنان.7نمودار
Final Turnover
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Final Turnover : M atching work conditions
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 تاثیر سیاست مطابق ساختن شرایط کاری بر ترک خدمت کارکنان.8نمودار
Final Turnover
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Final Turnover : Change staff evaluation p eriod
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 تاثیر سیاست تغییر فواصل ارزیابی بر ترک خدمت کارکنان.3نمودار
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نمودار .11تاثیر سیاست دور نگهداری مشتریان بر ترک خدمت کارکنان
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نمودار  .11تاثیر سیاست انعقاد قرارداد مشارکتی بر ترک خدمت کارکنان

از آنجايی که سیاستهای مطرح شده تناقضی با هم ندارند میتوان از ترکیب آنها به عنوان
يک بسته سیاسی استفاده نمود .بدينترتیب مطابق نمودار  93با اجرای همزمان سیاستهای
مطرح شده میتوان به کاهش نرخ خروج کارکنان دانشی در اين شرکت امیدوار بود.
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نمودار  .12تاثیر بسته سیاسی بر ترک خدمت کارکنان

نتیجهگیری
حفظ و نگهداری کارکنان دانشی و پرورش ظرفیت يادگیری آنها نقش تعیینکنندهای در بقای
سازمان وکسب مزيتهای رقابتی برای آن ايفا میکند .در پژهش حاضر با طراحی يک مدل
پويا با رويکرد تحلیل پويايیهای سیستم و شبیهسازی رفتار آن به بررسی علل خروج اين
کارکنان در يکی از شرکتهای نرمافزاری پیشرو در ايران پرداخته شد .مدل پويا عالوهبر ارئه
شنـاختی از نیازهای آشکار و پنهان کارکنان دانشی نشان داد بـرخی ويژگیهای ساختاری
شرکت مورد مطالعه نظیر کمبود فرصتهای رشد و ارتقای سازمانی يکی از عوامل اصلی تحريک
انگیزه ترک خدمت کارکنان دانشی است .با توجه به اينکه تمايل به رشد از ويژگیهای بارز
کارکنان دانشی است ،تقويت انگیزه ترک خدمت در چنین سازمانی منطقی به نظر میرسد.
لذا در بسته سیاستی جهت همسوسازی نیازهای کارکنان دانشی با منافع سازمان پیشنهاد شد
غنی سازی شغلی و روی آوردن به سمت ساختار هلدينگ و مشارکت دادن کارکنان دانشی
در نتايج از طريق ايجاد شراکتهای راهبردی و ايجاد حس تعلق و حس اينکه برای خودشان
کار میکنند و همچنین چابک سازی ساختاری سازمان برای میدان دادن به ايدهها و خالقیت
کارکنان دانشی مورد توجه جدی قرار گیرد .قرار دادن کارکنان دانشی در ارتباط مستقیم با
مشتری اشتباه ساختاری ديگری است که احتمال جذب کارکنان ناراضی يا نسبتاً ناراضی توسط
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مشتريان را افزايش داده است لذا قطع ارتباط مستقیم کارکنان دانشی با مشتريان به عنوان
راه حلهای موثری برای اين مسئله مطرح شد .يکی ديگر از عوامل مهم افزايش نرخ خروج
نوع سیستم جبران خدمات شرکت میباشد که نوعی ادراک بیعدالتی را در اذهان کارکنان
دانشی ايجاد کرده است که به نظر میرسد با اصالح سیستم جبران و کاهش فاصله زمانی
بین عملکرد و ارزيابی آن قابل حل باشد .از منظر مديريت بحران همواره اولین قدم در حل
مسئله و مديريت بحران پذيرش بحران و شناسايی شقوق مختلف آن میباشد .متاسفانه در
شرکت مورد مطالعه علیرغم اينکه مديران به باال بودن نرخ خروج اذعان دارند اما نه تنها
مانع از تحقیق در اين خصوص میشوند بلکه به زعم خود سعی میکنند تا با بی اهمیت جلوه
دادن خروج کارمندی که به تازگی سازمان را ترک گفته است شرايط را عادی جلوه دهند و
مانع از گسترش دومینوی ترک خدمت شوند ،در حالی که مدل پويا نشان میدهد که همین
رويکرد در برخورد با مسئله تشديدکننده بیاعتمادی و در نتیجه ترک خدمت میباشد .از اين
روی به نظر میرسد شايد مهمترين و اولین گام برای حل اين مسئله اصالح نوع نگاه
مديران به مسئله باشد .دسته ديگر از عوامل موثر بر افزايش نرخ خروج عواملی هستند که
همبستگی مثبت و متقابلی با نرخ خروج کارکنان دانشی دارند به عبارتی اين دسته عوامل هم
ترک خدمت را تشديد میکنند و هم خود با افزايش ترک خدمت تشديد میشوند .وارد شدن
شوک کاری به کارکنان فعلی در نتیجه ترک خدمت برخی از همکارانشان و وسوسه گری
مشتريان برای جذب کارکنان شرکت از جمله اين نـوع عوامل هستند که کاهش آنها به دو
طريق امکانپذير است اول از طريق اعمال سیاستهای مستقل جهت کاهش شدت آنها و دوم
اينکه با اعمال ساير سیاستهای بسته سیاستی و کاهش نرخ خروج بهطور خودکار از شدت اين
دسته عوامل کاسته خواهد شد.

پینوشت
1. William Read
2. Knowledge workers
3. Peter Drucker
4. Horwits and Smith
5. Davenport
6. Klepper and Tompson

7. Darchen and Trembly
8. System Dynamics
9. Forrester
10. Dynamic Hypothesis
11. Causal Loop Diagram
12. Stock and Flow Diagram
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