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Abstract
Nowadays, the human capital is considered as one of the most important resources of any
organization, and the maintenance of the talented employees has turned into one of the
biggest challenges for the human resource management in today’s competitive era. The
purpose of this study was to design a model for the maintenance of human capital based on
the employer brand. This study was an applied research project in terms of purpose and a
survey in terms of data collection method. The factors effective on the human capital
maintenance were extracted based on a review of the related literature and an inspection of
the related resources. Then, the effective variables were screened and confirmed by a group
of experts using Delphi method. The expert group was comprised of 10 university
professors and organizational clerks and managers who were selected using convenience
sampling. After the confirmation of the factors, the interpretive structural modeling was
applied to design the model and the MICMAC analysis was implemented to analyze it. It
seems that the adoption of this design has brought about – for the first time – the
determination of the effectiveness and affectedness of various factors related to the role of
employer brand in the maintenance of human capital. The application of this method led to
the classification of the 14 factors effective on the maintenance of human capital into five
categories. The findings demonstrated that factors such as organizational culture,
organizational trust, core values, and flexible work conditions have the highest effect on the
other variables, and the whole system changes when they change.
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران
 .2استادیار ،گروه مدیریت ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران
 .3استادیار ،گروه مدیریت ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/10/17 :ـ تاریخ پذیرش)1400/01/16 :

چکیده
امروزه سرمایة انسانی مهمترین سرمایة هر سازمانی محسوب می شود و نگه داشتن کارکنان مستعد یکی از معضـت بـرر
مدیریت منابع انسانی در عصر رقابتی امروز است .هدف از این پژوهش طراحی مدل نگه داشت سرمایة انسانی مبتنی بـر برنـد
کارفرما بود .این پژوهش پژوهشی کاربردی است که از لحاظ گردآوری داده جرء پژوهش های پیمایشـی محسـوب مـیشـود.
مؤلفه های تأثیرگذار بر نگه داشت سرمایة انسانی با مرور پیشینة تحقیق و بررسی مراجع مرتبط استخراج شـد و بـا اسـتفاده از
روش دلفی متغیرهای تأثیرگذار توسط خبرگان پژوهش غربال و تأیید شدند .خبرگان پژوهش  10نفر از کارشناسان و مـدیران
و استادان دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند .پس از تأیید مؤلفـه هـا از روش مـدلسـازی
ساختاریـ تفسیری ( )ISMبرای طراحی مدل و از تحلیل میکمک برای تحلیل مدل استفاده شد که به نظر میرسد بـا ایـن
روش برای اولین بار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مختلف در نقش آفرینی برند کارفرما برای نگـه داشـت سـرمایة انسـانی
تعیین شده است .با اجرای این روش  14مؤلفة تأثیرگذار بر نگهداشت سرمایة انسانی در  5طبقه دستهبنـدی شـد .یافتـههـای
تحقیق نشان داد عواملی چون فرهنگ سازمانی اعتماد سازمانی ارزشهای اصلی و شـرایط کـاری انعطـاف پـذیر بیشـترین
تأثیرگذاری را بر متغیرهای دیگر دارند و با تغییر آنها کل سیستم دچار تغییر میشود.

کلیدواژگان
برند کارفرما تکنیک دلفی مدلسازی ساختاریـ تفسیری نگهداشت سرمایة انسانی.

* رایانامة نویسندة مسئولshojaie@aliabadiau.ac.ir :
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مقدمه
با توجه به وجود «جنگ برای استعداد» ،هر سازمان برای به دست آوردن بهترین وضععیت
و عملکرد تالش میکند .بنابراین جذب ،استخدام ،و حفظ سرمایة انسانی بااستعداد تمرکع
اصلی هر سازمان است .بر اسعا

مشعاهدا

مختلع ،،منعاب انسعانی اصعلیتعرین منعاب

سازمان اند .با توجه به محیط پویا ،در میان سازمانهای برجسته و رقعابتی ،جعذب و حفعظ
بهترین و مناسبترین کارکنان برای بقای سازمان و کسب م یت رقعابتی نسعتت بعه سعایر
سازمانها بسیار مهم است ( .)Ul Hadi & Ahmed: 2018تا همین اواخر ،کارکنان نستت بعه
کارفرمایان در سطحی پایینتر قرار داشتند .اما امروزه این روابط تغییر کرده اسعت .شعرکتی
که بخواهد در بازار رقابتی باقی بماند باید برای به دست آوردن بهترین اسعتعدادها متعارزه
کند ( .)Figurska & Matuska 2013جذب و نگهداری کارکنان در سازمان فقعط بعه معنعی
حضور فی یکی آن ها نیست؛ بلکه حرکت فعاالنة کارکنان سازمان و هماهنگی و هعمسعویی
آن ها با سیاستها و راهتردهای سازمان و به تعتیری درگیر بعودن آنهعا بعا کعار و شعغ و
مسائ مربوط به آن است ( .)Lepak et al. 2006کریمی و پارسافر ( )1396به نق از فرانک
و همکارانش ( )2004نگه داشت کارکنان را تالش کارفرما برای حفظ کارگران مطلعوب بعه
منظور دستیابی به اهداف کسبوکار تعری ،کرده اند .هم چنین به نق از کاسعیکو ()2003
نگه داشت ابتکارا

عملیاتی مدیریت ،که باعث حفظ کارکنان سازمان میشود ،معرفی شده

است؛ همانند پاداش دادن به کارکنان در برابر عملکرد مؤثر شغلیشان ،اطمینان از ارتتاطا
شغلی هماهنگ بین کارکنان و مدیران ،حفظ امنیت و سالمت محیط کار (کریمعی و پارسعا
فر .) 1396،کلید جذب و نگعهداشعت و ایجعاد تعهعد در کارکنعان بهعرهگیعری خالقانعه از
ویژگی هایی است که کسبوکار به آن اعتقاد دارد و آن را در برند کارفرمای خعود بازتعاب
میدهد .بدین ترتیب ،افراد مناسب با مهار های مناسب در مشاغ مناسب تأمین و حفعظ
میشوند .هنگامی که روابط کارکنان بر پایة اعتمادی شک میگیرد که بعه ایجعاد تعهعد بعه
سازمان منجر میشود ،سازمان بر متنای راهتردهای خود عم میکند و بعه تعهعد خعود بعه
مشتریان عم می کند و همة اینهعا از درون سعازمان شعک معیگیعرد (رحیمیعان .)1392
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پژوهشگران در این پژوهش عوام مؤثر بر نگهداشت سرمایة انسانی متتنی بر برند کارفرمعا
را بررسی و استخراج و در قالب یک مدل طراحی کردند.
بیان مسئله
امروزه نگه داشتن مناب انسانی مشک شمارة یک سازمانها به حساب میآید .ععالوه بعر ایعن،
نقش و اهمیت این مناب در توسعة سازمان باعث به وجود آمدن رقابت شدید در زمینة جعذب
افراد مستعد و شایسته بین سازمانها شده است ( .)Kaye & Sharon 2001صاحبنظران از سعه
فرایند مدیریت نیروی انسانی ،متشک از جذب و بهسازی و نگه داشت مناب انسانی ،مهمتعرین
فرایند را نگه داشت دانستهاند .هنگامی که سازمانی در جذب و بهسازی نیروی کار موفق شعود،
اما در نگه داشت آن کوتاهی کند و بنا به دالیلی زمینههای افت نیروی انسانی موجود را فعراهم
آورد ،در نی به اهداف خود شکست می خورد .به عتار

دیگر حتی اگر کارمندیابی ،انتخعاب،

آموزش ،و سایر اقداما مناب انسانی به نحو شایسته انجام شود ،امعا توجعه کعافی بعه فراینعد
نگهداشت نشود ،نتایج حاص از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود (

Bamberger et

 .)al. 2005مفهوم برند کارفرما را اولین بار آمتلر و بارو ،در سال  ،1996به من لة راهکاری جدید
برای خروج غرب از بحران وجود کارکنان بیتعهد و فاقد مهار و همچنین نگه داشت بهترین
نیروها ،وارد متاحث سازمانی کردند .ایعن دو پژوهشعگر ،در اولعین تعریع ،،برنعد کارفرمعا را
مجموعهای از م ایای کاربردی و اقتصادی و روانشناختی معرفی کردند که از طریعق اسعتخدام
فراهم میآید و از سوی کارفرما ارائه میشود ( .)Ambler & Barrow 1996بر این اسا  ،برنعد
کارفرما میتواند یک قرارداد روانی بین کارکنعان و کارفرمایعان باشعد ( .)Foster et al. 2010در
عصری که مهار ها و دانش کارکنان عوام اصلی رقابت هستند ،سازمانها نمیتوانند اهمیعت
جذب و حفظ افراد بااستعداد را نادیده بگیرند .شرکتها از برند کارفرمایان برای تتلیغ م ایعایی
که ارائه میدهندع از جمله آموزش ،فرصتهای شغلی ،رشد شخصی ،توسعهع استفاده میکننعد
که نتیجة آن وجود کارکنانی است که از شغ خود راضی اند .برند کارفرما گ ارة ارزش شرکت
را بیان میکند؛ یعنی ک فرهنگ ،سیستمها ،نگرشها و روابط کارکنعان شعرکت؛ و کارکنعان را
تشویق میکند تا اهداف را برای موفقیت و سودآوری و رضایت شعغلی بعه اشعترا بگذارنعد
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( .)Matongolo et al. 2018شرکت رندستاد ،1که از سال  1960در مقام رهتر جهانی در صعنعت
خدما مناب انسانی مشغول فعالیت است ،گ ارشعی در سعال  2020ارائعه داد و در آن دالیع
اهمیت برند کارفرما را بدین شرح بیان کرد 91 :درصد از کارکنعان بعالقوه قتع از اقعدام بعرای
استخدام حداق از یک منت اینترنتی یا غیراینترنتی برند کارفرما را جسعت وجعو معی کننعد55 ،
درصد از متقاضیان کار پس از خواندن نظرا منفی دربارة شرکت روند درخواست خود را رها
می کنند 99 ،درصد از کارفرمایان بر آن اند که مدیریت برند و شعهر کارفرمعا هنگعام جعذب
استعدادهای برتر مهم است 95 ،درصد از کارفرمایان بر این باورند که حمایت از برند کارفرمعا
در سالهای آینده اهمیت بیشتری خواهد یافت 15 ،درصد از داوطلتعانی کعه تجربعة اسعتخدام
مثتت دارند مای به تالش بیشتر برای کار هستند 65 ،درصعد از شعرکت هعا قعادر بعه افع ایش
شناخت برند کارفرمای خود از طریق حمایت از کارمندان در سیسعتمعامع هعای رسعانههعای
اجتماعی بودهاند 91 ،درصد از شرکتها بر آناند که برند و شهر کارفرما میتواند بر درآمعد
تأثیر بگذارد (.)employer brand research 2020
باید دانست که هر چه سازمان کارمندان بیشتری داشته باشد باید بیشتر به دنتعال ایجعاد
ثتا

و رضایت آنهعا باشعد تعا آنهعا بخشعی از سعازمان شعوند و خعود را بعا اهعداف و

ارزشهای آن شناسایی کنند .حفظ کارمندان فعلی ممکن اسعت اصعلی تعرین م یعت برنعد
کارفرما محسوب شود (.)Urbancová & Hudáková 2017
هدف از این پژوهش ارائة معدلی جعام در خصعو

نگعهداشعت سعرمایة انسعانی در

سازمان متتنی بر برند کارفرما بود و شرکت بیمة الترز برای مطالعه انتخاب شد .شرکت بیمه
از جمله شرکتهای خدماتی است و مهمترین رکن هر شرکت خدماتی سرمایة انسعانی آن
است .شرکت های بیمه مهم ترین بخش خدماتی کشورند که بعا مشعتریان زیعادی بعه طعور
روزاف ون در ارتتاط اند (آذر و همکاران  .)1398قت از انقالب  4شرکت بیمة دولتی ایعران،
آسیا ،الترز ،دانا وجود داشت .اما بعد از دهة  1380تأسعیس شعرکت هعای بیمعة خصوصعی
رشدی قاب توجه یافت .هماکنون در ایران  30شرکت بیمه ای فعال وجود دارد کعه تقریتعا
1. Randstad
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خدماتی مشابه ارائه می دهند .بنابراین رقابت برای جذب مشتری در شرکتهای بیمه وجود
دارد .شرکت بیمة الترز از سال  1338تاکنون فعالیت مستمر و با عملکرد باال دارد و از سال
 1388از شرکت دولتی به خصوصی تغییر وضعیت داده اسعت و  9سعال متعوالی رتتعة اول
مشتری مداری را ،که مهم ترین عام موفقیت شرکت های خدماتی محسوب می شود ،کسب
کرده است .یکی از عل موفقیت بیمة الترز وجود سرمایة انسانی متخصص و حرفهای بوده
است .بدون شک تأمین نیروی انسانی متخصص شرکت هعای تعازهتأسعیس بایعد از طریعق
نیروی انسانی شاغ در سایر شرکت های قدیمی (ایران ،آسیا ،الترز ،دانا) انجام شود .عالوه
بر این جابهجایی در نیروهای شرکت های بیمة خصوصی بسیار زیاد شده و به ععدم تعهعد
سازمانی و وفاداری به شرکت متتوع انجامیده است و به تت بعد از انتقال نیعرو بعه شعرکت
بیمة جدید ،اغلب ،اطالعا

و حتی پرتفوی بیمهگذاران شرکت قتلی نی منتق میشود.

بنابراین ،با توجه به ه ینههای آموزش ،تعهد سازمانی ،وفاداری کارکنان ،و سایر مؤلفههعای
تأثیرگذار نگه داشت نیروهای مستعد و وفادار قدیمی در شرکت های بیمعه اهمیتعی ویعژه دارد.
همانطور که بیان شد در صنعت بیمه بازار رقابتی وجود دارد و یکی از ارکان رشد و موفقیعت
در بازارهای رقابتی تکیه بر داراییهای نامشهود ،از جمله برند ،است (Kucherov & Zavyalova

 .)2012وجود برند کارفرما و معروف بودن در جایگاه یک کارفرمای جذاب در دنیعای رقابعت
نوعی م یت رقابتی ایجاد میکند (.)Urbancová & Hudáková 2017
مدلهای موجود در زمینة نگه داشت سرمایة انسانی نتوانستهاند ابعاد مختل ،تأثیرگعذار
را شناسایی کنند و فقط به ابععادی چعون سیسعتم پعاداش ،رضعایت شعغلی ،تعهعد شعغلی
پرداختهاند .آنچه در این پژوهش مد نظر پژوهشعگران بعود اسعتفاده از یعک روش ترکیتعی
کمّی و کیفی برای بررسی عوام نگهداشت نیروی انسانی متتنی بر برنعد کارفرمعا بعود کعه
ابعاد مختلفی را مد نظر قرار دهد .این پژوهش با یک سؤال اصلی روبهرو بود :برند کارفرما
چه نقشی در نگه داشت مناب سازمانی دارد و چگونه میتوان مدلی برای نگه داشعت منعاب
انسانی با تمرک بر برند کارفرما طراحی کرد؟
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مباني نظری
در جهان کسبوکار امروز ،مدیریت مناب انسانی عاملی بسیار مهم در موفقیت هر سعازمان بعه
شمار میآید .عالوه بر این ،چالش پیش روی بسیاری از سازمانها نگهداشت مناب انسانی است
که میتواند م یت رقابتی برای سعازمان باشعد ( .)Davoudi & Fartash 2013جانسعون ()2004
نگهداشت را توانایی نگهداری آن دسته از کارکنان تعری ،کرده است کعه سعازمان معیخواهعد
بهتر از رقتای خود نگه دارد .نگه داشت کارکنان میتواند یک منت حیاتی و مهم م یعت رقعابتی
برای هر سازمان باشد .م ایای ناشی از حفظ کارکنان مهم شام توانایی شرکت برای رسیدن به
اهداف استراتژیک تجاری و دستیابی به م یت رقابتی با رقتای کنونی و قدیمی است .همچنعین
نگه داشت کارکنان به دستیابی به م ایایی مانند رضایت مشتریان ،خدما بهتر ،ه ینههای کمتر،
کاهش می ان حساسیت ،مراودا مثتت ،اف ایش سهم بازار ،افع ایش بعازدهی و کعارایی منجعر
میشود (کریمی و پارسافر  .)1396در پژوهشی که سعوییکانن ( )2010در حعوزة نگعه داشعت
کارکنان انجام داد به برند کارفرما به من لة اب اری راهتردی اشاره کعرد کعه اخیعرا سعازمانهعای
پیشرو برای نگه داشت کارکنان توانمند خود به کار میگیرند .در این پژوهشگر بیان شعده کعه
جذابیتهای برند کارفرما میتواند عاملی مهم در شک گیری مناسب هویت اجتماعی کارکنعان
باشد و به ایجاد احسا

غرور و افتخار ،اف ایش رضعایت شعغلی و تعهعد سعازمانی ،و سعایر

پیامدهای مفیدی که در اثر کار برای یک کارفرمای منحصربهفرد در بازار کعار ایجعاد معیشعود
منجر شود ( .)Suikkanen 2010در شعرایطی کعه  70درصعد ارزش یعک شعرکت داشعتههعای
نامحسو

آن است و کمتود مهار در سراسر دنیا بحثبرانگی شده است ،معروف بعودن در

مقام یک کارفرمای جذاب م یتی رقابتی محسوب میشود .امروزه سازمانها با اف ایش مشعاغ
دانشی ،کمتودِ متقاضیانِ کارِ بااستعداد ،تنوع کار ،مشک جذب و حفظ استعدادهای معورد نیعاز
روبهرو هستند .از این رو ،انتخاب و جذب متقاضیان مناسب کلید موفقیعت سعازمان در آینعده
محسوب میشود و سازمانها باید برای تتدی

شدن به کارفرمایی جذاب تالش کنند ( Scullion

 .)& Collings 2011در کنار برند کارفرما عوام مختلفی بر نگهداشت سرمایة انسانی در سازمان
تأثیرگذارند؛ از جمله :هویت سعازمانی ،فرهنعگ سعازمانی ،تعهعد سعازمانی ،رضعایت شعغلی،
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ارزشهای اصلی ،جذابیت شرایط کار ،تصویر برند داخلی کارفرمعا ،جانشعینپعروری ،قعرارداد
روانشناختی ،شایستهساالری ،و اعتماد سازمانی که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
هویت سازمانی :هویت سازمانی پایهایترین ادراکی است که افراد از خعود دارنعد .حعدّی
است که فرد خود را با یک سازمان میشناسد و به آن احسا

تعلق می کند .همچنین میتعوان

گفت درجهای است که یک فرد خود را با مشخصا و صفا یکسانی که او هم برای سازمان
قائ است تعری ،میکند ( .)Edwards 2005فرهنگ سازمانی :سنگوپتا و همکعارانش ()2015
اعالم کردند سازمانهایی با ارزشهای روشن در فرهنگ سازمانی خود میتوانند از ارزشها به
من لة منت انگی ه برای اقدام فردی استفاده کنند .پس از آن سازمانها میتواننعد از سعط بعاالی
نگه داشت کارکنان سود بترند؛ به این دلی که افراد از اینکه در یک سازمان خا
هستند احسا

مشغول کعار

قدر میکنند و همعین امعر موجعب افع ایش رضعایت شعغلی خواهعد شعد

( .)Edwards 2013تعهد سازمانی :تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی ،بعه من لعة
می ان وابستگی عاطفی و روانی کارکنان به سازمان ،تعری ،شده است که بر اسا

آن فردی که

متعهد است هویت خود را با سازمان میشناسد ،در سازمان مشارکت و فعالیعت معی کنعد ،و از
عضویت در آن لذ میبرد ( .)Lambert et al. 2008رضایت شغلی :رضایت شعغلی احسعا
هویتی است که کارکنان با سازمان خود دارند .مطالععههعای اخیعر نشعان معیدهعد هعر انعدازه
بخشهای سازمان به هویتبخشی اقدام کنند ،به عتار

دیگر هر اندازه کارکنان بتوانند هویعت

اصلی خود را از سازمان دریافت کنند ،به همعان انعدازه رضعایت شعغلی دارنعد (محمعدنژاد و
همکاران  .)1395ارزشهای اصلی :ارزشهای اصلی همان ارزشهعای سعازمانی و باورهعا و
نگرشهایی اسعت کعه در عمعق سعازمان وجعود دارنعد و فهعم مشعتر دربعارة هنجارهعا و
استانداردهای رفتار پذیرفته در سازمان را تشکی میدهند ( .)Hassan 2007ارزشهای سازمانی
بر استراتژیها ،سیاستهای پرسنلی ،و روابط با گروههای ذینف

تأثیر میگذارد ( & Valentine

 )Barnett 2003و اغلب شام استانداردهای هنجاری است کعه تعیعین معیکنعد در چعارچوب
سازمان چه چی ی درست یا نادرست است .جذابیت شرایط کاار :از جملعه ععواملی کعه بعر
نگه داشت نیروی انسانی تأثیرگذار است ویژگیهای شغ و می ان جذابیت شرایط کعار اسعت.
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هندریک ( )2015عواملی را که بر جذب و نگهداشعت منعاب انسعانی تعأثیر معیگعذارد چنعین
برشمرد :محتوا و ماهیت شغ  ،مدیریت و رهتری ،مشخص بودن اهداف و انتظعارا  ،فضعای
همکاری و انسجام گروهی ،واگذار کردن کارها بر اسا

شایستگی ،نظام ارزشعیابی اثعربخش،

امنیت شغلی ،شرایط محیط کار .تصویر برند داخلی کارفرما :فرو ( )2001اعالم کرد تصویر
داخلی برند میان کارفرما و کارکنان فرهنگ اعتماد ایجاد میکند .دری ( )2008بیان کرد تصعویر
داخلی برند یک بخش حیاتی از برند است که در آن کارکنان کلید ایجاد برند کارفرمای مثتعت
هستند .عالوه بر این ،مدیریت برند داخلی در حال تتدی شدن به روشی است که سعازمانهعا
برای به دست آوردن م یت رقابتی استفاده میکنند .شرکتها با ایجاد برند کارفرما یک موقعیت
رقابتی و قوی برای خود ایجاد میکنند .جانشینپروری :هرچند جانشینپروری در شرح اولیعة
خود تعیین رهتران آینده تعری ،میشود ،در واق  ،این برنامهری ی به مثابة فراگعرد ارادی بعرای
اطمینان از تداوم در منصبهای کلیدی و حفظ و توسعة سرمایة معنوی و دانشی برای آینعده و
تشویق افراد برای توسعه از راهترد برنامهریع

ی نیعروی انسعانی نشعتت معیگیعرد ( & Helton

 .)Jackson 2007قرارداد روانشناختی :به بیان لوینسون و همکارانش قرارداد روانشناختی یک
قرارداد نانوشته و یک محصول از انتظارا دوطرفه است که به می ان زیعادی ضعمنی و ناگفتعه
اسععت ( .)Levinson et al. 1962شایساات سااایری :پععریش و سععنس ( )2006بععر آنانععد کععه
شایستهساالری در مفهوم مرسوم نظامی است که در آن پاداشها و مناب کمیاب به افعراد دارای
صالحیت تخصیص مییابد .بدین مفهوم که مردم بعر اسعا

اسعتعداد و تعالش فعردی خعود

حرکتی رو به باال داشته باشند و این همان انکار نظامهای طتقعهای و اشعرافی اسعت کعه در آن
افراد بر اسا

جانشینی به من لت اجتماعی دست معییابنعد ( .)Parish & Sense 2006اعتمااد

سازمانی :محققان به این نتیجه رسیدهاند کعه بعا افع ایش اعتمعاد پیچیعدگیهعای اجتمعاعی در
سازمانها از بین میرود .از این گذشته ،اعتماد انعطافپذیری استراتژیک را اف ایش معیدهعد و
در بهتود قابلیت سازگاری سازمان مؤثر است .از این رو ،سطوح اعتماد بعین اعضعای سعازمان
بیانکنندة اثربخشی فعالیت گروهی ،هم در سط فردی هم در سط
.)Birney 2005

سازمانی ،است ( & Smith
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مباني تجربي پژوهش
پیشینة تجربی پژوهش به صور

خالصه در جدول  1قاب مشاهده است.
جدول  .1پیشینة تجربی پژوهش

نام پژوهشگران

سال انتشار

عنوان

& Kargas
Tsokos

2020

پیادهسازی برند
کارفرما و مدیریت
مناب انسانی در
صنعت ارتتاط از
راه دور یونان

Monteiro et al.

2020

برند کارفرمای
اعمالشده برای
شرکتهای
کوچک و متوسط:
یک مدل پیشگام
برای جذب و
حفظ استعداد

Dabirian et al.

2019

برند کارفرما :در
جذابیت کارفرمای
شرکتهای
فناوری اطالعا

& Ul Hadi
Ahmed

2018

نقش ابعاد برند
کارفرما در مورد
نگهداری
کارمندان :شواهد
از بخش آموزشی

خالص و نتایج
مطالعة حاضر با هدف نشان دادن برند کارفرما در واق در یکی از پویعاترین
بخشهای ملیع صنعت مخابرا عع در دسعت اجعرا اسعت .از مصعاحته در
بخشهای مناب انسانی به منظور جم آوری :ال )،اطالعا کیفی در معورد
چگونگی در برند کارفرما و نتایج حاصع از اجعرای آن و همچنعین ب)
دادههای کمّی در مورد سودمندی آن در جذب و انتخاب نام دها و همچنین
ارزیابی کارکنان موجود استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که حتی اگعر
اجرای برند کارفرما هنوز یک رویة در حال انجعام اسعت ،در حعال حاضعر
شروع به تغییر منطق عملیاتی بخشهای مناب انسانی کرده است.
هدف این مطالعه ارائه یک مدل برای ایجاد برنعد کارفرمعای قابع اجعرا در
شرکتهای کوچک و متوسط و اف ایش جذب و نگهداری استعدادها است.
مدل برند کارفرما در چهار بعد برای شرکتهای کوچک و متوسعط اعمعال
شد .1 :فرهنگ سعازمانی؛  .2اسعتراتژی شعرکت؛  .3شعهر شعرکت؛ و .4
سیستمهای پاداش .به عقیدة نویسندگان مدل جدید طراحیشده مجموعهای
از م ایای استراتژیک و رقابت را برای شرکتهای کوچک و متوسط فعراهم
میکند و به سودآوری بیشتر شرکتها کمک میکند .این مدل همچنعین بعه
داشتن وجهه و اعتتار بهتر شرکتهای کوچک و متوسط کمک معیکنعد تعا
بتواند در جنگ برای استعداد از دیگران متفاو باشد.
در این پژوهش بیان شد جذب و حفظ استعداد در حوزه فناوری اطالععا
برای مدیران فناوری چالش برانگی است ،نویسندگان برای کمک به معدیران
فناوری اطالعا جهت غلته بر این چالش ها  ،برند کارفرما را به عنوان یک
استراتژی برای مدیریت شهر و اعتتار شرکتها بعه عنعوان "مکعان هعای
عالی برای کار" مورد بحث قرار میدهند .این مقاله بر اسا تج یه وتحلیع
محتوا با بررسی  15000کارمند ،هشعت ارزش را کعه متخصصعان فنعاوری
اطالعا هنگام ارزیعابی کارفرمایعان فنعاوری اطالععا بعه آنهعا اهمیعت
می دهند را جهت حفظ اسعتعداد فنعاوری اطالععا بعرای ارتقعای رقابعت
شناسایی و توصی ،میکند.
به دنتال پاسخ به این سؤال بودند که چعه ارزشهعایی در سعازمان بعر روی
نگهداشت و حفظ کارکنان تمرکع دارد .نویسعندگان دادههعای تحقیعق را از
 204نفر از پاسخدهندگان در مؤسسا آموزشی پاکستان جم آوری کردنعد
و پس از تحلی دادهها به این نتیجه رسیدند کعه ارزش توسععه رابطعة قابع
توجهی بعا حفعظ کارکنعان دارد .الزم بعه ذکعر اسعت کعه در ایعن تحقیعق
نویسندگان  4عام ارزش کاربردی ،ارزش توسعه ،ارزش عالقعه ،و تععادل
کارع زندگی را از عوام تأثیرگذار بر نگهداشت کارکنان بیان کردند.
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ادامة جدول  .1پیشینة تجربی پژوهش

نام پژوهشگران

سال انتشار

Matongolo et
al.

2018

Shaikh
Ibrahim et al.

2018

& Gilani
Cunningham

2017

خ ایی و همکاران

1399

عنوان
برند کارفرما و
حفظ استعدادها:
ادرا کارکنان در
مؤسسا آموزش
عالی در اوگاندا
تأثیر برند کارفرما
و رشد شغلی بر
حفظ استعدادهای
درخشان :نقش
میانجی شیوههای
استخدام در بخش
عمومی مال ی

خالص و نتایج
نویسنده در ایعن تحقیعق  3عامع توسععه و رهتعری ،اسعتراتژی پعاداش ،و
مردممحوری را از ویژگیهای برند کارفرمعا بیعان کعرد و بعا تحلیع ععاملی
تأییدی به این نتیجه رسید که استراتژی پاداش و مردممحوری با نگعهداشعت
استعداد رابطة مستقیم دارد.
به بررسی عوام مؤثر بر حفظ استعداد و ارتتاط آن با برند کارفرما ،پیشرفت
شغ  ،و شیوههای استخدام در زمینة آموزش ،علم و فناوری ،و بخعشهعای
پ شکی بخش دولتی مال ی پرداختند .نتایج حاص از این تحقیعق نشعان داد
که بین برند کارفرما و نگهداشت استعداد ،بین رشد شعغلی و برنعد کارفرمعا،
بین برند کارفرما و شیوة استخدام ،بین رشد شغ و شیوههعای اسعتخدام بعا
نگهداشت استعداد رابطه وجود دارد.
هدف اصلی این تحقیق بررسعی تعأثیر برندسعازی کارفرمعا بعر نگهداشعت
کارکنان بود .در این تحقیعق بعا بررسعی مفصع مشعاغ اصعلی و معاصعر
دانشگاهی ،هفت موضوع اصلی در برندسازی کارفرمایعان مطعرح شعد کعه

بررسی ادبیا

عتار بودند از :ارزشهای برنعد ،القعا و آمعوزش ،ارتتاطعا نعام تجعاری

برند کارفرما و

داخلی ،فرهنگ سازمانی ،پاداشهعا و م ایعا ،تعهعد برنعد ،و معدیریت برنعد

تأثیر آن بر
نگهداشت کارکنان

کارفرمایان .در این تحقیق نشان داده شد که برند کارفرما از طریق ارتتاطعا
داخلی برند و ارتتاطا خارجی برند منجعر بعه پعذیرش رفتعار سعازمانی و
استخدام فرد واجد شرایط میشود .پس از اینکه یک کارمند به برنعد متعهعد
شد احسا

میکند به دلی وفاداری و تعهدی کعه بعه دسعت آورده اسعت

تمای دارد که در سازمان بماند.
ارائة الگوی برند
کارفرما جهت
جذب و
نگهداشت کارکنان؛
کاربرد رویکرد
آمیخته

در این تحقیق با استفاده از روش کدگذاری عوام معؤثر بعر برنعد کارفرمعا
تعیین و مدلی طراحی شد و با روش معادال سعاختاری معدل تأییعد شعد.
نتایج نشان داد ارزش پیشنهادی ارائهشده ،تصویر برند کارفرما ،جذابیت برند
کارفرما ،و عملکرد برند کارفرما به عنعوان مهعمتعرین اجع ای الگعوی برنعد
کارفرما شناخته میشوند و عوام قرارداد روانشناختی ،برنعدسعازی توسعط
کارکنان ،و ارتتاطا به عنوان عوام مداخلهگر در الگعوی برنعد کارفرمعای
صنعت نفت تأثیر دارند.
در این پژوهش نویسندگان به دنتال بررسی رابطة ادرا از برنعد کارفرمعا و

افجه و
علیزادهفر
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رابطة ادرا از

نگرش های شغلی کارکنان در بین کارشناسان سعتاد مرکع ی بانعک توسععة

برند کارفرما با

صادرا ایران بودند .در این مقاله رضایت شغلی ،هویت سازمانی ،و تعهعد

نگرشهای شغلی

سازمانی از ابعاد نگرشهای شغلی کارکنان شناخته شد و رابطة مستقیم ایعن

کارکنان

ابعاد با ادرا از برند کارفرما و نهایتا رابطة مثتت نگرشهای شغلی با ادرا
از برند کارفرما تأیید شد.
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ادامة جدول  .1پیشینة تجربی پژوهش

نام پژوهشگران

سال انتشار

عنوان
تأثیر نشان کارفرما
بر نگهداشت

محمدنژاد و
همکاران

کارکنان :هویت
1395

سازمانی ،رضایت
شغلی ،و تعهد
سازمانی در نقش
میانجی

خالص و نتایج
در این مطالعه ،که به منظور یافتن ارتتاط میان نشعان کارفرمعا و نگعهداشعت
کارکنان در بین اعضای هیتتعلمی دانشگاه تهران انجام شد ،ععواملی چعون
هویت سازمانی ،رضایت شغلی ،و تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار گرفعت.
نتایج بهدستآمده از تحقیق نشان داد نشان کارفرمای دانشگاه تهران از طریق
ایجاد هویت سازمانی در بین اعضای هیتتعلمی خود منجر به ایجاد رضایت
شغلی و تعهد سازمانی در بین آنعان شعده و در نهایعت رضعایت شعغلی بعر
نگهداشت این اعضا در سازمان مؤثر بوده است .اما تعهد سازمانی تأثیری بعر
تمای به ماندن آنان نداشته است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است که بعر اسعا

نحعوة گعردآوری داده هعا پیمایشعی

محسوب میشود .در این پژوهش از روش ترکیتعی (کمّعی ع کیفعی) اسعتفاده شعده اسعت.
دادههای تحقیق با استفاده از مطالعا

کتابخانهای استخراج شد و بعا کمعک تکنیعک دلفعی

مؤلفههای تأثیرگذار بر نگه داشت سرمایة انسانی به دست آمعد .دلفعی ابع ار ارتتعاطی بعین
گروهی از خترگان است کعه گعردآوری و تج یعهوتحلیع آرای اعضعای گعروه را تسعهی
میکند .استفاده از روش دلفی در این پژوهش به دو دلی بود .اول آنکه روش دلفعی بعرای
یافتن پاسخِ سؤاالتی است که پیچیدگی باالیی دارند؛ طوری که افراد غیرمتخصص قادر بعه
پاسخگویی به چنین سؤاالتی نیستند .دوم اینکه در روش دلفی رسیدن به همرأیی و اجماع
مد نظر است .خترگان تحقیق  10نفر از کارشناسان ارشد و مدیران و استادان دانشگاه بودند
کععه در زمینععة مععدیریت منععاب انسععانی تخصععص داشععتند .همچنععین دارای تحصععیال
کارشناسیارشعد و دکتعری بودنعد بعا بعیش از  15سعال تجربعة کعاری معرتتط و بعا روش
نمونهگیری در دستر

انتخاب شدند.

در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتتار محتوا استفاده شد؛ بعدین
صور

که پرسشنامه به تعدادی از صعاحبنظعران و اسعتادان و کارشناسعان داده شعد و از

آنها دربارة سؤاال

و ارزیابی فرضیهها نظرخواهی شد کعه بعه اتفعا پرسشعنامه را تأییعد

کردند .بعرای محاسعتة پایعایی پرسشعنامة مععادال

سعاختاریع تفسعیری از روش معوازی
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(همتاسازی) استفاده شد؛ بدین صور
تقسیم و ضریب پایایی بر اسا

که پرسشنامة یکسان به طور همزمان میان دو گروه

همتستگی میان پاسخهای بهدستآمده محاسته شد .نتیجعة

حاص از محاستة همتستگی میان پاسخها از طریق نرماف ار  SPSSمعادل  81درصد بود که
مؤید پایایی پرسشنامه است.
برای تأیید مؤلفههای استخراجشده دو دور پرسشنامة دلفی میان خترگان توزیع شعد و
در دور دوم خترگان به اجماع نظر رسیدند .در پرسشنامة دلفی از طی ،هفتتعایی اسعتفاده
شد که  7باالترین ضریب اهمیت و  1پایینترین ضریب اهمیت را داشت .نتایج حاصع از
تکنیک دلفی در پرسشنامة مدلسازی ساختاریع تفسیری قعرار گرفعت .در ایعن پرسشعنامه
مؤلفههای استخراجشده از دلفی در سطر و ستون  1ماتریس قعرار گرفتنعد و روابعط دو بعه
دوی متغیرها توسط خترگان پژوهش مشخص شد.
تهیة ماتريس خودتعاملي ساختاری

برای تشخیص روابط ،پرسشنامة  ISMبا این سؤال که از دیدگاه آنان چه رابطهای میان هعر
دو متغیر مشخص در جدول مربوطه وجعود دارد توسعط خترگعان تکمیع شعد .در تعیعین
روابط بین ریسکها از چهار نماد بدین شرح استفاده شد:
 :Vعام  iبر عام  jتأثیر میگذارد.
 :Aعام  jبر عام  iتأثیر میگذارد.
 :Xبین عام سطر  iو عام سطر  jارتتاط دوطرفه وجود دارد.
 :Oهیچ ارتتاطی بین عام  iو عام  jوجود ندارد.
تشکیل ماتريس دستیابي

پس از ماتریس خودتعاملی ساختاری با تتدی نمادهای درون ماتریس بعه  0و  1معیتعوان
ماتریس دستیابی را تشکی داد .نحوة تتدی این نمادها بدین صور

است:

 :Vخانة مربوط به این زوج در ماتریس دستیابی عدد  1و در خانة قرینة آن عدد  0است.
 :Aخانة مربوط به این زوج در ماتریس دستیابی عدد  0و در خانة قرینة آن عدد  1است.
 :Xخانة مربوط به این زوج در ماتریس دستیابی عدد  1و در خانة قرینة آن عدد  1است.
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 :Oخانة مربوط به این زوج در ماتریس دستیابی عدد  0و در خانة قرینة آن عدد  0است.
سازگار کردن ماتريس دستیابي

ماتریس دستیابی اولیه باید دارای سازگاری درونی باشد .در ماتریس دستیابی اولیه باید این
قانون بررسی شود که اگر  .i,j=1 , j,k=1→ i,k=1یعنی اگر معیار  Aبا معیار  Bرابطه داشعته
باشد و معیار  Bنی با معیار  Cرابطه داشته باشد آنگاه معیار  Aنی باید بعا  Cرابطعه داشعته
باشد .در این پژوهش هم از رابطة یادشده هم از نظر خترگان استفاده شد.
تعیین سطح و اولويتبندی

برای تعیین سط و اولویتبندی متغیرهعا در معدل نهعایی ،ابتعدا مجموععههعای دسعتیابی،
پیشنیاز ،و اشترا هر متغیر تشکی میشود .مجموعة دستیابی هر متغیر شعام متغیرهعایی
میشود که از طریق این متغیر میتوان به آنها رسید و مجموعة پیشنیاز شعام متغیرهعایی
میشود که طتق آنها میتوان به این متغیر رسعید .سعسس اشعتراکا

مجموععة دسعتیابی و

پیشنیاز همة عوام تعیین میشود .در اولین جعدول متغیعری بعاالترین سعط را دارد کعه
مجموعة دستیابی و مجموعة اشترا آن کامال یکسان باشد .پعس از تعیعین ایعن متغیعر یعا
متغیرها ،آنها از جدول حذف میشوند و با متغیرهای بعاقیمانعده جعدول بععدی تشعکی
میشود .در جدول دوم نی همانند جدول اول متغیر(های) سط دوم تعیین می شود و ایعن
رویه تا تعیین سط همة متغیرها ادامه مییابد.
رسم مدل نهايي ساختاریـ تفسیری

پس از تعیین روابط و سط متغیرها میتوان ارتتاطا

و سط بندی آنها را به صور

یک

گراف ترسیم کرد .بدین منظور ابتدا عوام بر حسب سط آنها به ترتیب از باال بعه پعایین
تنظیم میشود و سسس با رسم روابط بین ریسکها ،مطابق معاتریس دسعتیابی سازگارشعده،
مدل اولیه به دست میآید .در نهایت ،با حذف روابط گذار ،1مدل نهایی به دست معیآیعد.
مدل حاص از فرایند  ISMدر اختیار خترگان قرار می گیرد و با اعمعال نظعر آنهعا اصعالح
میشود.
1. transitivity
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يافتههای پژوهش
جدول  2نتایج پرسشنامة مربوط به دلفی را که پس از دو بار رفت و برگشت میان اعضا به
اجماع قاب قتول رسیده است نشان میدهد.
جدول  .2نتایج پرسشنامة دلفی

عالمت
اختصاری

مؤلف های پژوهش

انحراف معیار

میانگین

دور اول

دور دوم

دور اول

نتیج
دور
دوم

دور اول

دور
دوم

V1

تعهد سازمانی

V2

تصویر خارجی برند

0/48

V3

شرایط کاری انعطافپذیر

0/48

V4

تصویر داخلی برند

0/5

V5

قراردادهای روانشناختی

0/45

V6

اعتماد سازمانی

0/5

V7

ارزشهای اصلی

0/48

0/45

V8

برند کارفرما

0/5

0/4

6/5

V9

فرهنگ سازمانی

0/45

0/45

6/7

6/7

V10

جانشینپروری

0/83

0/48

6/1

6/6

V11

رضایت شغلی

0/48

0/48

6/6

6/6

تأیید

V12

هویت سازمانی

0/45

0/45

6/7

6/7

تأیید

تأیید

V13

وفاداری کارکنان

0/45

0/4

6/7

6/8

تأیید

تأیید

V14

شایستهساالری

0/66

0/45

6/4

6/7

تأیید

تأیید

V15

جذابیت کارفرما

1/36

1/11

4/5

3/4

رفتن به دور بعد

رد

1/02

0/74

3/5

2/8

رفتن به دور بعد

رد

V17

تغییر استراتژی مدیریت

0/92

0/87

3/5

3/2

رفتن به دور بعد

رد

V18

آموزش و توسعه

0/80

0/74

3/5

3/2

رفتن به دور بعد

رد

V19

تجربة استخدام

0/78

1/1

3/7

3/3

رفتن به دور بعد

رد

V20

بهرهوری

1/51

0/7

5/1

3/1

رفتن به دور بعد

رد

V21

مستولیت اجتماعی شرکت

0/74

0/7

5/8

2/9

رفتن به دور بعد

رد

V22

تعادل کارع زندگی

1/16

0/7

4/8

3/9

رفتن به دور بعد

رد

V23

اختیار

1/2

0/8

4/6

3/5

رفتن به دور بعد

رد

V24

محیط کار

1/11

0/74

4/6

3/2

رفتن به دور بعد

رد

V16

ارتتاطا

0/48

0/48

6/6

6/6

تأیید

تأیید

0/48

6/6

6/6

تأیید

تأیید

0/4

6/6

6/8

تأیید

تأیید

0/4

6/5

6/8

تأیید

تأیید

0/4

6/7

6/8

تأیید

تأیید

0/45

6/5

6/7

تأیید

تأیید

6/6

6/7

تأیید

تأیید

6/8

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید
تأیید
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با توجه به اینکه در پرسشنامه از طی ،هفتتایی استفاده شده است مقدار میانگین  4در
نظر گرفته میشود و مؤلفههایی که دارای میانگین ب رگتر یا مساوی  4باشد تأیید و کمتعر
از  4حذف میشوند.
تهیة ماتريس خودتعاملي ساختاری

پس از شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر نگهداشعت سعرمایة انسعانی ،ایعن متغیرهعا بایعد در
ماتریسی موسوم به معاتریس خودتععاملی سعاختاری (معاتریس سعاختاری روابعط درونعی
متغیرها) وارد شوند .پعس از تشعکی معاتریس خودتععاملی ،معاتریس دسعتیابی تشعکی و
سازگار شد .جدول  3نشاندهندة ماتریس سازگارشده همراه قدر

نفعوذ و وابسعتگی هعر

یک از عوام است.
جدول  .3ماتریس سازگارشده
V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

نفوذ

V1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

*1

*1

1

0

6

V2

1

1

0

1

1

0

1

*1

0

1

1

1

1

1

11

V3

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

12

V4

1

1

0

1

1

0

1

*1

0

1

1

1

0

1

10

V5

1

1

0

1

1

0

1

*1

0

1

1

1

1

1

11

V6

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

10

V7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

13

V8

0

1

0

1

1

*1

*1

1

*1

1

1

1

0

1

11

V9

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

10

V10

1

1

0

1

1

0

1

*1

0

1

1

1

0

1

10

V11

1

1

1

1

*1

0

0

1

1

*1

1

1

1

*1

12

V12

1

*1

1

*1

*1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

12

V13

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

*1

*1

1

0

6

V14

0

1

0

1

1

0

1

*1

0

1

1

1

1

1

10

وابستگی

10

11

8

11

10

5

12

12

7

10

13

13

10

12

* بعد از سازگاری عدد  1حاص شده است.

پس از ماتریس دستیابی سازگارشده میتوان برای دستیابی به معدل نهعایی مؤلفعههعا را
تعیین سط و اولویتبندی کرد .جدول  4تعیین سط متغیرها را نشان میدهد.
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جدول  .4تعیین سطح

نام
اختصاری
V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

V13

V14

مجموعة اشتراکات

سطح

مجموعة دستیابی

13 ،12 ،11 ،7 ،3 ،1

1

14 ،12 ،11 ،10 ،8 ،5 ،4 ،2

3

13 ،12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،3 ،1

13 ،12 ،11 ،9 8 ،7 6 ،3 ،1

5

،11 ،10 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1

،11 ،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2

،12 ،11 ،10 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2

14 ،12
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رسم مدل نهايي ساختاریـ تفسیری

و سط بندی آنها بعه صعور

پس از تعیین روابط و سط متغیرها ارتتاطا

یعک گعراف

ترسیم شد .شک  1مدل حاص از فرایند  ISMاست که در اختیار خترگان قعرار گرفعت و
با اعمال نظر آنها اصالح شد.

تصویر خارجی برند

تعهد سازمانی

وفاداری کارکنان

هویت سازمانی

رضایت شغلی

تصویر داخلی برند

قرارداد روانشناختی

جانشینپروری

سطح اول

سطح دوم

شایستهساالری

سطح چهارم

برند کارفرما

شرایط کاری انعطافپذیر

اعتماد سازمانی

سطح سوم

ارزشهای اصلی

فرهنگ سازمانی

سطح
پنجم

شکل  .1مدل ساختاریـ تفسیری نگهداشت سرمایة انسانی مبتنی بر برند کارفرما (همین تحقیق)

نمودار تحلیلي میکمک

هدف تحلی میک مک تشخیص و تحلی قدر

هدایت و وابستگی متغیرهاست .همانطور

که در شک  2مشخص است ،نمودار از دو محور افقی (می ان وابستگی) و محور عمعودی
(قدر

نفوذ) تشکی شده است .متغیرهای تحقیق بر اسا

ایعن دو بععد بعه چهعار متغیعر

خودمختار ،مستق  ،وابسته ،رابط (پیوندی) تقسیم میشوند (آذر و همکاران  .)23 :2010در
این تحقیق همانطور که مشخص است هیچیک از متغیرها در گروه متغیر خودمختاری قرار
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نگرفتهاند و این بدین معناست که ارتتاط عل مؤثر بر نگهداشت سرمایة انسعانی متتنعی بعر
برند کارفرما در حد مطلوب و قوی است .عواملی چون «نگه داشت سرمایة انسانی»« ،تعهد
سازمانی» ،و «وفاداری سازمانی» ج ء متغیرهای وابستهاند و این یعنی نفوذ کم و وابسعتگی
زیاد دارند .عوام «شرایط کاری انعطافپعذیر»« ،اعتمعاد سعازمانی» ،و «فرهنعگ سعازمانی»
بیشترین نفوذ و کمترین وابستگی را دارند و در دستة متغیرهای مستق قرار گرفته اند .سایر
عوام ج ء متغیرهای رابط دستهبندی شدند که نشان میدهعد علع معؤثر بعر نگعه داشعت
سرمایة انسانی متتنی بر برند کارفرما از قدر

نفوذ و وابستگی باالیی برخوردارند.

شکل  .2نمودار تحلیل میکمک
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بحث و نتیجه
امروزه نیروی کار در سازمان سرمایة انسانی شناخته میشود .در واق  ،اگعر بااسعتعدادترین
افراد با بهترین شرایط استخدام و جذب سازمان شده باشند و سازمان با روشهای مناسعب
آموزشی موجب اف ایش مهار

این کارکنان شده باشد ،در صورتی که نتواند از نیروی کار

خود به نحو مطلوب نگهداری کند یا در سازمانهای دیگر جاذبههای بیشتری وجود داشعته
باشد ،افراد ختره بهراحتی سازمان را تر میکنند و همة زحما

و ه ینههعای مربعوط بعه

استخدام و تجهی نیروی انسانی هدر میرود .بنابراین ،نگه داشت سرمایة انسانی موضعوعی
بسیار مهم برای مدیریت مناب انسانی است.
اقتصاد رقابتی امروز نگهداری از کارکنان را دشوار و مدیران مناب انسانی را بعا چعالش
جدّی روبهرو کرده است .در بازار رقابتی ،شرکتها باید به دنتال کسب م یت رقابتی باشند
و برند سازی کارفرما می تواند یک م یت رقابتی در نظر گرفته شود .سازمانها میتواننعد از
برندسازی کارفرما برای جذب افراد ختره در سازمان بهره بترند .هدف این پژوهش طراحی
مدلی برای نگه داشت سرمایة انسانی متتنی بر برند کارفرما به روش مدل تحلیع تفسعیریع
ساختاری در شرکت بیمة الترز بود .شعرکت بیمعة التعرز از شعرکت هعای باسعابقه و دارای
عملکرد بسیار باالست که این رشد و عملکرد به دلی داشتن سرمایة انسعانی متخصعص و
ختره است .زیرا سرمایة اصعلی شعرکت هعای خعدماتی نیعروی انسعانی آن اسعت .پعس از
شناسایی مؤلفههای مؤثر بر نگهداشت سرمایة انسانی به کمک روش دلفی از طریق تشعکی
ماتریس دستیابی تالش شد الیههای مؤثر بر نگه داشت سرمایة انسانی بررسی شود .بر ایعن
اسا

مشخص شد معیارهای سط پنجم بیشترین ارتتاط را با سیستم دارند و بعر آن تعأثیر

می گذارند و با تغییر آنها سیستم دچار تغییر میشود .ایعن عوامع عتعار انعد از :شعرایط
کاری انعطافپذیر ،اعتماد سازمانی ،ارزشهعای اصعلی ،فرهنعگ سعازمانی .شعرایط کعاری
انعطافپذیر در پعژوهش خوشعنویس و قلعی پعور ( ،)2017اعتمعاد سعازمانی در پعژوهش
بیسوا

و سوار ( ،)2014ارزشهای اصلی در پژوهش الهادی و احمد ( ،)2018و فرهنعگ

سازمانی در پژوهشهای خوشنویس و قلیپعور ( )2017و گیالنعی و کالینگهعام ( )2017از
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عوام اثرگذار بر نگهداشت سرمایة انسانی و برند کارفرما معرفی شده است .بدین معنا کعه
سازمان با داشتن فرهنگ سازمانی شفاف ،رعایت استانداردهای ارزش هعای اصعلی ،وجعود
اعتماد سازمانی بین کارفرما و کارکنان ،و تأکید بر شرایط کاری انعطافپذیر میتواند برنعد
کارفرمای خود را قوی کند و وجود برند کارفرما در اولین قعدم موجعب سعهولت و بهتعود
استخدام و جذب کارکنان متخصص و ختره خواهد شد.
متغیرهای سط پنجم در تحلی میکمعک در بخعش متغیرهعای مسعتق قعرار گرفتنعد.
متغیرهای سط سوم و چهارم که در تحلی میک مک جع ء متغیرهعای رابعط قعرار گرفتنعد
شام برند کارفرما ،تصویر خعارجی برنعد ،تصعویر داخلعی برنعد ،قعرارداد روانشعناختی،
جانشینپروری ،و شایستهساالری بود .همچنین متغیرهای سط دوم شام هویت سعازمانی
و رضایت شغلی در تحلی میک مک ج ء متغیرهای رابعط دسعتهبنعدی شعدند .ایعن بعدین
معناست که مؤلفههای تأثیرگذار بر نگه داشت کارکنان از میع ان قعدر

نفعوذ و وابسعتگی

زیادی برخوردارند .متغیرهای دسعتة اول ،شعام وفعاداری کارکنعان و تعهعد سعازمانی ،در
تحلی میکمک ج ء متغیرهای وابسته قرار گرفتند.
بر اسا

نتایج بهدستآمده از مدل ،به طور کلی ،معی تعوان گفعت کارفرمعا بعا رعایعت

فرهنگ سازمانی ،ارزش های اصلی ،شرایط کاری انعطافپذیر ،و اعتماد سازمانی معی توانعد
برند کارفرمای قوی ایجاد کند که موجب جذابیت باالی کارفرما برای کارکنعان متخصعص
شود .برند کارفرمای قوی می تواند یک تصویر مثتت و پرانرژی از شعرکت نشعان دهعد .از
این طریق افراد جویای کار متوجه خواهند شد که شرکت به دنتعال اسعتخدام چعه افعرادی
است ،آیا بین مشاغ و افراد سازگاری وجود دارد ،و ویژگعیهعای شعغ و جایگعاه افعراد
شاغ در این شرکت چیست .یک برند کارفرمای خعوب تصعویری بعرای کارکنعان داخع
سازمان ایجاد می کند و تصویری برای کارکنان بالقوه .اینکه تصور کارکنان بالقوه از سازمان
با تصور کارکنان موجود یکسان باشد بعه مهعار

کارفرمعا بسعتگی دارد .در نهایعت ،برنعد

کارفرما موجب ایجاد رضعایت شعغلی (مطعابق تحقیعق سعفیدگر و وظیفعهدوسعت 1399؛
احمدی و همکاران  )1397و هویت سازمانی (مطابق پعژوهش مشعتکی و تقعی زاده 1398؛
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محمدنژاد و همکاران 1395؛  )Buil et al. 2016میشود و رضایت شغلی و هویت سازمانی
ایجادشده موجب تعهد و وفاداری کارکنان به سازمان خواهد شد .بدین ترتیعب ،بعا وجعود
برند کارفرما ،حفظ و نگه داشت کارکنان در سازمان با سهولت بیشتری انجام خواهد شعد و
سازمان متحم ه ینههای مجدد و گ اف نخواهد شد.
از محدودیت های تحقیق میتوان به این نکته اشاره کرد که هدف این تحقیق ارائة یعک
مدل بر اسا

پیشینة تحقیق با تأیید خترگان پژوهش بود و به دلی اینکه تحقیق مشعابه بعا

این رویکرد پژوهشی تاکنون انجام نشده است ،در بخش سعط بنعدی عوامع  ،نتعایج ایعن
تحقیق قاب مقایسه با تحقیقا

پیشین نتود .همچنین در بخش انتخاب عوام تأثیرگذار ،به

دلی استفاده از روش کیفی دلفی ،با تغییر خترگان پژوهش ممکن اسعت نتعایج دسعتخوش
تغییرا

شوند .بر اسا

نتایج حاص از تحقیق ،پیشنهادهایی به سازمانها ارائه میشود:

 .1ارزیابی عملکرد و جتران خدما

کارکنان مستعد از طریق پاداش و کارانه؛

 .2شناسایی کارکنان کلیدی ،ارتقای شغلی ،و ایجاد انگی ه در آنها؛
 .3ایجاد تعهد سازمانی با پاداشهای درونی در کنار پاداشهای بیرونی؛
 .4مدیریت مشارکتی به منظور دیده شدن کارکنان مستعد و کلیدی؛
 .5طراحی و اجرای سیستم تشویق و تنتیه عادالنه؛
 .6ایجاد دستهبندهای طالیی (وام ،امور رفاهی ،بیمههای تکمیلی کام  ،و  )...به منظعور
حفظ کارکنان کلیدی و مستعد.

572

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،19شمارة  ،3پايیز 1400

منابع
احمدی ،حیدر؛ علیرضا زاهدی؛ الهام تنگستانی؛ علیرضعا عسعکری ابیانعه (« .)1397بررسعی
تأثیر ابعاد برند کارفرما بر رضایت شغلی کارکنان» ،سومین کنفرانس ملعی سعاالنة اقتصعاد،
مدیریت و حسابداری ،اهوازhttps://civilica.com/doc/842729 ،

آذر ،عادل؛ عتا علی رستگار؛ هوشمند باقری قرهبعال (« .)1398رهتعری تحعولآفعرین برنعد
خا

 :واکاوی نقش رفتارهای برندساز کارکنان بر بشعار

برنعد در شعرکت هعای بیمعه»،

مدیریت بازرگانی ،)1( 11 ،صص  141ع .162

آذر ،عادل؛ فرزانعه خسعروانی؛ رضعا جاللعی ( .)1392تحقیعق در عملیعا

نعرم رویکردهعای

ساختاردهی ،تهران ،سازمان مدیریت صنعتی.
افجه ،سید علیاکتر؛ زهرا علیزادهفر (« .)1396رابطة ادرا از برندکارفرما با نگرشهای شغلی

کارکنان» ،مطالعا

مدیریت (بهتود و تحول) ،)84(26 ،صص  73ع .95

خ ایی ،سعید؛ مهدی خیراندیش؛ زهره دهدشعتی شعاهر ؛ محمعود شعیرازی؛ مهعدی رسعولی
قهرودی (« .)1399ارائة الگوی نشان کارفرما جهت جذب و نگعهداشعت کارکنعان؛ کعاربرد

رویکرد آمیخته» ،مطالعا

بینرشتهای دانش راهتردی ،)39(10 ،صص  7ع .30

رحیمیععان ،اشععرف (« .)1392برنععد کارفرمععا؛ راهتععرد نععوین مععدیریت سععرمایههععای انسععانی»،
پژوهشهای مدیریت مناب انسانی دانشگاه جام امام حسین ،)2(5 ،صص  127ع .150
سفیدگر ،افروز؛ حسین وظیفهدوست (« .)1399تأثیر برند کارفرما و ابعاد آن بر رضایت شعغلی
کارکنان» ،مدیریت کسبوکار ،)47(12 ،صص  214ع .234
کریمی ،عتداهلل؛ ابراهیم پارسافر ( « .)1396رابطة بعین نظعام نگهعداری منعاب انسعانی بعا تعهعد
سازمانی کارکنان )مورد مطالعه :یکی از بانکهای خصوصیشده(» ،کنفرانس ملی فرهنعگ
سازمانیhttps://civilica.com/doc/668336 ،

محمدنژاد فدردی ،منصوره؛ علی حمیدیزاده؛ جتار باباشاهی (« .)1395تأثیر نشان کارفرمعا بعر
نگهداشت کارکنان :هویت سازمانی ،رضایت شغلی ،و تعهعد سعازمانی در نقعش میعانجی»،
فرایند مدیریت و توسعه ،)2(29 ،صص  47ع .70
مشتکی ،اصغر؛ امیرحسین تقیزاده (« .)1398تأثیر برند کارفرما بر رفتعار قهرمعان برنعد :نقعش

573 

... طراحي مدل عوامل مؤثر بر نگهداشت سرماية انساني مبتني بر برند کارفرما با استفاده از روش

.91  ع63  صص،)93(28 ،بهتود و تحول

 مطالعا،»واسطهای هویت سازمانی

References
Afjahi, S. & Alizadeh-Far, Z. (2017). “The Relationship of Perception From
Employer Brand with Job Attitudes of Employees”, Management Studies in
Development and Evolution, 26(84), pp. 73-96. doi: 10.22054/jmsd.2017.7856.
(in Persian)
Ahmadi, H., Zahedi, A., Tangestani, E., & Askari Abyaneh, A. (2019).
“Investigating the Impact of Employer Brand Dimensions on Employee
Satisfaction”, Third National Conference on Economics, Management and
Accounting, Ahwaz. (in Persian) https://civilica.com/doc/842729
Ambler, T. & Barrow, S. (1996). “The employer brand”, Journal of Brand
Management, 4(3), pp. 185-206.
Azar, A., Khosravani, F., & Jalali, R. (2013). Research in the soft operation of
structuring approaches, Industrial Management Institute, Tehran. (in Persian)
Azar, A., Rastegar, A., & Bagheri Garabollagh, H. (2019). “Brand-Specific
Transformational Leadership: Analysis of the Role of the Employee’s BrandBuilding Behaviour on Brand Evangelism in Insurance Companies”, Journal of
Business Management, 11(1), pp. 141-162. (in Persian)
Bamberger, P., Sisselman, M., & Borin, M. (2005). “The impact of increased
employee retention on performance in a customer contact centre”, 8(3), 236.
Biswas, M. K. & Suar, D. (2014). “Antecedents and consequences of employer
branding”, Journal of Business Ethics, 136(1), pp. 57-72.
Buil, I., Martinez, E., & Matut, J. (2016). “From internal brand management to
organizational citizenship behaviours: Evidence from frontline employees in the
hotel industry”, Tourism Management, Vol. 57, pp. 256–271.
Cullion, H. & Collings, D. G. (2011). Global Talent Management, Routledge, New
York.
Dabirian, A., Kietzmann, J., & Paschen, J. (2019). “Employer Branding:
Understanding Employer Attractiveness of IT Companies”, in IT Professional,
21(1), pp. 82-89, doi: 10.1109/MITP.2018.2876980.
Davoudi, S. M. M. & Fartash, K. (2013). “Turnover Intentions: Iranian Employees”,
Journal of Indian Management, 10(1), pp. 89-99.
Deery, M. (2008). “Talent management, work-life balance and retention strategies”,
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(7), pp. 792806. doi: 10.1108/09596110810897619
Edwards, M. (2005). “Organization identification: aconceptual and operational
review”, International journal of management review, 17(4), pp. 207-230.
Employer brand research (2020). https://workforceinsights.randstad.com/globalemployer-brand-research-2020
Figurska, I. & Matuska, E. (2013). “Employer Branding as a human resources
management strategy”, Human Resources Management & Ergonomics, 7(2), pp.
35-51.

1400  پايیز،3  شمارة،19  دورة،مديريت فرهنگ سازماني

574

Foster, C., Punjaisri, K., & Cheng, R. (2010). “Exploring the relationship between
corporate, internal and employer branding”, Journal of Product and Brand
Management, 19(6), pp. 401–409.
Frook, J. E. (2001). Burnish your brand from the inside. Advertising Age, (B to B),
86, 1-2. Retrieved from http://adage.com/article/btob/burnish-brandinside/
251793/
Gilani, H. & Cunningham, l. (2017). “Employer branding and its influence on employee
retention: A literature review”, The Marketing Review, 17(2), pp. 239-256.
Hassan, A. (2007). “Human resource development and organizational value”,
Journal of European Industrial Training, 31(6), pp. 435–448.
Helton Kimberly, A. & Jackson Robeti, D. (2007). Navigating Pennsylvania's
Dynamic Workforce: Succession Planning in a Complex Environment, Public
Personnel.
Hendricks, M. D. (2015). “Towards an optimal teacher salary schedule: Designing
base salary to attract and retain effective teachers”, Economics of Education
Review,47, pp. 143–167.
Kargas, A. & Tsokos, A. (2020). “Employer Branding Implementation and Human
Resource Management in Greek Telecommunication Industry”, Administrative
Sciences, 10(1), pp. 1-14.
Karimi, A. & Parsafar, E. (2017). “Relationship between human resource
management system and organizational commitment of employees (Case study:
One of the privatized banks)”, National Conference on Organizational Culture.
https://civilica.com/doc/668336. (in Persian)
Kaye, B. & Sharon, J. (2001). “Retaining keg employees, public management”,
Journal Jan Feb.
Khazaee, S., kheirandish, M., dehdashti shahrokh, Z., shirazi, M., & rasouli
ghahroudi, M. (2020). “Presentation of employer Brand model for attractive and
maintenance of employee”, Application of mixed approach, 10(39), pp. 7-30. (in
Persian)
Khoshnevis, M. & Gholipour, A. (2017). “Exploring the Relationship between
Employer Brand and Employees Retention”, International journal of scientific &
engineering research, 8(10), pp. 141-151.
Kucherov, D. & Zavyalova, E. (2012). “HRD practices and talent management in
the companies with the employer brand”, European Journal of Training and
Development, 36(1), pp. 86-104.
Lambert, E. G., Hogan, N. L., & Griffin, M. L. (2008). “Being the Good Soldier
Organizational Citizenship Behavior and Commitment among Correctional
Staff”, Criminal Justice and Behavior, 35(1), pp. 56-68.
Lepak, D. P., Liao, H., Chung, Y., & Harden, E. E. (2006). “A Conceptual Review
of Human Resource Management Systems in Strategic Human Resource
Management Research”, Research in Personnel and Human Resources
Management, 25(1), pp. 217-271.
Levinson, H., Price, C.R., Munden, K.J., Mandl, H.J., & Solley, C.M. (1962). “Men,
Management and Mental Health”, Oxford University Press, Oxford.

575 

... طراحي مدل عوامل مؤثر بر نگهداشت سرماية انساني مبتني بر برند کارفرما با استفاده از روش

Matongolo, A., Kasekende, F., & Mafabi, S. (2018). “Employer branding and talent
retention: perceptions of employees in higher education institutions in Uganda”,
Industrial and Commercial Training. https://doi.org/10.1108/ ICT-03-20180031.
Mohamadnezhad Fadardi, M., Hamidizadeh, A., & Babashahi, J. (2016). “The
Impact of Employer Brand on Employee Retention: Organizational Identity, Job
Satisfaction and Organizational Commitment as Mediators”, Journal of
Management and Development Process, 29(2), pp. 47-70. (in Persian)
Monteiro, B., Santos, V., Reis, I., Sampaio, M. C., Sousa, B., Martinho, F., Sousa,
M. J., & Au-Yong-Oliveira, M. (2020). “Employer Branding Applied to SMEs:
A PioneeringModel Proposal for Attracting and Retaining Talent”, Information
(Switzerland), 11(12), p. 574.
Moshabaki, A. & Taghizadeh, A. (2019). “The Impact of the Employer Brand on
Brand Champion Behavior: The Mediator Role of Organizational Identification”,
Management Studies in Development and Evolution, 28(93), pp. 63-91. doi:
10.22054/jmsd.2019.10420 (in Persian)
Parish, Rebecca and Sense-interview with lani Guinier (2003). About the Measure
of Meritocracy: http://alternet.org/story/33671.
Rahimian, A. (2014). “Employer Brand, a Novel Strategy for Human Resource
Management”, Journal of Research in Human Resources Management, 5(2), pp.
127-150. (in Persian)
Sefidgar, A. & Vazifehdoust, H. (2020). “The effect of employer brand and its
dimensions on employees' satisfaction”, 12(47), pp. 214-234. (in Persian)
Shaikh Ibrahim, N., Hashim, J., & Abdul Rahman, R. (2018). “The impact of
employer branding and career growth on talent retention: the mediating role of
recruitment practices in the Malaysian public sector”, Human resource
management academic research society, 8(6), pp. 1034-1053.
Smith, PA. & Birney, LL. (2005). “The organizational trust of elementary schools
and dimensions of student bullying”, Int. J. Educ. Manage, 19(6), pp. 469-485.
Suikkanen, E. (2010). How Does Employer Branding Increase Employee Retention,
(Unpublished Dissertation) Metropolia University, the University of Lincoln, p.
222.
Ul Hadi, N. & Ahmed, Sh. (2018). “Role of Employer Branding Dimensions on
Employee Retention: Evidence from Educational Sector”, Administrative
sciences, 8(44), pp. 1-15.
Urbancová, H. & Hudáková, H. (2017). “Benefits of Employer Brand and
theSupporting Trends”, Economics and Sociology, 10(4), pp. 41-50.
doi:10.14254/2071-789X.2017/10-4/4
Valentine, S. & Barnett, T. (2003). “Ethics code awareness, perceived ethical values
and organizational commitment”, Journal of Personal Selling and Sales
Management, 23(4), pp. 359-367.

