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 کیدهچ

  نده یآ یامدها یکارفرما و پ یبرندساز  یهاشران یپمدل  نییتباین پژوهش در گام نخست،  هدف

مبتنی    مدل ارائه شدهو در مرحله بعدی، اعتبارسنجی    داخل و خارج از سازمان  کردیآن از دو رو

 مبتنی بر روش اکتشافی بوده است. بر این مبنا، در ابتدا    -بر پژوهشی آمیخته و به روش توصیفی

در  شناسایی و    با کدگذاری بازدهنده مدل  شکل   ها و پیامدهایپیشران بنیاد،  پردازی داده نظریه 

ارائه شده است. همچنین در   مورد نظر  مدلمندی از کدگذاری محوری و انتخابی،  ادامه با بهره 

اعتبارسنجی   در بین جامعه مورد مطالعه به روش مدلسازی معادالت ساختاری    مدلادامه به 

نفر به روش هدفمند    17پرداخته شده است. نمونه آماری خبرگان تا مرحله اشباع نظری به تعداد  

مول کوکران در جامعه  فرنفر مبتنی بر    340قضاوتی و برای مرحله اعتبارسنجی مدل، به تعداد  

تصادفی    محدود روش  به  داده   سادهو  گردآوری  ابزار  است.  گردیده  مصاحبه  انتخاب  شامل  ها 

پنجنیمه لیکرت  طیف  با  پرسشنامه  و  مدلسازی  مرحله  برای  مرحله    تاییساختاریافته  برای 

است.   بوده  به  اعتبارسنجی  منتج  کیفی  بخش  پیشراننتایج  کارفرم تبیین  برندسازی  و  های  ا 

 نُهنظریه مبتنی بر  ،گردید و در پایانپیامدهای آینده آن از دو رویکرد داخل و خارج از سازمان 

های بخش کمی، اعتبار مدل ساختاری پژوهش را تائید و  شد. همچنین یافته خلق قضیه حکمی

را اثبات نموده    (برندساز کارفرما  ایگری عوامل زمینهی پژوهش )به غیر از اثر تعدیلهافرضیه

 است. 
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 مقدمه
به شرمار    هاسرازمان  هایسررمایهمنابع انسرانی از ارزشرمندترین  بدون تردید در عصرر خردورزی،  

نمایند و  سرازمانی را حل میمسرائل    ها بوده وسرازماندهنده تصرمیمات در  شرکلکه  زیرا  ؛  روندمی

کنند )رضرادوسرت و  سرازمان را در فضرای رقابتی عصرر جدید به سروی تعالی و پیشررفت هدایت می

انسرانی و کارکنان مسرتعد به   هایسررمایهنگهداشرت  رو ضرروری اسرت که  (. از این1395همکاران،  

  با این حال،(. Golshahi et al, 2019)  شررود  مدیران سررازمان تبدیلهای اصررلی  یکی از اولویت

که سررمایه انسرانی خود را از دسرت بدهند و زیان   نگرانندها همواره از این مسرلله  سرازمانمدیران  

ی کرارکنران خود ترا مرحلره  توانمنردسرررازیو    و توسرررعره  زیرا هر سرررازمرانی برای آموزش  ؛ببیننرد

کنرد و برا از دسرررت دادن نیروهرای هرای بسررریراری صررررف میکرارایی مطلوب، هزینره و  دهیبهره

ها تالش به دست  شود که طی سالها و تجربیاتی میهای جبران مهارتهینارزشمند، متحمل هز

همچنین خروج کارکنان مسرررتعد و توانمند به یکباره،   .(1397)باباشررراهی و همکاران،   اندآمده

 ضررروری اسررت  که جهت توسررعه و تیویت آن شررودمی  سررازمان ضررعیف شرردن برند منتج به

 .(Banerjee et al, 2020)  در طول سالیان مختلف شودهای بسیاری  هزینه

از این رو، بکرارگیری راهکرارهرایی برای مردیریرت ترت خردمرت کرارکنران و نگهرداشرررت افراد  

. (Tumasjan et al, 2019)  مودر توجه و تلکید مدیران سررازمان قرار گیردمسررتعد و برتر باید  

ترین راهکرارها برای نگهرداشرررت کارکنران توجه به برند کارفرمای سرررازمان اسرررت. یکی از مهم

دهد که برند کارفرما، وفاداری کارکنان را افزایش و میل به ترت سررازمان را  تحیییات نشرران می

رقرابتی برا ترلثیرات  اگر فرآینرد برنردسرررازی کرارفرمرا بره خوبی انجرام گیرد، مزیتی    دهرد.کراهش می

تواند شرامل رضرایت و حفو و  مثبت و محسروس برای مدیریت منابع انسرانی به همراه دارد که می

در مجموع   .(Sharma et al, 2019; Tanwar & Prasad, 2016)  نگهداشررت کارمندان باشررد

یک برند مفهوم برندکارفرما در پی این هدف اسررت تا کارفرمایان به عنوان  توان بیان کرد که می

ای که نیروهای  ( تیویت برند بگونه1ای شررناخته شرروند که دو پیامد مهم حاصررل شررود: بگونه

متخصر  و توانمند فعلی به سرازمان خود متعهد شرده و قصرد ورود به سرازمان دیگر را نداشرته  

( نیروهای بالیوه که خواهان ورود به سررازمان و اسررتخدام  2باشررند )نگهداشررت کارکنان فعلی(.  

که از بودن در آن سرازمان احسراس غرور   شروندای مجذوب برند سرازمان  هسرتند، بگونه  شردن

از این رو، ضررورت   .(1398زاده،  )مشربکی و تیی  داشرته باشرند )جذب کارکنان بالیوه در آینده(

  کارکنان ها توجهی ویژه شرود و برای نگهداشرت هر ه بهتر دارد به برندسرازی کارفرما در سرازمان

 (.1397،  کردنائیچ و نجاتپرداخته شود )  به تیویت برند کارفرمای سازمان  و مستعد  توانمند
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ها در کشررورهای  از سررازمان  ارییمورد توجه بسرر   ریهای اخدر سررال  کارفرما موضرروع برند

گونه که  . همان(Minchington & Morris, 2015) قرار گرفته اسررت  مختلف  عیگوناگون و صررنا

 ز یکارفرما ن  سرازمان جذب کند، برند  محصروالت  را به سروی  انیدارد مشرتر  یبرند مشرتری سرع

بالیوه را به سررمت سررازمان    انیو نظر متیاضرر   پرداخته  کار به رقابت روییدارد در بازار ن  یسررع

 & Verčič)  افراد انجام دهد  نیرا برای حفو ا  یداماتاق   و سررر    دیر ها را جذب نمراجلر،، و آن

Ćorić, 2018)  .  بره  روییتوجره بره ن  تیر اهمدر عین حرال، امروزه در    ژهیوکرار و برنرد کرارفرمرا 

که خدمات، ناملموس    زیرامطرح اسررت، بیش از گذشررته    ی مانند بانکداریهای خدماتسررازمان

طور قابل  ه ب  انیثر با مشرترؤرابطه م  یک   هیمناسر، بر پای خدمات  ارائه  در  هاسرازمان  نیبوده و ا

را    انمشرتری  تیتا به کمک آنان رضرا  باشرندیم  کارکنان توانمند و مسرتعدی به ای وابسرتهمالحظه

 .دنیو خدمات سازمان وفادار نما محصوالت را به آنانجل، کرده و  

نظری، ادبیات علمی    جنبهاز  بنابراین اهمیت این پژوهش از دو دیدگاه قابل بررسرری اسررت. 

اند  های پیشین کوشیدهمربوط به برند کارفرما در ایران بسیار جوان و متلخر است. گر ه پژوهش

های مرتبط کاربردی  را در جهان در حوزه  برندسررازی کارفرماکه دسررتاوردهای نظری در حوزه 

در ورطه تکرار آثار و    ای از منابع علمی، عمالًف گسرتردهیسرازند، اما به علت عدم دسرترسری به ط

صرنعت بانکداری    ،عملی  جنبهاز  همچنین  اند. های  ندین پژوهش محدود گرفتار شردهاندیشره

های اقتصررادی کشررور اسررت که مدیریت  ترین بخشدر کشررورمان یکی از مهمترین و حسرراس

گذارد. با توجه به های اقتصراد ملی میثیر مسرتییم و بسرزایی بر سرایر بخشصرحی  این بخش تل

های مطرح و تلثیرگذار اقتصرراد کشررور همچون بانک ملت در خصررو    الش پیش روی بانک 

های اقتصررادی،  سررسررات مالی و حتی سررایر بخشؤها و مخروج نیروهای مسررتعد به سررایر بانک 

رفت از این  برای برونای صرررنعرت بانکرداری کشرررور  طراحی مدلی به منظور تیویت برند کارفرمر 

در صرنعت بانکداری کشرور    برندسرازی کارفرما، فرآیند  این وجود. با رسردبه نظر میحیاتی   الش  

ضرروری اسرت که در  رو،  سرازان این عرصره روبروسرت. از اینبا فیدان مدلی جهت کمک به تصرمیم

  ی امدهایکارفرما و پ  یبرندسراز  یهاشررانیپمدل    نییتبراسرتای پوشرش خت تحیییاتی موجود به 

و اعتبرارسرررنجی آن در جرامعره مورد مطرالعره    داخرل و خرارج از سرررازمران  کردیآن از دو رو  نردهیآ

  پرداخته شود.
 

 های پژوهشو پیشینه  نظری مبانی 

و   های اخیردههدر    یرقابت تیکسر، مز  دری  اصرل  یبه عنوان منبع  یانسران  هیبا مطرح شردن سررما

  ی کارکنان   داشرتن  اریدر اخت،  مشرهود  یهایینامشرهود نسربت به دارا  یهاییدارا  تیاهم  شیافزا
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  سرلیمی )  باشردیمی  سرودآور بلندمدت ضررور  تیموفی   ک یبه   یابیدسرت یبرا  سرته،یاثربخش و شرا

در    و کارکنان متخصرر   ها به اسررتعدادهاسررازمان  ازین ن،یبنابرا(. 1398،  ذوقی بازنشررینی و

،  انیم نیدر ا(. Golshahi et al, 2019) اسررت  رشررد کرده  ،یمعنادار  صررورتبه ریاخ  یهادهه

  ز یآمتیر موفی   یسررراختن خود بره منظور جرذب و نگهردار  زیمتمرا  هراسرررازمرانروی   رالش پیش

ونرد  ر  نیدر ا(. Verčič & Ćorić, 2018) کرار خواهرد بود  یشررردت رقرابتبره  یکرارکنران در برازارهرا

  رو،نیازا  .کنندیبه برند توجه م  شرتریو افراد، ب  سرتندین  یکاف   ینتسرُ   یابیکارمندی  هاتالش  د،یجد

  ها ازبرند مورد توجه قرار گرفته اسرت و سرازمان  تیریمد  ،یمنابع انسران  تیریدر حوزه مد راًیاخ

اسررتعداد، اسررتفاده به عمل    یعنی  ابیمنبع کم نیا  تیریجهت مد یبه عنوان ابزار  کارفرما برند

 (.1398ی و همکاران،  کرد شول  ییرعنا)  آورندیم

شررد، اما در طول زمان،  ابتدا برای تمایز محصرروالت ملموس به کار گرفته می  برندسررازی در

. (1396)صررارمی و همکاران،   به کار گرفته شررد نیز  هاها و سررازمانمکان  ها،برای تمایز انسرران

کنند، باید برای برندسرازی خود به می  ها همان طور که برای محصرول خود برندسرازیسرازمان

مشررتریان داخلی سررازمان هسررتند. در    گذاری کنند، زیرا کارکنانعنوان کارفرما نیز سرررمایه

در    هارتهای نامحسروس آن اسرت و کمبود مدرصرد ارزش یک شررکت از داشرته 70شررایطی که  

  تمام دنیا بحث برانگیز شررده اسررت، معروف بودن به عنوان یک کارفرمای جذاب، مزیتی رقابتی 

با افزایش مشراغل دانشری،    ها و کسر، و کارهاسرازمان . امروزه(1398)صرالحی،    شرودمحسروب می

و مشرکالت در جذب و حفو اسرتعدادهای مورد    اسرتعداد برای کار، تنوع کار کمبود متیاضریان با

متیاضریان مناسر،، کلید    . از این رو، انتخاب و جذب(Golshahi et al, 2019)  هسرتندنیاز روبرو 

ها باید برای تبدیل شردن به کارفرمایی  شرود و سرازماندر آینده محسروب می  هاموفییت سرازمان

 (.Scullion & Collings, 2011جذاب تالش کنند )

ای درحرال ههور اسرررت کره برای جرذب کرارکنران برالیوه بره کرار گرفتره  حوزه  کرارفرمرا،  برنرد

تصرویر سرازمان برای   یهدارد که تمرکز آن بر توسرع  1دیدگاه مبتنی بر منابعشرود و ریشره در  می

توان به ، شرهرت سرازمان را میدیدگاه مبتنی بر منابع. در  (Parmar, 2014)بالیوه اسرت   کارکنان

دسررتیابی به مزیت   یهتواند در زمینمنبعی ارزشررمند و نامحسرروس درنظر گرفت که می  عنوان

اسرت   ینیبرند کارفرما ابزار نو (.Backhaus, 2016برای سرازمان کمک زیادی کند )  رقابتی پایدار

  گذارد، یم  شیشرررکت را به نما  هایارزش کار که فرهنگ و  طیاز مح  یمطلوب ریکه با ارائه تصررو

مختلف با    انیکارفرما  سررهیکه به میا  دهدیم  سررو ی  کار را به سررمت  ندگانیجو  ی ار وب ذهن

تناسرر، را با آن    نیشرروند که بهتر  ییو جذب کارفرما  پرداخته و انتظارات خود  دیها، عیاارزش
 

1 Resource-Based View 
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انکار است. به   رقابلیغ  یتیکار واقع  طیو مح شخ   نیتناس، ب  تی. اهم(1397)عسرگری،    دارند

و همکاران،    نیاصرائ،)  باشرند  دیباشرند که با  ییاند که در جاهیسررمای  کار زمان روهایین  یراسرت

1397.) 

کرارفرمرایران جرذاب، توان بیشرررتری برای جرذب کرارکنران  دارنرد کره  برخی مطرالعرات عنوان می

اند، از  یدی مواجهبا رقابت شرردکه  ها  سررازمان،  در کسرر، وکار امروزیای که  . به گونهماهر دارند

  سررازند تر  اسررتعداد را آسرران  ماهر و با  یند جذب افرادآتوانند فرطریق افزایش جذابیت خود می

(Aslam, 2015.) مثبت از کارفرماسرت که به  رییبرند کارفرما، شرکل دادن تصرو  جادیهدف از ا 

از منافع    تیکارکنان با شغل کمک کرده و به حما شتریشدن ب نیو عج  رییوفاداری، درگ  حفو،

 (.1395،  علیزاده و نجات)  پردازدیبرند شرکت م

شرده اسرت، که   انجام  در داخل و خارج کشرور  تاکنون مطالعاتیبرندسرازی کارفرما   حوزه  در

در این   اند.نمودههای برندسرازی کارفرما اشراره  ها و مؤلفهدر آن پژوهشرگران به برخی از شراخ 

( سرررنجش برند کارفرما را از  ند حوزه بررسررری  1398همکاران )  و  کردشرررولی  رابطه رعنایی

  مزایای  /شرغلی  امنیت  /صرنعت  میانگین  باالی  دسرتمزد  و  حیو )  اقتصرادی اند که شرامل؛ بعدکرده

  کار   تعادل  /هاآموخته آموزش  فرصرررت  /هاآموخته  بکارگیری  فرصرررت)  کارکردی  ، بعد(اضرررافی

 برند   /اجتماعی  میبولیت  /شررکت  شرهرت)  اجتماعی  ، بعد( الشری  وهایف  /وهایف تنوع  /زندگی

  محیط   /مناسر، شرخصریبین روابط  /شرایسرته  همکاران  /وخدمات محصروالت  کیفیت  /شررکت

  ایتوسرعه ، بعد(گراییمشرتری  /گراییانسران  /سرازمانی  موفییت  /آمیزاحترام  کار  محیط  /کارشراد

  و شررغلی  رشررد  فرصررت  /گریمربی  فرهنگ   توانمندسررازی،  فرهنگ  توسررعه،  و آموزش  فرصررت)

 طریق   از  /شررکت  سرایتوب طریق  از)  رسرانیپیام ، بعد(بازارپسرند  هایمهارت  کسر،  /ایحرفه

  از  اسررتفاده /دانشررگاه  در  شرررکت  معرفی  همایش  برگزاری  /اعضررا  طریق  از  /عمومی  هایرسررانه

  و آموزش  سررالم،  کاری  هایی  ون محیط( مؤلفه1398زاده )تیی و  شررود. مشرربکیمی  (آگهی

زندگی را از   و  کار  تعادل  و هاشررکت  اجتماعی  مسرئولیت و  اخال  مزایا،  و خدمت  جبران توسرعه،

( جذابیت برند کارفرما را از  1398صرالحی )  اند.مهمترین معیارهای برندسرازی کارفرما نام برنده

 کارکردی مورد توجه قرار داده است. ای وتوسعه  اجتماعی،  اقتصادی،  مندی، ند منظر عالقه

  کرار،   محیط  بودن  را نراشررری از مهیج  کرارفرمرا نوآوری  ( ارزش1397همکراران )  و  برابراشررراهی

 ارائه   آن، و  ههور شررایط  ایجاد  و  خالقیت  دانسرتن  ارزشرمند  جدید، هایشریوه به  کار  انجام  امکان

های برندسراز را  ( ارزش1397عسرگری )  اند.جامعه دانسرته به  باال  کیفیت با  خدمات و  محصروالت

(، ارزش  مزایای مناسر،  /مرخصری ه بودنمیزان منصرفان  /حیو  مناسر،ی )ارزش اقتصرادشرامل؛  

دلیل   تیدیر از فروشرندگان به  /توانمندسرازمحیط کاری    /های آموزشری مناسر،فرصرتای )توسرعه
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کار    هروحی  /روابط دوسررتانه بین همکاران  /آمیزمحیط کاری احترام(، ارزش اجتماعی )کار فردی

  / برانگیز بودن وهایف شرررغلی الش  /های کاریتنوع مناسررر، فعالیت(، ارزش تنوع )تیمی قوی

شهرت مناس، شرکت در    /تمعروف بودن خدمات شرک( و ارزش شهرت )جذابیت وهایف شغلی

(  1397همکاران ) و  نیا  صرائ، اند.( دانسرتهشرخصری  هارزشرمند بودن برند شررکت در رزوم  /جامعه

  ارزش  اقتصرررادی،  ارزش  پیشررررفرت،  ارزش  توجره،  جرذابیرت برنرد کرارفرمرا را بره دلیرل، ارزشنیز  

  جذابیت بر  موثر  عوامل( نیز 1396همکاران )  و  صرارمی داند.برند می  کاربردی ارزش  و  اجتماعی

و    برند  اطمینان   عدم  از  اجتناب  ذهنی، شررهرت سررازمانی، کارفرما را شررامل لوگو، تصررویر برند

 برنرد   هرایجرذابیرت  ( نیز ابعراد1395همکراران )  و  زادهحمیردی  انرد.مشرررتری دانسرررتره  برنرد  هویرت

آموزشری، ارزش  نوآوری، ارزش اجتماعی، ارزش توسرعه شرخصری، ارزش    کارفرما را شرامل؛ ارزش

اسررگندری    و بیگلو  دانند.اقتصررادی، امنیت شررغلی، آموزش گسررترده، پاداش سررخاوتمندانه می

( نیز امنیت شرغلی، آموزش گسرترده، پاداش سرخاوتمندانه، تسرهیم اطالعات را بر جذابیت  1395)

ند کارفرما  جذابیت بر  سراززمینه ( نیز عوامل1394اصرانلو ) و  خدامی اند.برند کارفرما مؤثر دانسرته

  ارتباطات  برند،  سرازگاری  افراد، اسرتراتژی  متمایز،  ارزش  پیشرنهاد  هدف، گروه  را شرامل؛ نیازهای

( نیز آموزش و  2016پراسررراد )  و  ترانوار  داننرد.کرارفرمرا می  برنردسرررازی  هرایمتریرک   کرارفرمرا، برنرد

توسعه، شهرت، تعادل بین زندگی و کار، اخال  و مسئولیت اجتماعی، فرهنگ سازمانی متنوع را  

 اند.  بر جذابیت برند کارفرما مؤثر دانسته

های تحیییاتی انجام شررده در حوزه قلمرو موضرروعی پژوهش بطورکلی نگاهی به پیشررینه

  و یابرندسررازی کارفرما    عؤامل تلثیرگذارصرررفاً به برخی از  ها  دهد که در این پژوهشنشرران می

به توجه شررده اسررت و یا در تعدادی موارد محدود  کارفرما   ارتیا  دهنده جذابیت برندهای  ارزش

شرده اسرت. با این حال در کمتر    اشرارهنیز   کارفرما مؤثر در جذابیت برند  ایبرخی عوامل زمینه

ای و  عوامل بسرترسراز، زمینه  به شرناسرایی سرایرپژوهشری تالش شرده اسرت با رویکردی جامع 

. براین پرداخته شرودبرندسرازی کارفرما  راهبردهای ارتیا  برند کارفرما و پیامدهای    وی  شررایط علّ

ین رهیافت در گام نخسرت  در امبنا، به منظور پوشرش خت تحیییاتی موجود تالش شرده اسرت تا 

پرداخته و در گام بعدی به   برندسرررازی کارفرما در صرررنعت بانکداری کشرررور الگوی  طراحیبه 

اعتبرارسرررنجی مردل در برانرک ملرت بره عنوان جرامعره مورد مطرالعره برا روش مردلسرررازی معرادالت  

ژوهش  شرناسری بکار گرفته شرده برای حل مسرلله پدر ادامه به بیان روش سراختاری پرداخته شرود.

 پرداخته شده است.
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 شناسی پژوهشروش

  ندهیآ  یامدهایکارفرما و پ  یبرندساز  یهاشرانیمدل پ  یطراحاین پژوهش در گام نخست،  هدف

های  و در مرحله بعدی، اعتبارسرنجی آن مبتنی بر داده  داخل و خارج از سرازمان  کردیآن از دو رو

رو از حیث هدف، کاربردی و از  مورد مطالعه بوده اسرت. بنابراین، پژوهش پیش  جامعهمیدانی در  

باشد. همچنین این پژوهش از حیث  منظر استراتژی اجرای پژوهش، توصیفی از نوع اکتشافی می

ساختاریافته  ای و میدانی )ابزار مصاحبه نیمهتابخانهها به دو شکل مطالعات کروش گردآوری داده

کمی( و از    -و دو پرسرشرنامه( انجام شرده اسرت. از حیث نوع داده، پژوهش حاضرر آمیخته )کیفی

های  جهت میطع زمانی اجرای پژوهش، این مطالعه در هر دو بخش کیفی و کمی از نوع پژوهش

 باشد.تک میطعی می

نظران  خبرگران و صررراحر،تعردادی از  ، شرررامرل  مردلارائره حلره  جرامعره آمراری پژوهش برای مر

دانشرگاهی حوزه مدیریت منابع انسرانی و تعدادی از مدیران خبره واحد منابع انسرانی بانک ملت  

نظری  با رویکرد هدفمند قضراوتی تا سررحد اشرباع   در این بخشگیری نمونههمچنین  .  باشرندمی

نفر مدیران فعال در واحد   5نفر اساتید دانشگاهی و   12)  نفر از خبرگان 17انجام و تعداد    هاداده

جامعه  شرناسرایی و در فرآیند مصراحبه مشرارکت داده شردند. همچنین    منابع انسرانی بانک ملت(

  سرط   در  ملت  بانک  هایشرعبه  معاونان  و روسرا  هیشرامل کل،  مدلآماری برای مرحله اعتبارسرنجی  

  اسراس بر نمونه  حجم  که  دهدمی  تشرکیل را  نفر 2960  تعداد که  اسرت بوده  کشرور  هایاسرتان

  گیرینمونه  صرورت ها بهپرسرشرنامه و  نفر محاسربه 340 با  برابر  کوکران در جامعه محدود  فرمول

 در بین جامعه آماری توزیع شده است.  ساده  تصادفی

پردازی نظریهشرناسری  روشاین پژوهش در دو بخش کلی انجام شرده اسرت. در بخش اول با 

داخل    کردیآن از دو رو  ندهیآ  یامدهایکارفرما و پ  یبرندسراز  یهاشررانیمدل پبه ارائه بنیاد  داده

های  مضرامین و میولهبه شرناسرایی  در ابتدا    پرداخته شرده اسرت. در این راسرتا،  و خارج از سرازمان

و در ادامه با اسرتفاده از  پرداخته شرده    روش کدگذاری بازمبتنی بر برندسرازی کارفرما  بط با مرت

  یبرندسرراز  یهاشرررانیمدل پ،  کدگذاری محوری مبتنی بر مدل پارادایمی و کدگذاری انتخابی

و قضررایای حکمی    یطراح  داخل و خارج از سررازمان  کردیآن از دو رو  ندهیآ  یامدهایکارفرما و پ

همچنین در بخش دوم پژوهش به اعتبارسرنجی الگوی سراختاری احصرا   . ه اسرتدیگرداحصرا   

های مدل مبتنی بر روش مدلسرررازی معادالت  شرررده از بخش قبلی پرداخته و روابط بین میوله

 شده است. آزمون(  SEMساختاری )
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  بر مبنرای روش   2قرابلیرت ترلئیردو    1برای اطمینران از روایی نترایج مصررراحبره از معیرار میبولیرت

برای همچنین  کنندگان در مصرراحبه اسررتفاده شررد. شرررکت های بیانی توسررطبازنگری عبارت

محاسرربه پایایی مصرراحبه نیز از روش بازآزمون اسررتفاده گردیده اسررت. در این راسررتا از بین  

  روز 15زمانی    صرلهمصراحبه برگزیده و هر کدام دو بار در فا  سرهتعداد  ،  گرفتهانجامهای  مصراحبه

درصد محاسبه شده است  28/89آزمون   میزان پایایی بازتوسرط پژوهشرگران کدگذاری شدند که  

درصرد   90تیریباً  زمانی مختلف    های مصراحبه در دو دورهکه بیانگر آن اسرت که کدگذاری عبارت

ای  همچنین به منظور اعتبارسنجی الگوی ساختاری احصا  شده، پرسشنامه شبیه هم بوده است.

  الگوی احصررا  شررده از بخش کیفی های  تایی مبتنی بر شرراخ سرروالی با طیف لیکرت پنج 65

توزیع گردید. بطورکلی، مدل سررراختاری   مدیران و معاونین شرررع، بانک ملتتنظیم و در بین  

گیری  های اندازهپایایی مدلتشررکیل یافته اسررت.   3انعکاسرریگیری  مدل اندازه  هفتپژوهش از  

پذیر  بر مبنای دو شراخ  یا معیار، پایایی متغیرهای مشراهده  Smart-PLSافزار  انعکاسری در نرم

 ( ارائه شده است.1گردد که نتایج آن در جدول )ارزیابی می 4ها( و پایایی مرک،)پایایی معرف
گیری انعکاسی پژوهش های اندازه مدل پایایی  ( آزمون 1جدول )  

 متغیر مکنون 
شاخ   

(CR) 
 پذیر متغیرهای مشاهده 

تعداد  

 هاگویه

بارهای  

 عاملی 
 Tآماره  

های  ارزش 

 محتوایی 
783/0 

 914/8 540/0 4 ی روانشناخت  یهاارزش 

 772/14 640/0 4 ی اقتصاد   -یزشیانگ  یهاارزش 

 965/19 695/0 4 ی اتوسعه   یهاارزش 

 095/25 714/0 4 های کارکردی ارزش 

 835/15 643/0 3 های اجتماعی ارزش 

های  ارزش 

 ساختاری 
804/0 

 838/27 778/0 3 ساختار و ارتباطات سازمانی 

 704/43 860/0 4 های محیط کاری ویژگی

  ندیفرآ

  یبرندساز 

 کارفرما 

812/0 

 116/38 805/0 4 کارفرما   یدرون  یبرندساز 

 833/49 848/0 4 کارفرما   بیرونی  یبرندساز 

  یبسترها 

 برندساز کارفرما 
816/0 

 696/22 707/0 4 ارتباطات برند کارفرما 

 076/33 766/0 2 کارفرما   یتیریو مد  یسبک رهبر

 
1. Credibility  

2. Confirmability  

3. Reflective Model  
4. Composite Reliability  
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 متغیر مکنون 
شاخ   

(CR) 
 پذیر متغیرهای مشاهده 

تعداد  

 هاگویه

بارهای  

 عاملی 
 Tآماره  

برند    یرونیب  یتوانمندسازها 

 کارفرما 
2 645/0 707/13 

 869/36 779/0 3 برند کارفرما   بانیفرهنگ پشت

  یانه یعوامل زم

 برندساز کارفرما 
809/0 

برندساز    نانیعدم اطم  طیشرا

 کارفرما 
4 736/0 214/25 

 108/29 761/0 3 قدرت برند کارفرما 

  یراهبردها 

  یبرندساز 

 کارفرما 

829/0 

  یسازماندرون   یراهبردها 

 کارفرما   یبرندساز 
4 850/0 849/55 

  یسازمانبرون   یراهبردها 

 کارفرما   یبرندساز 
3 833/0 601/42 

  یامدها یپ

  یبرندساز 

 کارفرما 

789/0 

 275/28 754/0 3 برند کارفرما   یداخل  یامدها یپ

 160/26 749/0 3 برند کارفرما   یخارج  یامدها یپ

 96/1براالی    T  آمراره  و میرادیر 4/0( بیش از  1از آنجراکره قردرمطلق برارهرای عراملی در جردول )

( متغیرها نیز CRمیادیر شرراخ  )همچنین  ها تلئید گردیدند.  باشررند، بنابراین پایایی معرفمی

روایی  پایایی مرک، نیز تلئید شرد. همچنین   که بیانگر آن اسرت کهبدسرت آمده اسرت  7/0باالی  

و روایی  ونی(  )در 1؛ روایی همگرابه دو شریوه  PLS-Smartافزار  گیری انعکاسری در نرممدل اندازه

در این پژوهش از آزمون روایی    .مورد ارزیابی قرار گرفته اسررت  )واگرا یا بیرونی(  2تشررخیصرری

 الرکر بهره گرفته شده است. -تشخیصی در سط  سازه یا معیار فورنل
گیری انعکاسیهای اندازه روایی همگرا و تشخیصی مدل ( آزمون 2جدول )  

ی  
ها
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متغیرهای  م

 مکنون 

 پژوهش 

     
 

 

A
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های ارزش   

 محتوایی

     

A
V
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67
2

/0
 

√
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=
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9

/0
 

505/0  
های ارزش   

 ساختاری 

 
1 Convergent validity  
2 Discriminant Validity  
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545/0  543/0  

فرآیند  

برندسازی  

 کارفرما 

   

A
V

E
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7

/0
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541/0  485/0  558/0  

بسترهای 

برندساز 

 کارفرما 

  

A
V

E
=
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8

/0
 

√
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=
84
1

/0
 

563/0  502/0  486/0  462/0  
 راهبردهای ارتیا 

 برند کارفرما

 

A
V

E
=

55
3

/0
 

√
A

V
E

=
74
3

 /0
 

531/0  489/0  488/0  473/0  468/0  

پیامدهای  

داخلی برند  

 کارفرما 

A
V

E
=

56
0

/0
 

√
A

V
E

=
74
8

/0
 

510/0  435/0  482/0  393/0  435/0  483/0  

پیامدهای  

خارجی  

 برند کارفرما

( برای هریک از متغیرهای  2در جدول )  AVEاز آنجاکه میادیر محاسربه شرده برای شراخ   

توان بیران نمود کره هریرک از متغیرهرای  بنرابراین میبراالتر اسرررت،    5/0مکنون پژوهش از عردد  

اند و در نتیجه روایی  پذیر خود تبیین گردیدهمکنون پژوهش بخوبی توسررط متغیرهای مشرراهده

گیری انعکاسرری پژوهش تلئید گردیده اسررت. همچنین از آنجا که میادیر  های اندازههمگرا مدل

تگی آن متغیر با سررایر متغیرهای پنهان  ( برای هر متغیر پنهان، از همبسرر AVE√قطر اصررلی )

های  انعکاسرری موجود در مدل بیشررتر بوده اسررت، بنابراین روایی تشررخیصرری هریک از مدل

هرای پژوهش  در ادامره بره تجزیره و تحلیرل یرافترهگیری انعکراسررری نیز ترلئیرد گردیرده اسرررت.  انردازه

 پرداخته شده است.

 مدل بنیاد و ارائه پردازی دادهروش نظریههای  یافته

، تالش شررد با اسررتفاده از روش  شرردهانجامی  هامصرراحبهی  بندجمعو   هادادهپ  از گردآوری  

مربوطه  نظریهله کدگذاری باز، محوری و انتخرابی،  و مبتنی بر سررره مرحد  بنیراداده  پردازینظریه

پرداخته شررده  بنیان  پردازی دادهنظریهروش  گانه  های سررهپدیدار گردد. در ادامه به تشررری  گام

 است.

عبارت بیانی گزینشرری احصررا    140تعداد  های این بخش مبتنی بر یافته  گام اول( کدگذاری باز:

مضرررمون پایه   65های گزینشررری به روش کدگذاری باز در ذیل  گردید. در ادامه نیز این عبارت

مضررمون سررازمان دهنده   19)مفاهیم گزینشرری( قرار گرفتند. همچنین مضررامین پایه در قال،  
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ناسرایی شرده مورد ارزیابی و  دهنده شر )ابعاد( قرار گرفتند. در مرحله پایانی نیز مضرامین سرازمان

تجزیه و تحلیل مجدد قرار گرفتند و بر مبنای محتوا و هاهر، این مفاهیم در قال، هفت مضمون  

 :شده است ارائه  (3جدول )به شرح باز  ی  کدگذار  نتایج .بندی شدندفراگیر دسته
 ( کدگذاری باز نتایج حاصل از مصاحبه 3جدول )

 مضامین فراگیر 
سازمان  مضامین 

 دهنده
 مضامین پایه 

های  ارزش 

 محتوایی 

های  ارزش 

 روانشناختی 

 احساس امنیت شغلی باال

 میبولیت قراردادهای روانشناختی 

 شخصیت   -تناس، شغل

 کار  -تعادل بین زندگی

  -های انگیزشیارزش 

 اقتصادی 

 حیو  و دستمزد باالتر از میانگین صنعت

 درونی و بیرونی در نظام جبران خدمات رعایت اصل برابری  

 جبران خدمات مبتنی بر عملکرد 

 تسهیم کارکنان در سود و زیان

 ای های توسعه ارزش 

 تلکید بر توانمندسازی مستمر کارکنان

 گری مدیران تلکید بر نیش مربی

 ای های رشد شغلی و حرفهایجاد فرصت 

 پروری جانشین های  اجرای برنامه 

 های کارکردی ارزش 

 ای های حرفهتنوع وهایف و فعالیت 

  الشی بودن وهایف شغلی 

 ها ایجاد فرصت بکارگیری آموخته

 ساالری در نظام بانکداری شایسته

 های اجتماعی ارزش 

 داشتن شهرت برند و میبولیت اجتماعی

 پذیری اجتماعی تلکید بر مسئولیت 

 محیطیهای زیست پایبندی به مسئولیت 

های  ارزش 

 ساختاری 

ساختار و ارتباطات  

 سازمانی 

  ابکی ساختار سازمانی

 وضوح نیش کارکنان 

 شفافیت در قوانین و میررات 

های محیط  ویژگی

 کاری 

 محیط کاری ایمن و سالم 

 بخشی  به آن تلکید بر فرهنگ کار تیمی و هویت

 منعطف و دورکاری ساعات کاری  

 تسهیم اطالعات در سازمان 
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 مضامین فراگیر 
سازمان  مضامین 

 دهنده
 مضامین پایه 

فرآیند برندسازی  

 کارفرما 

برندسازی درونی  

 کارفرما 

 ها و اهداف سازمان به کارکنانشناخت ارزش 

 های کارکنانشناسایی نیازها و خواسته 

تعیین میزان برآورد نیازهای کارکنان بر مبنای جایگاه برند  

 کارفرما 

 کارفرما در بین کارکنانترویج برند  

برندسازی بیرونی  

 کارفرما 

 های توسعه شغلیهای شغلی و فرصت بیان مسئولیت 

 بیان میزان حیو  و مزایای شغلی 

 های محیط کاری بیان و توصیف ویژگی

 های کس، شهرت ایجاد روابط داخلی و خارجی و فرصت

بسترهای برندساز  

 کارفرما 

ارتباطات برند  

 کارفرما 

 های اجتماعی و مجازی های گسترده در شبکه فعالیت

 های مشترت با دانشگاه برگزاری همایش 

 های تحیییاتینامه و رساله حمایت از پایان 

 های تخصصی در صنعت ها و پنلبرگزاری نشست 

سبک رهبری و  

 مدیریتی کارفرما 

 رهبری مشارکتی و تعاملی

 آفرین تحول رهبری  

توانمندسازهای  

 بیرونی برند کارفرما 

 ها از بانک حمایت رسانه 

 های دولتی ها و حمایت سیاست 

فرهنگ پشتیبان  

 برند کارفرما 

 فرهنگ نوآورانه 

 اسالمی   -فرهنگ ایرانی

 مداری فرهنگ مشتری 

ای  عوامل زمینه 

 برندساز کارفرما 

شرایط عدم  

اطمینان برندساز  

 کارفرما 

 واردان و پذیرش ریسک آن تمایل به دریافت خدمات از تازه 

 وفاداری به برند قدیمی و شناخته شده

 های هدف تغییر در نیازهای گروه 

 ارائه پیشنهادهای با ارزش متمایز توسط رقبا

 قدرت برند کارفرما 

 کارمند   -هویت برند

 شخصیت برند کارفرما 

 مشتریانتصویر ذهنی  

راهبردهای  

 برندسازی کارفرما 

راهبردهای  

سازمانی  درون

 برندسازی کارفرما 

 HRهای کاری در حوزه برندسازی و توسعه  تشکیل تیم

 آموزش مفاهیم به مدیران و کارکنان 

 نگهداشت نیروهای دانشی فعلی 

 اندازی سامانه ارتباط با کارکنان در کنار مشتریانراه 
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 مضامین فراگیر 
سازمان  مضامین 

 دهنده
 مضامین پایه 

راهبردهای  

سازمانی  برون 

 برندسازی کارفرما 

 تبلیغات دهان به دهان و شفاهی

 سازی فرآیندها سازمانی و برون ارتباطات برون 

 های اجتماعی و مجازی جذب از شبکه 

پیامدهای  

 برندسازی کارفرما 

پیامدهای داخلی  

 برند کارفرما 

 نگهداشت کارکنان مستعد و دانشی 

 رضایت شغلی

 وری کارکنانبهره 

پیامدهای خارجی  

 برند کارفرما 

 وری و عملکرد بانک بهره 

 ارزش ویژه برند کارفرما 
 رضایت مشتری 

  در  هشد  تولید  (تابعاد )میوال بطه بینرا اریررررر مرحله برق   ینا فهدگام دوم( کدگذاری محوری: 

شده است. میوله محوری   مانجا  1مییرادااررر پ  لمد  سساا بر راررر ک  ین. استا زبا  اریمرحله کدگذ

ها تحت و سرایر میوله  باشردمی  "فرآیند برندسرازی کارفرما"شرناسرایی شرده در این پژوهش،  

 اند.ای، راهبردها و پیامدها ارائه شدهعناوین شرایط علّی، بسترسازها، عوامل زمینه

  در  کارفرما برندسرررازی  فرایند  ،مطالعه  یندرا  شد  رهشااکه  رهمانطوگام سوووم( کدگذاری انتخابی:  

  یارر ههرر میول  هدرر پدی ینامطالعه  . درگرفت ارررر ق   کافیرر موشو  یرر سربر ردورر بانکداری م  صنعت

  س    ؛یم شدرررررر تنظ  زارررررر ب  اریکدگذ  اولجد  هاآن  سساا  که بر  ردخو   شم  به  جردیردی

برندسرازی  فرآیند  »میوله    یترا محورررر بو   یمراداارررر پ  لمد  سساا بر ریمحو  اریمرحلهکدگذدر

و   ارر هآن  ینرر بو   دهررر ک  ادرر پی  یررر یشترر توسعه ب  میولهها  ،صلیامیوله    ک رر ی انورر ه عنرر ب  «کارفرما

در نهرایرت این بخش منتج بره ارائره قضرررایرای حکمی بین    .شد  دیجاا  بطیروا  ریه محورررررر میول

 متغیرهای مدل گردیده و مدل انتخابی نهایی پژوهش ارائه شد.

 
1 Paradigm Model 
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ارزش های روانشناختی  1 

اقتصادی  انگیزشی   2

ارزش های توسعه ای  3

ارزش های کارکردی  4

ارزش های اجتما ی  5

ساختار و ارتباطات سازمانی  1

ویژگی های محی  کاری  2

ارزش های محتوایی

ارزش های ساختاری
برندسازی درونی کارفرما •

برندسازی بیرونی کافرما •

فرآیند برندسازی کارفرما

ارتباطات برند کارفرما  1

سب  رهبری و مدیریتی کارفرما  2

توانمندسازهای بیرونی برند   3
کارفرما

فرهن  پشتیبان برند کارفرما  4

ب ترهای برندساز کارفرما

شرای   دم اطمینان برندساز  •
کارفرما

قدرت برند کارفرما •

 وامل زمینه ای برندساز کارفرما

پیامدهای داخلی  •
برند کارفرما

پیامدهای خارجی  •
برند کارفرما

پیامدهای برند کارفرما

راهبردهای درون سازمانی برندسازی  •
کارفرما

راهبردهای برون سازمانی برندسازی  •
کارفرما

راهبردهای برندسازی کارفرما

 
داخل و  کردی آن از دو رو ندهیآ یامدها یکارفرما و پ یبرندساز یهاشران یپ( مدل پارادایمی 1شکل ) 

 خارج از سازمان 

دهند، به شرکلی  ، روابط کلی بین طبیه محوری و سرایر طبیات را نشران می1تئوریک قضرایای  

که در نهایت به نتیجه و پیامد نهایی منجر خواهند شرد. قضرایا شرامل روابط و سراختار مفهومی  

باشرد که تالش می( بیان شرده اسرت و شرامل نُه قضریه  2هسرتند که در تئوری مطرح در شرکل )

های پژوهش مطرح و در ادامه با اسرتفاده از روش  شرده اسرت این قضرایای حکمی در قال، فرضریه

های پژوهش پرداخته  مدلسرازی معادالت سراختاری، ضرمن اعتبارسرنجی الگو، به آزمون فرضریه

 شود.

 های بخش مدل ازی معادالت ساختارییافته

داخل و    کردیآن از دو رو  ندهیآ  یامدهایکارفرما و پ یبرندسررراز  یهاشررررانیمدل پپ  از ارائه 

بنیاد در بخش قبلی ارائه گردید، در بخش  پردازی دادهکه مبتنی بر روش نظریه  خارج از سرازمان

دوم پژوهش به اعتبارسرنجی الگوی ارائه شرده مبتنی بر روش مدلسرازی معادالت سراختاری و با  

 لیکرتی پرداخته شد.استفاده از ابزار پرسشنامه پنج

 
1 Theoretical Propositions 
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ارزش های محتوایی

ارزش های ساختاری

فرآیند برندسازی 
کارفرما

پیامدهای داخلی برند 
کارفرما

پیامدهای خارجی برند 
کارفرما

ارتقا  برند کارفرما

H3 H4

H3-1 H4-1

H3-2

H3-3

H3-4

H4-2

H4-3

H4-4

 وامل زمینه ای برندساز 
کارفرما

ب ترهای برندساز کارفرما

ارتباطات برند کارفرما

سب  رهبری و مدیریتی 
کارفرما

توانمندسازهای بیرونی برند 
کارفرما

فرهن  پشتیبان برند کارفرما

H
9

H6

H5

 
 ( مدل انتخابی پژوهش مبتنی بر قضایای حکمی 2شکل ) 

( ارائه شرده اسرت در  2های پژوهش که در شرکل )در این راسرتا، مدل سراختاری مربوط به فرضریه

طراحی گردید و بر مبنای ضررای، بتا و معادالت رگرسریونی  ند متغیره،    Smart-PLSافزار نرم

( خروجی مدل  4( و )3در شرررکل )روابط بین متغیرهای مورد آزمون سرررنجیده شرررده اسرررت. 

گری  بدون در نظر گرفتن متغیر تعدیلسراختاری مربوط به ضررای، بتای مسریر و اعداد معناداری  

 به نمایش گذاشته شده است.  "برندساز  ایوامل زمینهع"

 
 گر بدون متغیر تعدیل  ( نمودار ضرایب بتای م یر مدل ساختاری پژوهش3شکل )
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 گربدون متغیر تعدیل  ( نمودار ا داد معناداری مدل ساختاری پژوهش 4شکل )

( یا  2Qبین )پیش(، شرراخ  ارتباط  2Rهمچنین میادیر مربوط به شرراخ  ضررری، تعیین )

 ( ارائه گردیده است.4( در جدول )GOFشاخ  افزونگی و شاخ  نیکویی برازش )
 های ارزیابی مدل ساختاری پژوهش ( شاخص4جدول )

 ( GOFشاخ  ) ( 2Qشاخ  ) (2Rشاخ  ) متغیرهای مکنون 

 ---  213/0 393/0 فرایند برندسازی کارفرما 

 ---  180/0 293/0 بسترهای برندساز کارفرما 

 ---  144/0 291/0 ارتیا برند کارفرما 

 ---  197/0 282/0 پیامدهای داخلی برند کارفرما 

 384/0 224/0 298/0 پیامدهای خارجی برند کارفرما 

زا  ( مربوط به متغیرهای درون2Rنماید که ضرررری، تعیین )( مشرررخ  می5نتایج جدول )

عین حال میادیر مثبت محاسبه شده برای شاخ   باشد. در  مدل پژوهش در حد قابل قبولی می

دهرد کره، مردل سررراختراری از  نشررران میبراال  ( در جردول  2Qزا )افزونگی متغیرهرای مکنون درون

باشرد. همچنین میدار محاسربه  زای پژوهش برخوردار میبین متغیر درونکیفیت الزم برای پیش

به گردیده اسررت که بیانگر محاسرر  384/0( برای مدل سرراختاری پژوهش به میزان  GOFشررده )

 باشد.عملکرد کلی قوی مدل معادالت ساختاری پژوهش می

برندسررراز    ایعوامل زمینه"کننده  از آنجا که در مدل مفهومی این پژوهش یک متغیر تعدیل

زا پژوهش وارد شرده اسرت، در نتیجه الزم اسرت  زا و بروندر رابطه بین متغیرهای درون  "کارفرما

گری متغیر یاد شرررده نیز مورد آزمون قرار  که مدل سررراختاری برای تبیین میزان قدرت تعدیل
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مندی از رویکرد حاصرلضرربی برای و بهره  Smart-Plsبا اسرتفاده از نرم افزار گیرد. در این حالت  

و شدت اثر متغیر  گری متغیر، مدل طراحی شده مورد آزمون قرار گرفته است اثر تعدیلمحاسبه  

گیری شرده اسرت. الزم به ذکر اسرت  گر و معناداری آنان در رابطه بین سرایر متغیرها اندازهتعدیل

گر، سررایر معیارهای آزمون مدل سرراختاری  در خصررو  مدل سرراختاری با حضررور متغیر تعدیل

( یا  2Qبین )زا و شراخ  ارتباط پیش( متغیرهای مکنون درون2Rتعیین )  شرامل؛ شراخ  ضرری،

گردد و تنها با ارائه ضررای، مسریر )بتا( و معناداری آن، به تبیین شدت  شراخ  افزونگی ارائه نمی

گر و معنرادای آنران در رابطره بین سرررایر متغیرهرای مردل مفهومی پرداختره  اثر متغیرهرای تعردیرل

کنندگی  گری، میزان قدرت اثرات تعدیلر صرورت معنادار بودن اثر تعدیلشرود و در نهایت دمی

( خروجی گرافیکی مدل سراختاری با حضرور متغیر  6( و )5در شرکل )گردد.  متغیر محاسربه می

 گری ارائه شده است.تعدیل

 
 گرنمودار ضرایب بتای م یر مدل ساختاری با حضور متغیر تعدیل  (5)شکل 
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 گر نمودار ا داد معناداری مدل ساختاری با حضور متغیر تعدیل  (6)شکل 

 

زا موجود در  زا و بروندر ادامه با توجه به ضرررای، بتای مسرریر بین متغیرهای مکنون درون

های پژوهش بشررکل مجزا حاصررل  مدل سرراختاری پژوهش و میادیر معناداری که برای فرضرریه

 ( پرداخته شده است.5ر جدول )ها دگردیده است، به بررسی هریک از فرضیه
 های پژوهش( ضرایب بتا و مقادیر معناداری مربوط به فرضیه 5جدول )

ج  
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یه 
ض
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ه

ار   ا
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م
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ی
ب  
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ض

 

تا
ب

 

 ها فرضیه

فرضیه تلئید 

 شد 
221/8 359/0 

)اثر    کارفرما  برندسازی  فرآیند  --->  محتوایی  هایارزش 

 مستییم(

فرضیه تلئید 

 شد 
587/8 364/0 

)اثر    کارفرما  برندسازی  فرآیند  --->  ساختاری  هایارزش 

 مستییم(

فرضیه تلئید 

 شد 
328/16 541/0 

  کارفرما  برندساز  بسترهای  --->  کارفرما  برندسازی  فرآیند

 )اثر مستییم( 

فرضیه تلئید 

 شد 
725/16 539/0 

کارفرما )اثر    برند  ارتیا    --->  کارفرما  برندساز  بسترهای

 مستییم(

فرضیه تلئید 

 شد 
104/5 254/0 

->  کارفرما  برندساز  بسترهای  --->  کارفرما  برندسازی  فرآیند

 )اثر غیرمستییم(  کارفرما  برند  ارتیا    --
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 ها فرضیه

 021/0 709/0 فرضیه رد شد
)اثر    کارفرما  برند  ارتیا    --->  کارفرما  برندساز  بسترهای

 ای( زمینه   گری عواملتعدیل

فرضیه تلئید 

 شد 
332/14 531/0 

)اثر    کارفرما  برند  داخلی  پیامدهای  --->  کارفرما  برند  ارتیا  

 مستییم(

فرضیه تلئید 

 شد 
406/4 228/0 

)اثر    کارفرما  برند  خارجی  پیامدهای  --->  کارفرما  برند  ارتیا  

 مستییم(

تلئید فرضیه  

 شد 
063/8 389/0 

  برند  خارجی  پیامدهای  --->  کارفرما  برند  داخلی  پیامدهای

 )اثر مستییم(   کارفرما

( با توجه به ضری،  5های پژوهش در جدول )های مربوط به آزمون فرضریهطورکلی یافتهه ب

باشررد  می 96/1رگرسرریونی بدسررت آمده در رابطه بین متغیرها و میدار معناداری که بیشررتر از  

 تلئید شده است.)به غیر از فرضیه ششم(  پژوهش    هایفرضیه  همگیدهد که،  نشان می

 

 و پیشنهادها  گیرینتیجه

آن از دو    ندهیآ  یامدهایکارفرما و پ  یبرندسرراز  یهاشرررانیمدل پ  طراحی، این پژوهشهدف از 

بوده اسرت. در این راسرتا و با    و اعتبارسرنجی آن در بانک ملت  داخل و خارج از سرازمان  کردیرو

برندسرازی کارفرما در داخل کشرور و بویژه در صرنعت  که در حوزه   تحیییات محدودیتوجه به 

 نظریه به خلق    دبنیاپردازی دادهنظریهتا با اسرتفاده از روش    تالش شرد  ،بودانجام شرده    بانکداری

در این رابطه پرداخته شررود. در این راسررتا با اسررتفاده از روش مذکور و مبتنی بر سرره مرحله 

آن از    ندهیآ  یامدهایکارفرما و پ یبرندسرراز  یهاشرررانیمدل پکدگذاری باز، محوری و انتخابی،  

. در  گردیدخلق    حکمیقضررریه   نُه ارائه گردید و در نهایت  داخل و خارج از سرررازمان  کردیدو رو

  روشو با اسرتفاده از  تدوین های پژوهشادامه در بخش دوم این قضرایای حکمی در قال، فرضریه

 .شدآنان پرداخته   آزمون مدلسازی معادالت ساختاری به

  ینردفرآهرای  ابعراد و مولفره،  بنیراد(پردازی دادههرای بخش کیفی )نظریرهبر اسررراس یرافتره

شررامل دو بُعد کلی؛ برندسررازی درونی کارفرما و برندسررازی   کارفرما در بانک ملت  یبرندسرراز

های  یافته. ( ارائه شرده اسرت1های آن در جدول )ها و شراخ که مؤلفه  گرددبیرونی کارفرما می

زاده  یو تی   یمشررربک،  (1398)  و همکراران  یکردشرررول  ییرعنراهرای  این بخش برا نترایج پژوهش

بره برخی از    ( سرررازگراری دارد. آنران نیز در مطرالعرات خود2018یچ )و کور  یچور ( و  1398)

آرام و    کرار  یطمحهرای  ویژگی   ون،همبیرونی کرارفرمرا    درونی و  هرای برنردسرررازیشررراخ 
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،  کارکنان   یشرغل  یازهاین  ای، و شرناسرایی دقیقو حرفه  یفرصرت رشرد شرغلآمیز، ایجاد  احترام

،  ارکنان با اهداف و راهبردهای کالن سررازمانی شررناسررایی هویت سررازمانی و آشررنا نمودن ک

  ی شرغل یگاهجا  نمودنروشرن  ،  سرازمان یرونیتعامالت و ارتباطات ب،  های کسر، شرهرتفرصرت

 اند.تلکید داشته  جبران خدمت  یجذاب کل  هایبسته وینده  آ

  ینرد فرآشررررایط علّی ترلثیرگرذار بر  هرای بخش کیفی نشررران داد کره  یرافترهاز سررروی دیگر،  

گردد. در این رابطه  های محتوایی و سراختاری میشرامل دو میوله کلی؛ ارزشکارفرما   یبرندسراز

های محتوایی به عنوان یکی از شررایط برندسرازی کارفرما یاده  نیز برخی از پژوهشرگران بر ارزش

و    یگلوب( و  1397)  و همکراران  یممظلو(،  2016)  ترانوار و پراسرررادانرد. بره عنوان نمونره،  کرده

  یت میبول  ،های روانشررناختی مانند داشررتن امنیت شررغلی( بر برخی از ارزش1395ی )ندرکاسرر 

  و همکراران   زادهیردیحم؛  تعرادل بین زنردگی و کرار،  یو خردمرات کرارمنرد  یقرارداد  هراییژگیو

بسرته جبران  عادالنه و حیو  ثابت نسربتاً   ون، داشرتن  های اقتصرادی هم( نیز بر ارزش1395)

   ون،ای  های توسرعهارزش بر( نیز 1397عسرکری )؛  مناسر،  خدمات )حیو  و دسرتمزد و مزایا(

دلیل کار   تیدیر از فروشرندگان بهو   محیط کاری توانمندسرازمناسر،،   آموزشری  هایفرصرتایجاد  

بر ( نیز  1397)  و همکراران  یراصرررائر، ن  وهرای کرارکردی  ارزش  بر( نیز  1398حی )صرررال؛  فردی

زاده  یو تی   یمشرربکهمچنین  . اندتلکید کردهفرآیند برندسررازی کارفرما    درهای اجتماعی  ارزش

  سررازی آگاه  های سرراختاری مانندبرخی از ارزش ( نیز بر1395ی )ندرکو اسرر  یگلوب( و 1398)

 .اندمحیط کاری ایمن و سالم اشاره کرده  و ایجاد  و میررات  ینکارکنان از قوان

  ینددر فرآ  یرگذارتلثی  بسرررترسرررازهاکه    بنیاد نشررران دادپردازی دادههمچنین نتایج نظریه

  یریتی و مد  یسرربک رهبر،  ارتباطات برند کارفرماهایی  ون؛  شررامل میولهکارفرما    یبرندسرراز

گردد. همچنین  می  برند کارفرما  یبانفرهنگ پشت، و  برند کارفرما  یرونیب  یتوانمندسازها،  کارفرما

هرایی  ون؛  شرررامرل میولرهکرارفرمرا   یبرنردسررراز  ینرددر فرآ یرگرذارترلثگر  ای و مرداخلرهعوامرل زمینره

  یی رعناگردد. در این رابطه نمونه  می  قدرت برند کارفرما، و برندساز کارفرما  ینانعدم اطم یطشرا

فرهنگ  ،  نیز بر ارتباطات برند کارفرما  (2016) تانوار و پراسرراد(، و 1398)  و همکاران  یکردشررول

ترین بسترهای اجرای فرآیند برندسازی کارفرما  گری به عنوان یکی از اصلیتوانمندسازی و مربی

اجتناب از  ( 1396)  و همکاران   یارمصررر ( و  1397)  و همکاران  یباباشررراهاند. همچنین  نام برده

  ید، برند جد یداز خر یناش  یسک ر یرشپذ ید،جد یاز برندها یدبه خر  یلبرند )تما  ینانعدم  اطم

از برند  خرید به  شرده  شرناخته  یدخر ی ترج  ید،جد یدبر خر  یقبل یبه برندها  یوفادار  یاثرگذار

 .اندنام بردهای مؤثر در برندسازی کارفرما  زمینه  عواملبه عنوان را  نیز تصویر ذهنی   و  (یدجد
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همچنین نتایج بخش کمی با توجه به ضرای، مسیر و اعداد معناداری بدست آمده در جدول  

های پژوهش  کلیه قضایای حکمی ارائه شده در بخش کیفی که در قال، فرضیه( نشان داد که 5)

گری عوامل  اثر تعدیل  که  نای فرضیه ششماند )به استثدر بخش کمی آزمون شدند تلئید گردیده

در هریک    . در این راسرتا، بر مبنای روابط تلئید شرده بین متغیرهاای برندسراز تلئید نگردید(زمینه

 شود:در ادامه به ارائه پیشنهادهایی به شرح زیر پرداخته می  ها،از فرضیه

های روانشرررناختی اعم از؛ افزایش میزان  مورد مطالعه، نسررربت به ایجاد ارزش جامعه. مدیران  1

ی برای کارکنان،  روانشررناخت  یقراردادها  یتمیبولدر بین کارکنان، ارتیای    یشررغل یتامن  ح 

 آنان اقدام نمایند.  کار  -یزندگ ینتعادل بیت کارکنان و برقراری شخص  -شغل  بین  تناس،ایجاد  

حیو  و دسرتمزد  انگیزشری اعم از؛ اختصرا     -های اقتصرادیاد ارزش. مدیران نسربت به ایج2

در نظرام جبران    یرونیو ب  یدرون یاصرررل برابر  یرترعرابرای کرارکنران،    صرررنعرت  یرانگینبراالتر از م

یان اقدام  کارکنان در سرود و ز  یمتسرهو شرایسرتگی و   بر عملکرد  یجبران خدمات مبتن،  خدمات

 نمایند.

ن،  مسرتمر کارکنا  یبر توانمندسراز  یدتلکای اعم از؛  های توسرعهزش. مدیران نسربت به ایجاد ار3

ی برای کارکنان و  او حرفه  یرشرد شرغل  یهافرصرت  یجادایران،  مد گری بینیبر نیش مرب  یدتلک

 پروری در بانک اقدام نمایند.ینجانش یهابرنامه یاجرا

  هرای یرتو فعرال  یفوهرادر  تنوع  هرای کرارکردی اعم از؛ ایجراد  . مردیران نسررربرت بره ایجراد ارزش4

  یری فرصرت بکارگ  یجادای برای کارکنان بویژه دانشرگران، شرغل  یفوها نمودن  ی الشر ی،  احرفه

 ی اقدام نمایند.در نظام بانکدار  ساالرییستهشای کارکنان در بانک و استیرار نظام  هاآموخته

ی  اجتماع   یتشررهرت برند و میبول  های اجتماعی اعم از؛ ارتیایران نسرربت به ایجاد ارزش. مدی5

ی بانک و ترویج آن به عنوان یک ارزش در بین کارکنان،  اجتماع  پذیرییتبر مسئول  یدتلکبانک،  

 محیطی بانک اقدام نمایند.یستز  هاییتبه مسئول  یبندیپاو 

  ی  ابک  اری و ارتباطات سرررازمانی اعم از؛ ارتیایهای سررراخت. مدیران نسررربت به ایجاد ارزش6

در    یتشررفاف در بانک و افزایش میزان   وضرروح نیش کارکنانی، افرایش میزان سرراختار سررازمان

 بانکی اقدام نمایند.  و میررات ینقوان

برای   و سرالم  یمنا  یکار  یطمحهای محیط کاری اعم از؛ ایجاد  . مدیران نسربت به ایجاد ویژگی7

  ی سراعات کاردر بین کارکنان، ایجاد   به آن  بخشرییتو هو  یمیبر فرهنگ کار ت  یدتلککارکنان،  

بین کارکنان در سررطوح اطالعات در    یمتسررهی بویژه برای کارکنان دانشرری و  منعطف و دورکار

 مختلف سازمان اقدام نمایند.
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  ی هاکهگسرررترده در شرررب  هاییتفعالاعم از؛ اجرای   ارتباطات برند کارفرمانسررربت به ایجاد  . 8

مشرررترت برا    هراییشهمرا  یبرگزاری در رابطره برا فرآینردهرای نظرام برانکرداری،  و مجراز  یاجتمراع

ییاتی در  تحی   یهاو رسراله  نامهیاناز پا  یتحمادر خصرو  حل مسرائل نظام بانکداری،    دانشرگاه

بانکداری برای رسریدن به درت    در صرنعت  یتخصرصر   یهاها و پنلنشرسرت یبرگزاراین زمینه و 

 از وضعیت بازار اقدام نمایند.مشترت  

  یو رهبری،  و تعامل  یمشررارکت یرهبرهای رهبری مناسرر، اعم از؛  نسرربت به ایجاد سرربک . 9

اعمرال    یبرانک  یرانکره مرد  یریتیو مرد  ینوع سررربرک رهبر  کرهیزمران  ین اقردام نمراینرد.آفرتحول

عامل    یک خود   یجهتحوالت گسرترده و به روز در سرط  بانک شرود در نت  یجادموج، ا  نمایدیم

جذب کارکنان به برند بانک و حضررور افراد متخصرر  که دوسررت دارند در   یمهم برا یزانندهانگ

 شود.یکنند م  یتفعال  ی الش  یفضا ینا

زم در  ال  هراییرتفعرالاعم از؛ اجرای   برنرد کرارفرمرا  یرونیب  یتوانمنردسرررازهرانسررربرت بره ایجراد  . 10

  یچه  شرک یبی اقدام نمایند.  دولت  هاییتو حما  هایاسرتو سر   ها از بانک رسرانه  یتحماراسرتای  

 ی بخوب  یعموجود در کشرور ما آن هم در سرط  وسر   یطدر شررا  یدولت  هاییتبدون حما یابرنامه

 ی و دولتمردان برا  یدولت  هاییتاز حما  توانندیبانک م  یرانراسرتا مد یننخواهد رفت. در ا  یشپ

 یند.برند خود حداکثر استفاده را نما  یگاهجا  یارتیا

  -یرانیفرهنرگ ا، فرهنرگ نوآورانرهاعم از؛    برنرد کرارفرمرا  یبرانفرهنرگ پشرررتنسررربرت بره ایجراد  . 11

  یرشپذ نوآورانه عالوه بر  یکردداشررتن رو با  مداری اقدام نمایند. بانک یفرهنگ مشررتر  ی،اسررالم

همچنین  .  نمرایردیم  یقتشرررو  یبره نوآور  یزن را نکرارکنرا  ی،درحوزه تکنولوژ  یردجرد  یکردهرایرو

بهره الزم را برده و با   یبخوب  یاسرالم -یرانیا  یفرهنگ  یهااز مؤلفه  یسرتیبا یزما ن  یبانک  یرانمد

نوع فرهنگ برندساز اقدام   ینا  سازیینهو نگرش افراد، نسبت به نهاد  ینشبسط و توسعه آن در ب

مجموعه   یو نگرشر   یو سرط  فکر  ینشدر ب  یسرتیبا  مدارییمشرتر  یهامؤلفهیند. همچنین  نما

  توان یم  یکردرو یناز فرهنگ بانک باشد. قطعاً با ا  ییافراد فعال در بانک وجود داشرته باشد و جز

 بانک برداشت.  ییتوسعه برند کارفرما  یدر راستا  یاثربخش  یاراقدامات بس

 یطشراای مانند  ارائه شده برخی از عوامل زمینه مدلاگر ه در در پایان بایستی اشاره نمود، 

طور که نتایج  شررناسررایی گردید، اما همان  قدرت برند کارفرماو   برندسرراز کارفرما  ینانعدم اطم

های  ای در رابطه بین سررایر میولهگری این عوامل زمینهبخش کمی روشررن سرراخت، اثر تعدیل

رسد برخی  لئید نشد که با برخی تحیییات پیشین مغایرت داشت. در این رابطه به نظر میمدل ت

متغیرهای دیگر در این خصررو  تلثیرگذار باشررند که ضررروری اسررت نیش متغیرهایی  ون 

شرناختی، راهبردهای رقابتی سرازمان و ... نیز بررسری شروند فرهنگ سرازمانی، اطالعات جمعیت
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قلمرو زمانی و موضرروعی پژوهش امکان بررسرری آنان در این رهیافت  که به دلیل محدودیت در  

  متغیرهایی   از برخی  نیش بررسری به  آتی  تحیییات  در  شرودمی  رو، پیشرنهاداز این وجود نداشرت.

  بین رابطه  در...  و  سرازمان  رقابتی  راهبردهای  شرناختی،جمعیت  اطالعات  سرازمانی،  فرهنگ   ون

 .شود  پرداخته پژوهش  مدل  در  شده  اشاره  هایمیوله  سایر
 

 قدردانی  

از تمامی عزیزانی که بنده را در راستای انجام این تحییق یاری رساندند، کمال تشکر و  در پایان  
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