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Abstract
"Human Resource Branding" is today a comparatively
new strategy derived from "Marketing" and is the spirit
of the marketing of human resources. This emerging
arena provides an excellent chance to create staffs’
value and strengthen governmental agencies' status as a
brand. The aim of this study was to develop by the
Meta-Synthesis Method a model of human resource
branding in Iran's governmental organizations. This
study was conducted in mixed research (qualitativequantitative). In the first phase of the study, therefore,
the qualitative research methodology of the
Sandelowski and Barroso's Meta-Synthesis (2007) was
used to introduce a detailed human resources model.
The initial conceptual research model was formed after
identifying the categories, concepts, and codes of the
human resource model and evaluating its validity and
reliability. In the second phase of the study involving a
survey method, the human resources model was
clarified using expert remarks and assessing the
comparative coefficient and content validity index
(CVR-CVI). Research findings indicate that the
dimensions, components and extractive characteristics
of the Meta-Synthesis method (research model) were
approved by the community of the expert. Finally, the
current research model comprises of 6 dimensions, 19
components and 41 indicators that can demonstrate
human resource branding in organizations in the
governmental sector. The results showed that all six
dimensions are: 1. Individual values, 2. Organizational
values, and 3. Professional values, 4. Cultural values, 5.
Social values, and 6. Iranian-Islamic values in human
resource branding. Iranian governmental agencies play
an important role.
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چکیده
امروزه برندسازی منابع انسانی رویکرد نسبت ا ً جدید برگرفته
از « بازاریابی » است و به منزله روح بازاریابی مناابع انساانی
 فرصت بزرگی بارای ووسا ه، این عرصه در حال ظهور. است
ارزش ویژه کارکنان و وثبیت موق یت سازمان های دولتی به
 هدف این پژوهش طراحای مادل.  فراهم می کند،عنوان برند
برندسازی منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران به روش
 پژوهش حاضر به صورت پژوهش ورکیبای. فراورکیب می باشد
 بر این اساس در مرحله اول. (کیفی – ک م ّی) انجام شده است
 از روش،وحقیق به منظور ارایه مدل جامع برند منابع انسانی
) 7002 ( پژوهشاای کیفاای فراورکیااب سندلوسااکی و باروسااو
، بدین ورویب که ب د از شناسایی مقوالت. استفاده شده است
مفاهیم و کدهای برندسازی منابع انسانی و ارزیابی روایی و
 در کمی.  مدل مفهومی اولیه وحقیق شکل گرفت،پایایی آن
وحقیق که روش پیمایشی را شامل مای شاود باا اساتفاده از
نظرات خبرگان و ارزیابی ضریب نسبی و شاخص روایی محتوا
 وبیین مدل برندساازی مناابع انساانی میسار،) CVR-CVI (
 مؤلفه هاا و، یافته های وحقیق نشان می دهد که اب اد. گردید
)شاخص های اساترراجی از روش فراورکیاب (مادل وحقیاق
 در نهایات مادل. مورد وأییاد جام اه خبرگاان قارار گرفات
 شاخص است19  مؤلفه و91 ، ب د6 پژوهش حاضر متشکل از
که م ی وواند الگوی برندسازی منابع انسانی را در سازمان های
 نتایج وحقیق نشان می دهد که هر. برش دولتی نمایش دهد
. 3  ارزش هاا ی ساازمانی و. 7 ، ارزش ها ی فردی. 9 ش ش ب د؛
 ارزش هاا ی. 5 ، ارزش هاا ی فرهنگای. 1 ،ارزش ها ی ورصصای
 اسالمی در برندسازی منابع-  ارزش ها ی ایرانی. 6 اجتماعی و
. انسانی سازمان های دولتی ایران نقش به سزایی دارند
، سازمان هاای دولتای، برند سازی منابع انسانی: کلیدواژه ها
روش فراورکیب
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مقدمه
در سازمان های هزاره ی جدید وأکیدهای فراوانی بر دارایی های ناملموس نظیر برند ،نوآوری،
خالقیت ،کارآفرینی و سرمایههای دانشی می شود .این منابع کلیدی قادر هستند ساازمان را
صرف نظر از صن ت مربوطه ،به عنوان یك سازمان ایده ال مطرح کنند .چنین سازمان هایی بر
افراد متمرکز هستند و ونها پس از آن که افراد مناسب را در جایگاه های مناسب قرار دادند در
جهت پیشی گرفتن از رقبای خود گام بر می دارند (براندت و کوول .)7002 ،9از اینرو جذب
و حفظ نیروی کار ماهر و با وجربه وبدیل به چالش اصلی بسیاری از سازمان هاا شاده اسات
(حمیدیانپور ،ضیایی بیاده و سا یدااردکانی .)9317 ،صااحبنظاران مناابع انساانی م تقاد
هستند که بقا و پایداری سازمان ها در گرو فرآیندهای شناسایی ،جذب و نگهداری کارکنانی
است که بدنه شایستگی های اصلی سازمان را وشکیل میدهند ،به برورین رده ها میرسند ،از
همکاران خود پیشی میگیرند و به طور همزمان به عنوان انگیزه ای برای همکاران خود عمال
میکنند (برگر .)7001 ،7بر اساس پیمایش صورت گرفته ووسا مشااوره دِلویات)7002( 3
بزرگترین دغدغه سازمان ها در آمریکا ،جادا از مسائله بقاا و ساودآوری ،چگاونگی جاذب و
حفظ کردن است دادها بوده است .همین گروه مشاوره پیش ور نیز گزارش داده بود که مسئله
حفظ بهترین است دادها ،اولویت شماره یك  12درصد مدیران مناابع انساانی ساازمان هاای
وحت مطال ه بوده است (هانسن .)7002 ،1مكکینزی و شرکت )7009( 5در گزارش خود باا
نام « جنگ برای است دادهای درخشان» 6اعالم کردند که مشکالوی که شرکتها با آن روبرو
هستند؛ جذب و حفظ است دادهای بزرگ 2است و این مشکالت برای حداقل دو دهه ی آینده
ادامه خواهد داشت .کی ) 7006( 1م تقد هست که ارزش ها ی اصلی یك سازمان باید همیشه
در راستای حفظ و نگهداری هویت برند باشد .برندسازی منابع انسانی باه عناوان یاك منباع
مزیت رقابتی استراوژیك ،پایه و اساسی برای بحث در سال هاای اخیار شاده اسات (ماایلز و
منگولد .)7005 ،1یك مفهوم از برندسازی منابع انسانی که ووس ماایلز و منگولاد ()7001
ارایه شده است ،در واقع برندسازی منابع انسانی را باه عناوان فرآینادی کاه در آن کارکناان
1. Brandt & Kull
2. Berger
3. Deloitte
4. Hansen
5. Mckinsy & Co
6. War for Talent
7. Great Talents
8. Key
9. Miles and Mangold
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ومایل به درونی سازی وصویر برند مورد نظر ،انگیزه برای برجسته نمودن وصویر برای مشتریان
و سایر ورکیبات سازمانی دارند ،و ریف کرده اند (مایلز و منگولد .)7005 ،این نظریه به عنوان
وئوری پایه 9قرار گرفته است که خیلای از پاژوهش گاران پیشاین از آن در وحقیقاات خاود
استفاده کردهاند .فرآیند آن در مورد روح و روان کارکنان است که شاامل دانشای از وصاویر
برند مورد نظر و موافقت روان ی (قرارد روانشناختی) 7میباشد .در ایان زمیناه ،مادل پایاهای
دیگری وحت عنوان « چارچوب نظری برندسازی منابع انسانی  »4Eاست .این مادل باه طاور
کلی ووس مُمِن و کالنچی بس و ووس ه داده شاده اسات (مُمِان و کالنچای .)7097 ،3بار
اساس این مدل برندسازی منابع انسانی  4Eشامل؛  .9دلبستگی کارکنان .7 ،1ووانمندسازی
کارکنان .3 ،5آموزش کارکنان 6و  .1ارزش ویژه کارکنان 2مای باشاد (اساگندری .)9312 ،در
این راستا بزرگترین دغدغه سازمان ها ی دولتای در نظاام جمهاوری اساالمی ایاران ،جادا از
مسئله بقا و بهره وری سازمانی ،چگونگی جذب و حفظ کردن است دادها است .نظر به اینکاه
پژوهش های مرتلف بیانگر شناسایی عوامل و طراحی مدل بارای برندساازی داخلای و برناد
کارفرما است و در این خصوص وحقیقات متناوعی در سراسار دنیاا واا باه اماروز طراحای و
پیاده سازی شده است .اما واکنون پژوهشی در زمینه طراحای برنادساازی مناابع انساانی در
سازمان های دولتی ایران انجام نگرفته است .از طرفی با ووجه به وحقیقات انجاام گرفتاه در
اروباط با برند منابع انسانی ،محققان خارجی مدلها و نظریه های متفاووی را در ایان رابطاه
م رفی نموده اند که با اجرای هر کدام از این مدلها و نظریه ها (با ووجه به شرای اجتمااعی
و فرهنگی خا ص حاکم بر سازمان ها ی دولتی ایران) نتایجی نیز ارایه شاده کاه صارفاً قابال
استفاده در آن شرای میباشد .برای دستیابی به این هدف از روش فراورکیب استفاده شاده
است چرا که هدف روش فراورکیب آن است که نقاط ض ف و مدل های مرتلف یا نقاط قوت
سایر مدل ها پوشش داده شده و کاستی ها نیز در مدل جدیاد وارمیم مای شاود .در خصاوص
منطق استفاده از روش فراورکیب می ووان بیان کرد که در این پژوهش محقق با اساتفاده از
روش فراورکیب س ی نموده است با استفاده از منابع م تبر علمی هم دا خلی و هام خاارجی
که پژوهشگران قبلی به یك ورکیب قابل قبول و مطلوب نرسیده اناد و در خصاوص موضاو
مورد بحث به جمعبندی نرسیدهاند ،از این روش استفاده نماید و مدل جام ی از برندساازی
1. Basic Theory
2. Psychological Contract
3. Memon and Kolachi
4. Employee Engagement
5. Employee Empowerment
6. Employee Education
7. Employee Equity
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منابع انسانی با ووجه به شرای جام ه ایرانی و همچنین سازمان ها ی دولتی در ایاران اراهاه
نماید .با ووجه به اینکه در وحقیق حاضر پژوهشگر از روش فراورکیب اقادام باه مادلساازی
نموده است ،با ابتکار و نوآوری ،مقوالت ،مفاهیم و کدهای مروب با برندسازی منابع انساانی
را با مطال ه منظم و عمیق ادبیات وحقیق استرراج نماوده اسات و باه دلیال جدیاد باودن
موضو برندسازی منابع انسانی که بیش از یك دهه از شرو مطال ات میدانی جدی در ایان
باره نمیگذرد ،وازگی و گستردگی کار می وواند زمینه ساز ووس ه مبانی نظاری و کاربردهاای
عملی ووس پژوهشگران باشد مرصوصاً با ووجه به اینکه این پژوهش در یکی از سازمان ها ی
دولتی مورد اجرا قرار گرفته است می وواند در ووس ه و گسترش واحد مدیریت منابع انسانی
نقش به سزایی داشته باشد (اسگندری .)9316 ،با ووجه به چالش های نظری و وجربی اشاره
شده در مطال ات مِمون و کالچای ( )7097و ماایلز و منگولاد ( )7005و منگولاد ()7001؛
ضرورت آن احساس می شود وا وحقیقی به انجام برساد کاه بتواناد چاالشهاای موجاود در
وحقیقات قبلی را وا حد امکان مروفع سازد و آن زمینه هایی که در رابطه با موضو برندسازی
منابع انسانی دست به فراموشی گذاشته شده یا کمتر بدان پرداخته شده است را شامل شود.
هر چند که وجود چالشهای نظری در رابطه با موضو این وحقیق را نمی ووان انکار کرد ولی
در اروباط با پاسخگویی به چالشهای وجربی ،وحقیق حاضر با ووجه به اهدافی که به دنباال
وحقق آن است می وواند با شناسایی اب اد و مؤلفه های برند منابع انسانی و هم چنین با م رفی
ارزش های فردی ،سازمانی و محیطی متناسب با سازمان ها ی دولتی ایران ،شکاف بین وئوری
و عمل که در وحقیقات قبلی وجود داشته و در سازمان ها ی دولتی ایران نیز مشاهد می شود
را پر نماید .امید است اجرای این وحقیق گره گشای مسایل زیادی از قبیال (عادم ووجاه باه
مشاوره شغلی و سازمانی ،عدم ووجه به امنیات شاغلی کارکناان ،عادم رعایات منصافانه در
پرداخت کارکنان ،وب یض در جذب و گزینش کارکنان ،عدم ووجه به نربگاان در اساتردام،
عدم ووجه به ووانمندسازی کارکنان ،عدم ووجه به آموزش کارکنان ،عدم ووجه به انگیزش و
رضایت شغلی کارکنان ،عدم ووجه به اروباطات داخلی سازمان و  ) . . .باشد که سازمان هاای
دولتی ما را احاطه کرده است (اسگندری .)9316 ،این پاژوهش مادلی را بارای برناد مناابع
انسانی در سازمان های دولتی ایران را ارایه می کند و نشان می دهد چه ارزش هایی می وواناد
در برند شدن منابع انسانی مرصوصاً متناسب با شرای سازمان ها ی دولتی ایران وأثیر بگذارد
که این خود نیز در مشاوره های شغلی و سازمانی در خصوص برندسازی کارکنان در ساازمان
مورد استفاده قرار خواهد گرفت .با ووجه باه اهمیات و نقاش برندساازی مناابع انساانی در
سازمان های دولتی ،الزامات انجام این پژوهش را می ووان عنوان کرد که یکی از ویژگایهاای
سودمندی پژوهشهای مدیریتی عالوه بر کمك به گسترش مرزهای دانش ،کمك باه بهباود
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اقدامات مدیریتی است .نتایج حاصل از این پژوهش می وواند به بهبود اقدامات مدیریت منابع
انسانی علی الرصوص در ارایه مشاوره های شغلی و سازمانی در سازمان ها ی دولتی ایران منجر
شود و رهنمودهایی عملی برای بهبود نتایج و عملکارد مادیریت مناابع انساانی و همچناین
ووصیه هایی را در جهت اروقای برند منابع انسانی ارایه شاود .از ایان رو باا ووجاه باه اهاداف
وحقیق حاضر ،به منظور ودوین مدل برندسازی منابع انسانی در سازمان ها ی دولتی ایران باید
از نتایج وحقیقات گذشته به گونه ای استفاده ن مود که با شرای اجتماعی و فرهنگی ایاران و
ارزش های فردی ،سازمانی و اجتماعی نو سازمانی کاه باه عناوان جام اه ی آمااری وحقیاق
انتراب شده انطباق داشته باشد .در این راستا ساؤال اصالی وحقیاق ایان هسات کاه مادل
برندسازی منابع انسانی در سازمان ها ی دولتی ایران چگونه مدلی است؟
روش پژوهش
بر این اساس پژوهش حاضر در دو مرحله (کیفی و کمی) پایهریازی شاده اسات :در مرحلاه اول
(روش کیفی) محقق در والش است با استفاده از روش فراورکیب باه اساترراج مقاوالت (اب ااد)،
مفاهیم (مؤلفهها) ،و کدهای (شاخصهای) برندسازی منابع انسانی را از طریق مرور سیساتماویك
ادبیات استرراج کرده و مدل پیشنهادی خود را ارایه دهاد .در مرحلاه دوم (روش کمای)؛ مادل
مقدماوی وحقیق با استفاده از روش پیمایشی و با در نظر گرفتن شرای سازمانهای دولتی ایاران
بهمنظور متناسبسازی 9و بومیسازی ،7مورد نظرسنجی خبرگان قرار میگیرد.
همان طور که اشاره گردید برای طراحی مدل برندساازی مناابع انساانی ،در مرحلاه اول
پژوهش ،روش وحقیق بکار گرفته شده روش فراورکیب است .روش فراورکیب از انوا مرتلف
راهبردهای کیفی وحقیق میباشد .فراورکیب رویکرد سیستماویکی برای محققان فراهم می-
سازد وا وحقیقات را ورکیب و ومها و است اره های پنهاان را شناساایی کناد و از ایان طریاق
دانش موجود را ووس ه دهد و دیدی جامع و گسترده ایجاد کند (سیاو و الناگ .)7005 ،3از
آنجا که مفهوم برندمنابع انسانی مفهوم چندب دی و گسترده است ،روش فراورکیب به عناوان
روش مناسب برای به دست آوردن ولفیقی جامع از مدل های ارایه شده در این حوزه ،برپایاه
وفسیر و ورجمه آنها میباشد (جامیپور .)9313 ،بناابراین ،از آنجاایی کاه ایان وحقیاق در
والش برای طراحی مدلی جامع می باشد که اب اد مرتلف برند منابع انسانی در آن نگریساته
شود ،از این روش وحقیق استفاده شده است .هدف از این فرآیند آن است کاه نقااط ضا ف
مدل های مرتلف با نقاط قوت سایر مدل ها پوشش داده شده و کاستی ها نیز در مادل جدیاد
1. Customization
2. Localization
3. Siav & Long
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ورمیم می شود و مدلی که با شرای و مقتضیات سازمان ها ی دولتی ایران متناسب و ساازگار
باشد ،طراحی می گردد.
در حالت کلی وحقیقات علمی بر اساس هدف به سه دسته؛ بنیاادی ،کااربردی و عملای
وقسیم می شوند (حافظنیا .)9326 ،از آنجایی که این پاژوهش باه طراحای و سااخت مادلی
جدید برای برند منابع انسانی می پردازد و شرای برندسازی را برای کارکناان براش دولتای
ارایه می کند بر حسب هدف ،در مرحله اول ،یك پژوهش بنیادی و مرحله دوم (باومی ساازی
مدل) یك پژوهش کاربری محسوب می شود.
از طرفی وحقیقات علمی را بر اسااس ماهیات و روش مایواوان باه  5گاروه؛ وحقیقاات
واریری ،ووصیفی ،همبستگی ،وجربی و علی وقسیمبندی کارد (حاافظنیاا .)9326 ،پاژوهش
حاضر بر حسب ماهیت و روش با ووجه به اینکه محقق قصد دساتکاری دادههاا را نداشاته و
هیچ گونه دخل و وصرفی در داده ها و متغیرها ایجاد نمی کناد و وضا یت موجاود را مطال اه
می کند پژوهش ووصیفی یا غیرآزمایشی بوده و با عنایت به اینکه محقق به دنبال مدلسازی
برندمنابع انسانی در برش دولتی ایران میباشد ،لذا روش وحقیق از نو اکتشافی میباشد .از
طرفی با ووجه به اینکه داده های مورد نیاز این وحقیق با استفاده از پرسشنامه به دست آمده
است ،یك بررسی پیمایشی محسوب می شود.
 .1-0روش فراترکیب (روش کمی) :فراورکیاب 9ناوعی مطال اه کیفای مای باشاد کاه
اطالعات و یافته های استرراج شده از مطال ات کیفای دیگار باا موضاو ماروب و مشاابه را
بررسی می کند .در نتیجه ،نمونه موردنظر برای فراورکیب ،از مطال ات کیفای منتراب و بار
اساس اروباط آن ها با سؤال پژوهش وشاکیل مای شاود (رنجبریاان .)9316 ،فراورکیاب ،بار
مطال ه های کیفی که لزوماً مبانی نظری وسی ی را شامل نمی شاود ،ومرکاز دارد و باه جاای
ارایه خالصه جام ی از یافته ها ،یك ورکیب وفسیری از یافته ها را ایجاد می کناد (ساهرابی و
همکاران .)9310 ،فراورکیب بر مطال ههای کیفی ومرکز دارد که لزوماً مبانی نظری وسی ی
را شامل نمیشوند و به جای ارایه خالصه جام ی از یافتهها ،یك ورکیب وفسیری از یافتهها
را ایجاد میکند (زیمر .)7006 ،7در این پژوهش به منظور وحقق این هادف ،از روش هفات
مرحلهای سندلوسکی و باروسو )7002( 3اساتفاده شاده اسات .گاامهاای هفات مرحلاهای
سندلوسکی و باروسو در شکل ( )9نشان داده شده است (محمدی و همکاران.)9317 ،

1. Meta-Synthesis
2. Zimmer
3. Sandelowski & Barros
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ونظیم سؤال وحقیق
بررسی متون به صورت نظاممند
جستجو و انتراب مقاالت مناسب
استرراج اطالعات مقاله
وجزیه و وحلیل و ورکیب یافتههای کیفی
کنترل کیفیت
ارایه یافتهها
شکل  :1فرآیند هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و بارسو)0770( 1

 .1-1-0گامها و روش کار در فراترکیـب :در پاژوهش حاضار باه منظاور وجزیاهووحلیال
دادههای استرراجی از ادبیات وحقیق از روش هفت مرحلهای سندلوسکی و باروسو به شارح زیار
استفادهشده است:
گام اول :تنظیم سؤال تحقیق
در این وحقیق برای ونظیم سؤال پژوهش مراحل زیر طی گردیده است:
3
 )9چه چیزی :7برای ونظیم سؤال پژوهش ،اولین گام ومرکز بر «چه چیازی » در یاك مطال اه
است .هدف این پژوهش شناسایی ،مقولهبندی و گروهبندی اب اد و مؤلفههای برندسازی منابع
انسانی در سازمانهای دولتی ایران است.
 )7چه کسی :1در پاسخ به این سؤال ،جام ه مورد مطال ه مشرص میگردد .جام ه آمااری ایان
پژوهش شامل همه پژوهشهای در دسترس در حوزه برند منابع انسانی اسات کاه از محال
پایگاههای اطالعاوی 5وأمین شده است .در این پژوهش پایگاههای داده ،مجالت ،کنفرانسها و
مووورهای جستجوی مرتلف (جهت دانلود مقاالت انگلیسی و فارسی) مورد بررسی قرارگرفته
1. Sandelowski & Barros
2. What
3. What
4. Who
5. Science Direct, Emerald, Taylor & Francis, IEEE, Springer
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است که منابع جستجو و فراوانی مقاالت یافت شده در هار یاك از مناابع باه وفکیاك نشاان
دادهشده است.
 )3چه وقت :9این سؤال چارچوب زمانی منابع یافتهشده از مراحه قبال را مشارص مایکناد .در
پاسخ به این سؤال ،چارچوب یا محدوده زماانی مناابع یافتاه شاده از مرحلاه قبال مشارص
میگردد و مقاالت انگلیسی مطال اه شاده در ایان پاژوهش از ساالهاای  7000واا  7096و
مقاالت فارسی از سالهای  9315وا  9316میباشد .در این پژوهش مقاالت انگلیسی قبل از
سال  7000چندان مورد ووجه قرار نگرفته است .دلیل اصلی این بیووجهی ایان اسات کاه
عبارت «برندسازی منابع انسانی» در ادبیات موضوعی نسبتاً جدید است و با ووجه به استفاده
از پایگاههای اطالعاوی باال ،برای واژه «برندسازی منابع انسانی» نتیجهای برای مقاالت قبل از
سال  7000وجود ندارد.
 )1چگونه :به چگونگی روشی اشاره دارد که برای مطال ه منابع یافات شاده اساتفاده گردیاده
است .منظور روشی است که برای انجام مطال ه منابع یافت شده مورد اساتفاده قارار مای-
گیرد .در فراورکیب متن پژوهشهاای قبلای داده (دادههاای ثانویاه) محساوب مایشاوند.
بنابراین در این پژوهش ،از روش «وحلیل محتوا» وحلیل داده هاایی کاه باه صاورت ثانویاه
میباشد ،استفاده شده است .محقق با در نظر گرفتن م یارهایی ،مقاالت مناساب کاه وارد
فرآیند فراورکیب ( )Inclusionو مقاالوی که از فرآیناد خاارج مایشاوند ()Exclusion
شناسایی و مشرص میکند .ب د از بیان پارامترهای اشارهشده ،ساؤال پاژوهش باهصاورت
« مدل برندسازی منابع انسانی متناسب با سازمان های دولتی ایاران چگوناه مادلی اسات»
مطرح گردیده است.
گام دوم :بررسی متون بهصورت نظاممند
در گام دوم انجام فراورکیب ،پایگاههای داده و مووورهای جستوجوی مرتلفی مورد جستوجاو
قرار گرفتند و کلیدواژههای مت ددی برای جستوجوی مقاالت برای انجاام فراورکیاب اساتفاده
شدند .در این مرحله ،ابتدا کلیدواژههای اصلی (به صورت انگلیسی و فارسی) مروب باا موضاو
بهمنظور جستجوی نظاممند مقاالت منتشرشده در مجالت مرتلف انتراب شدند .در این وحقیق،
پایگاه دادهها ،نشریات و مووورهای جستجوی مرتلفی جهت دریافت مقاالت و کتاب انگلیسای و
فارسی مورد بررسی قرارگرفته است .در این بررسی نظاممند از واژههاای کلیادی متناوعی بارای
جستجو استفاده گردیده است.

1. When
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جدول  :1واژههای کلیدی
ردیف
9
7
3
1
5
6

واژه های کلیدی
فارسی
برند منابع انسانی
برند کارکنان
اب اد و مؤلفه ها ی برند منابع انسانی
مدل ها ی برند منابع انسانی
و ریف برند منابع انسانی
انوا برند

انگلیسی
Human Resource Brand
Employee Brand
Dimentions of Human Resource Brand
Human Resource Brand Models
Human Resource Brand Defination
Brand Varieties

بهمنظور استرراج مقاالت مناسب از منابع ذکرشاده باا اساتفاده از کلیادواژههاای مشارص،
م یارهایی در نظر گرفتهشده است که در این پژوهش م یارهای پذیرش و یا عدم پذیرش مقاالت
مطابق با جدول ( )7و یینشده است .همچنین در همان بادو جساتجو ،باهمنظاور جلاوگیری از
دریافاات مقاااالت نااامروب از لحااا عنااوانی ،محقااق عناااوین مقاااالت فارساای و انگلیساای را در
پایگاههای اطالعاوی بهدقت مطال ه کارده واا از ورود مقااالت ناامروب فاراوان بارای گاام ب ادی
جلوگیری نماید.
جدول  :0معیارهای پذیرش و عدم پذیرش مقاالت در گام دوم
معیارها

معیار پذیرش

معیار عدم پذیرش

زبان وحقیقات
زمان مطال ات
انگلیسی
زمان مطال ات فارسی

مطال ات انگلیسی و فارسی
وحقیقات منتشرشده از سال  7000وا
 7096میالدی
وحقیقات منتشرشده وا  9315وا 9316
مقاالت چاپ شده در نشریات و
پایگاه ها ی اطالعاوی م تبر
اب اد ،و اریف ،مدل ها و عوامل حفظ و
اروقای برند منابع انسانی

مطال ات غیرانگلیسی و غیرفارسی

اعتبار مطال ات
موضو مطال ه

وحقیقات پیش از  7000میالدی
وحقیقات پیش از 9315
نظرات شرصی ،پایگاه ها ی اطالعاوی
شرصی
غیر از موارد اشاره شده

در نتیجه جستجو و بررسیهای بهعملآماده از مناابع اشاارهشاده و باا اساتفاده از واژههاای
کلیدی موردنظر و با در نظر گرفتن م یارهای پذیرش ،درمجمو و اداد  791منباع ( 993منباع
انگلیسی و  905منبع فارسی) یافت شده که در جدول ( )3به وفکیك آورده شده است.
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جدول  :3تعداد منابع یافت شده
ردیف

منابع

تعداد منابع

9
7

منابع انگلیسی
منابع فارسی
مجمو منابع یافت شده

993
905
791

گام سوم جستجو و انتخاب مقاالت مناسب
گام سوم ،جست وجو و انتراب مقاالت مناسب اسات .در ابتادای فرآیناد جساتجو محقاق
مشرص می کند آیا مقاالت یافت شده متناسب با سؤال وحقیق می باشد یا خیر؟ باه منظاور
رسیدن به این هدف ،م یارهایی را برای پذیرش و عدم پاذیرش در نظار گرفتاه شاده و بار
اساس آن مجموعه مطال ات منترب چندین بار مورد بازبینی قرار گرفتند.
بر این اساس ،در هر بازبینی و دادی از مقاالت رد شدند و در نتیجه در فرآیند فراورکیب
مورد بررسی قرار نگرفتند .فرآیند بازبینی به این صورت انجام گرفت که محقق پارامترهای
مرتلفی را مانند؛ عنوان ،چکیده ،محتوا ،جزهیات مقاله (نام نویسنده ،سال و  ) . . .را در نظر
گرفته و رویه ای به شرح زیر را دنبال نمود؛ ابتدا عنوان مقاالت مرور گردید و مقاالوی که با
سؤال و هدف وحقیق وناسبی نداشتند حذف گردید .در مرحله ب د ،چکیده مقااالوی کاه از
مرحله قبل باقی مانده بود را بررسی نموده و در این مرحله نیاز مقاالت نامربوط حذف شدند
(در حین انجام این فرآیند و داد مقاالت کاهش می یابد) .پس از آن مقاالت بر اساس محتوا
و به عباروی کل متن مقاله مورد مطال ه قرار گرفت و مقاالوی نیز در این مرحلاه رد شادند.
در انتها مقاالت باقی مانده دوباره با دقت بررسی شده و آن هایی که فاقد ناام نویسانده و یاا
جزهیات مربوط به مقاله است کنار گذاشته شدند .در نهایت و داد مقاالت باقی مانده وارد گام
ب دی روش فراورکیب می شوند .م یارهای پذیرش و یا عدم پذیرش مقاالت مطابق با جادول
( ) 1و یین شده است.
جدول  :4معیارهای پذیرش و یا عدم پذیرش مقالهها در گام سوم
معیارها

معیار پذیرش

معیار عدم پذیرش

عنوان مقاالت
کیفیت محتوای چکیده
کیفیت محتوای متن
کیفیت روش شناختی
مطال ه

عناوین مروب با موضو مطال ه
چکیده های مروب با موضو مطال ه
محتوای مروب با موضو مطال ه
بررسی بر اساس ابزار حیاوی گلین
نمرات باالور از %25

عناوین غیرمروب با موضو مطال ه
چکیدههای غیرمروب با موضو مطال ه
محتوای غیرمروب با موضو مطال ه
بررسی بر اساس ابزار حیاوی گلین
نمرات پایین ور از %25
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در شکل ( )7چگونگی انتراب مقاالت مناسب و نتایج حاصال از آن نشاان داده شاده اسات.
پس از جست وجوی گسترده ،حدود  791عنوان پژوهش در زمینه موضو ماورد مطال اه اولیاه
قرار گرفتند .از نظر عنوان و چکیده  19و از نظر محتوا  22مقاله غرباال شادند و در نهایات 60
پژوهش برای انجام فراورکیب بهدست آمدند.

حذف مقاله به دلیل عنوان
N=35
حذف مقاالت به دلیل چکیده
N=16
حذف مقاالت به دلیل محتوا
N=22

و داد کل منابع یافت شده
N=791
کل مقاالت پس از غربال اول
N=913
کل مقاالت پس از غربال دوم
N=932
کل مقاالت نهایی
N=60

شکل  :0نتایج جستجو و چگونگی انتخاب مقاالت مناسب

بهمحض اینکه مقاالت جهت وناسب خودشان با پارامترهاای مطال اه بررسای شاد ،در قادم
ب دی باید کیفیت روششناختی مطال ات ارزیابی گردد .هدف از این گام حذف مقاالوی است که
محقق به یافتههای ارایهشده اعتمادی نداشته باشد ،بنابراین ممکن اسات مقالاهای کاه بایاد در
ولفیق وجود داشته باشد را رد کند.
اقدامات مبتنی بر مدرك در رشتههای مرتلفی چون علوم اجتماعی ،کسابوکاار ،مادیریت،
آموزش و به میزان گسترده در وحقیقات پزشکی و سالمت مورد استفاده قرار میگیرد .بهمنظاور
و یین اینکه آیا مدرکی که یافت میشود دقیق ،مروب و م تبر میباشد محقق باید بهطور خاص
مطال ه را مورد ارزیابی قرار دهد .ارزیابیهای حیاوی عدم اطمینان را کاهش میدهند و باه فارد
کمك میکنند وا بر مساهل مهم متمرکز گردد (گلین)7006 ،9
ارزیابی حیاوی ،یك عنصر کلیدی در مرور نظاممند میباشد که به ارزیابی شاامل وحقیقاات
میپردازد وا بهترین مقاالت را در یك موضو خاص مشرص کند (کارو و شایاارد .)7099 ،7در
این وحقیق برای ارزیابی کیفیت روششناختی مطال ات از ابزاری که ووس گلاین ( )7006اراهاه
1. Glynn
2. Crowe & Sheppard
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گردیده استفادهشده است .اگرچه چكلیساتهاای مرتلفای بارای ارزیاابی مارور نظااممناد در
فراورکیب وجود دارد ،ابزار گلین ( )7006برای ارزیابی هم مطال ات کیفی و هم مطال اات کمای
مورداستفاده زیادی قرار میگیرد (کاواالنو .)7093 ،9در ادامه برای بررسی کیفیت روششاناختی
مطال ات براساس ابزار ارزیابی حیاوی گلین ( ،)7006هر مقاله را بر اسااس چهاار م یاار «جام اه
آماری ،جمعآوری دادهها ،طرح وحقیق و نتایج» مورد ارزیابی قرار گرفتند در ایان قسامت نتاایج
ارزیابی مربوط به  97مقاله ارایهشده است .از  97مقاله ارزیابیشده در این فرآیند ،و داد  3مقالاه
امتیازی زیر  25درصد (متوس و ض یف) کسب نمود که از فرآیند وحقیق حذف گردید.
گام چهارم استخراج نتایج
در سرواسر فراورکیب ،بهطور پیوسته مقاالت منترب و نهاایی شاده ،باهمنظاور دساتیاابی باه
یافتههای درون مطال ات ،چندینبار بازخوانی شدند .در وحقیق حاضر ،اطالعات مقاالت نهایی باه
این صورت دستهبندیشده است :در ستون اول مرجع مربوط به هر مقاله ثبت میشود (شامل نام
و نام خانوادگی نویسنده به همراه سال انتشار مقاله)؛ در ستون دوم اب اد و مؤلفهای اروقاء یا نقض
برندسازی منابع انسانی که هر مقاله به آن اشارهکرده ،بیان گردیده است و در ستون سوم جادول
نیز اطالعات روششناختی مطال ه موردنظر ارایهشده است .نتایج بهدساتآماده باهصاورت مجازا
برای منابع فارسی و انگلیسی آورده شده است.
گام پنجم :تجزیهوتحلیل و تلفیق یافتههای کیفی
در طول وجزیه ووحلیل ،موضاوعات یاا وامهاایی جساتجو گردیدناد کاه در میاان مطال اات موجاود در
فراورکیب پدیدار شده بودند .سندلوسکی و باروسو ( )7002به این ماورد باهعناوان «بررسای موضاوعی»
اشاره میکند .در پژوهش حاضر ،ابتدا ومام مؤلفههای استرراجشده از مطال ات را باهعناوان کاد در نظار
میگیریم ساس با در نظر گرفتن مفهوم هر یك از این کدها ،آنها را در یك مفهوم مشاابهدساتهبنادی
میکنیم .بهاینورویب مفاهیم (ومهای) وحقیق را شکل میگیرد و مفاهیم مروب نیز در یك طبقاه کلای-
ور به نام مقوالت دستهبندی میشاوند .در پاژوهش حاضار ،ابتادا وماام اب ااد ،مؤلفاههاا و شااخصهاای
استرراجشده از مطال ات را بهعنوان کد در نظر میگیریم (جدول  )5ساس به بررسی کدها پرداختاه و باا
در نظر گرفتن مفهوم هر یك از این کدها ،آنها را در یك مفهوم مشابهدستهبندی میکنیم .بهایانورویاب
مفاهیم (ومها) وحقیق شکل میگیرند و مفاهیم نیز در یك طبقه کلیور به نام اب اد دستهبندی مایشاوند.
در جدول ( )6کدها ،مفاهیم و مقولهها نشان دادهشده است.

1. Catalano
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جدول  :0منابع و فراوانی مقولهها ،مفاهیم و کدهای استخراجشده
مقولهها

مفاهیم

ارزشها و
باورها

ارزشهای فرهنگی

وحمل ابهام

سبك زندگی

کدها (شاخصها)

منبع

فراوانی

پایبندی به
اخالق حرفهای،
پایبندی به
ارزشهای
بنیادی و
شرعی
وحمل
پیچیدگی و
ابهام ،ریسك-
پذیری،
مسئولیت-
پذیری
مثبتاندیشی و
خوشبینی،
نظم و انضباط،
ادب و فروونی

نهجالبالغه ،مورگان ( ،)7099هافساتد (،)7000
هوپرت و رامارسد ( ،)7001حسینی و همکااران
( ،)9313صاهمیان ( ،)9313صاهمیان و همکاران
( ،)9317کشاااکر و همکااااران ( ،)9315وواااچ
( ،)7097منگولد و مایلز ( ،)7002الریسامنانی
و ثانویفرد ( ،)7091سوکرو ()7097

97

حسااینی و همکاااران ( ،)9313صاااهمیان (،)9313
صاهمیان و همکااران ( ،)9317فقهایزاده و همکااران
( ،)9313رحیمیاان ( ،)9317باکانوسااکی و همکاااران
()7099

6

رفتار
شهروندی
سازمانی

وجدان کاری،
آداب اجتماعی

برندسازی
داخلی

امنیت شغلی،
آموزشهای
متنو و

ارزشهای سازمانی

قرارداد
روانشناختی

ووس هی مسیر
شغلی ،پاداش
شغلی

شااوابل ( ،)7097ساانگ ( ،)7001صاااهمیان و
همکاران ( ،)9317حسینی و همکاران (،)9313
کشاکر و همکااران ( ،)9315هداوناد و فرهمنااد
( ،)9313غالمحسینی و همکاران (،)9311
مااایلز و منگولااد ( ،)7001الریساامنانی و ثااانویفاارد
( ،)7091مرادی و همکاران ( ،)9317بَکهااوس و ویکاو
( ،)7001سوکرو ( ،)7097شهناوس و جویاال (،)7006
ساااهوند ( ،)9317شهسااوار و عااالموبریااز (،)9311
رحیمیان ( ،)9317عربپور و نیكپور ( ،)9311کونیگوا
و یوربانکوا ( ،)7093منگولد و مایلز ( ،)7002مِراساینگ
( ،)7097جیانااگ و ایلااس ( ،)7099ژالگاار و همکاااران
( ،)7099باکانوسکی و همکااران ( ،)7099شاانخای و
همکاران ( ،)7091بونداروك و همکاران ( ،)7097لیاونز
( ،)7002پاااهور و فرانکااا ( ،)7097کااودرت (،)7091
سااوکرو ( ،)7097وایاان و بااروك ( ،)7096ناناادینی
( ،)7090داگمار و همکاران ()7090
ارگااان ( ،)9111کاسااترو و همکاااران (،)7001
بولینااو و همکاااران ( ،)7003غااالمحسااینی و
همکاران ( ،)9311علویجه و همکااران (،)9315
هداونااد و فرهمنااد ( ،)9313ساااهوند (،)9317
حسینی و همکاران ( ،)9317هداوناد و فرهمناد
( ،)9313باکانوسکی و همکاران ()7099
ثاانویفارد ( ،)9313بنیاادینااهینی و همکاااران
( ،)9313یونسیفر و همکاران ( ،)9319بنسال و
ماااوریس ( ،)7009میرسااسااای و همکااااران

2

75

90

73
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مقولهها

ارزشهای اجتماعی

927

مفاهیم

کدها (شاخصها)

منبع

گسترده،
پاداشهای
سراوومندانه

( ،)9311کاویتهااا و جااوبلی ( ،)7096عزیاازی و
همکاران ( ،)9319هاادیزادهمقادم و همکااران
( ،)9319سااالیمخانیاااان ( ،)9319حیااادری
( ،)9319رحیمیان ( ،)9317هداوناد و فرهمناد
( ،)9313کونیگوا و یوربانکوا ( ،)7093مِراسینگ
( ،)7097مِمُون و کالچی ( ،)7097باکانوسکی و
همکاااران ( ،)7099الریساامنانی و ثااانویفاارد
( ،)7091لیونز ( ،)7002پاهور و فرانکا (،)7097
کودرت ( ،)7091سوکرو ( ،)7097واین و باروك
( ،)7096ناندینی ()7090
ثانویفرد ( ،)9313کفاشپور و نیاکاان (،)9311
چرنااااوونی ( ،)7006اساااتفن رابیناااز (،)7005
دنینسون و همکاران ( ،)7000والنیو و همکااران
( ،)7097کونیگوا و یورباانکوا ( ،)7093مِمُاون و
کالچاای ( ،)7097کاااپور ( ،)7090باکانوسااکی و
همکاااران ( ،)7099الریساامنانی و ثااانویفاارد
( ،)7091شانخی و همکااران ( ،)7091جاین و
پاااول ( ،)7097بونااداروك و همکاااران (،)7097
لیاااونز ( ،)7002کاااودرت ( ،)7091نانااادینی
()7090
سیدجوادین ( ،)9316سنگ ( ،)7001حسینی و
همکاران ( ،)9313وقیزاده و همکاران (،)9311
شهساااوار و عاااالموبریاااز ( ،)9311رحیمیاااان
( ،)9317حمیاادیانپااور و همکاااران (،)9317
کونیگااوا و یوربااانکوا ( ،)7093جیانااگ و ایلااس
( ،)7099ژالگر و همکاران ( ،)7099باکانوساکی
و همکاران ()7099
نهجالبالغه ،هوپرت و رامارسد ( ،)7001حسینی
و همکاااران ( ،)9313حمیاادیانپااور و همکاااران
( ،)9317جیاناااگ و ایلاااس ( ،)7099ژالگااار و
همکااااران ( ،)7099باکانوساااکی و همکااااران
()7099
م مارزادهطهران و وزیرینظام دوسات (،)9311
ثااانویفاارد ( ،)9313ربی اایمناادجین و غالماای
( ،)9315قالوندی و همکاران ( ،)9313رویایی و
مهردوساات ( ،)9311حمیاادیانپااور و همکاااران
( ،)9317هداونااد و فرهمنااد ( ،)9313غااالم-
حسااینی و همکاااران ( ،)9311جیانااگ و ایلااس

فرهنگ
سازمانی

درگیرشدن در
کار ،انطباق-
پذیری

سطوح
خانوادگی

خوشنامی

هنجارهای
اجتماعی

احترام به
قوانین (قانون-
مداری) ،اعتماد
اجتماعی

مسئولیت
اجتماعی

رعایت اخالق
کسب و کار،
نو دوستی

فراوانی

92

99

2
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مقولهها

ارزشهای ورصصی

مفاهیم

کدها (شاخصها)

شایستگی
حرفهای

دانش سازمانی
و دانش شغلی

منابع قدرت
حرفهای

قدرت مالی،
قدرت شرصی
(کاریزما)،
قدرت اطالعات

مهارتهای
اروباطی

مهارت کالمی،
مهارت
غیرکالمی

دانش

ارزشهای فردی

مهارت

آراستگی
(جذابیت
ظاهری)

دانش عمومی
(رشد و ووس ه-
ی فردی)
دانش ورصصی
(داشتن چشم-
انداز شرصی)
سرتافزاری
(دانش
کامایوور
«)»ICDL
نرمافزاری
(ووانایی کار با
شبکههای
اجتماعی)
جذابیت
فیزیکی،
آراستگی
ظاهری

منبع

( ،)7099ژالگر و همکاران ( ،)7099باکانوساکی
و همکاران ( ،)7099الریسامنانی و ثاانویفارد
( ،)7091کودرت ( ،)7091سوکرو ()7097
سانچز ( ،)7090حساینی و همکااران ( ،)9315صااهمیان
( ،)9313صااهمیان و همکااران ( ،)9317زاهادی و شایخ
( ،)9311شهسوار و عاالموبریاز ( ،)9311ویکتوریارَماال و
کِنینگ ( ،)7091داگمار و همکاران ()7090
حسااینی و همکاااران ( ،)9313ساانگ (،)7001
یونساایفاار و همکاااران ( ،)9319باکانوسااکی و
همکاران ()7099
حسینی و همکاران ( ،)9313اسگندری و نقای-
پاااور ( ،)9313کشاااکر و همکااااران (،)9313
کریماایعلویجااه و همکاااران ( ،)9315هداونااد و
فرهمنااااد ( ،)9313اسااااگندری و همکاااااران
( ،)9319هاااااادیزاده و همکااااااران (،)9319
بنیادیناهینی و همکاران ( ،)9313باکانوساکی و
همکاااران ( ،)7099کااودرت ( ،)7091داگمااار و
همکاران ()7090
صاهمیان ( ،)9313صاهمیان و همکاران (،)9317
مورگااان ( ،)7099هااوبرت و رامارسااد (،)7001
کشکر و همکاران ( ،)9313حسینی و همکااران
( ،)9313کریماایعلویجااه و همکاااران (،)9315
گاردنر و همکااران ( ،)7099داگماار و همکااران
()7090

فراوانی

1

1

99

1

حسینی و همکااران ( ،)9313مورگاان (،)7099
شوابل ( ،)7090صااهمیان و همکااران (،)9317
وایاان و بااروك ( ،)7096داگمااار و همکاااران
()7090

6

کشکر و همکااران ( ،)9313صااهمیان (،)9313
بانیته و همکاران ( ،)7099حساینی و همکااران
( ،)9313حمیاادیانپااور و همکاااران (،)9317
اونااااگ ( ،)7099ویکتوریارَمااااال و کِنینااااگ
( ،)7091داگمار و همکاران ()7090

1
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مقولهها

مفاهیم

کدها (شاخصها)

منبع

فراوانی

هوش هیجانی

خودآگاهی،
خوشبینی و
نگرش مثبت

بااار-آن ( ،)7009زهراکااار ( ،)9316حاجیااان و
همکاران ( ،)9319کااب و ماایر ( ،)7000الری-
سمنانی و ثانویفرد ( ،)7091صاهمیان (،)9313
حسینی و همکاران ( ،)9313داگمار و همکااران
()7090

1

ارزشهای ایرانی -اسالمی

ویژگیهای
کارکنان جام ه
ایرانی
ارزشها و
فرهنگ حاکم
در سازمانهای
دولتی ایران

حاکمیت
ارزشهای دینی،
وأکید بر عقالنیت
دینی
فرهنگ کار و
کارآرفرینی،
فرهنگ
مشارکت جویی

قانون اساسی و سیاست کلی نظام اداری کشور

قانون اساسی و سیاست کلی نظام اداری کشور

9

9

گام ششم حفظ کنترل کیفیت
شاید مهمور از ارزیابی مطال ات برای در برداشتن م یارهای شمول و ماروب باودن ،ارزیاابی
مطال ات برای در برداشتن م یارهای کیفیتای مایباشاد .در روش فراورکیاب و در ایان گاام،
رویههای زیر را برای حفظ کیفیت مطال ات انترابی در نظر گرفتهشدهاند:
 .9در سرواسر وحقیق ،محقق والش میکند وا با فراهم کردن ووضایحات و ووصایف روشان و
واضح برای گزینههای موجود در وحقیق گامهای اوراذشده را بردارد.
 .7در زمان مناسب ،محقق رویکردها و نگرشهای مستقر را جهت ولفیق مطال اات اصالی در
وحقیق کیفی استفاده میکند.
 .3در زمان مناسب ،محقق از برنامههای مساتقر و محارز مانناد ابازار حیااوی ارزیاابی گلاین
( )7006جهت ارزیابی کیفیت مطال ات اصلی وحقیق کیفی استفاده میکند.
 .1محقق هر دو استراوژی جستجوی الکترونیك و دستی را به کار میبرد وا مقاالت مربوطه را
پیدا کند.
 .5محقق ،روشهای کنترل کیفیت استفاده شده در مطال ات وحقیاق کیفای اصالی را باه کاار
میبرد.
 .6در ارزیابی کیفیت مطال ات وحقیاق اصالی ،محقاق از ابازار ارزیاابی وحقیاق کیفای گلاین
( )7006برای ارزیابی مطال ات استفاده میکند که شاامل ساؤالهاایی اسات کاه کماك
میکند وا بررسیها م قول به نظر برسد.
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در این مرحله محقق جهت ارزیابی کیفیت فرآیند فراورکیب ،از ابزارحیاوی گلاین ()7006
استفاده نمونه است .در این پژوهش ،عالوه بر موارد اشاره شاده محقاق بارای کنتارل مفااهیم
استرراجی خود از مقایسه نظرات خود با یك خبره دیگر نیز استفاده نمود .هماانطاور کاه در
فصل سوم بیان گردیده است ،برای حصول این منظور و ادادی از مقااالت انتراابی در اختیاار
یکی از خبرگان قرار گرفت و نتایج حاصله از طریق شاخص پایایی ارزیابهاا ،ارزیاابی گردیاد.
مقدار ضریب محاسبهشده  %13میباشد.
گام هفتم :ارایه یافتهها
در این مرحله از روش فراورکیب ،مطابق جدول ( ،)6یافتاههاا ی حاصال از مراحال قبال ارایاه
میشوند .در این جدول خالصه ای از گروهبندی اب اد ،مؤلفههاا و شااخصهاایی کاه از ادبیاات
مربوط به برندسازی منابع انسانی استرراجشده است ،نشان داده میشود.
جدول  :0خالصه یافتههای فراترکیب برندسازی منابع انسانی
مقولهها

مفاهیم
ارزشها و باورها

ارزشهای فرهنگی

وحمل ابهام

سبك زندگی
قرارداد روانشناختی
رفتار شهروندی سازمانی
ارزشهای سازمانی
برندسازی داخلی
فرهنگ سازمانی
سطوح خانوادگی
ارزشهای اجتماعی

هنجارهای اجتماعی

کدها
پایبندی به اخالق حرفهای
پایبندی به ارزشهای بنیادی و شرعی
وحمل پیچیدگی و ابهام
ریسكپذیری
مسئولیتپذیری
مثبتاندیشی و خوشبینی
نظم و انضباط
ادب و فروونی
ووس ه مسیر شغلی
پاداش شغلی
وجدان کاری
آداب اجتماعی
امنیت شغلی
آموزشهای متنو و گسترده
پاداشهای سراوومندانه
درگیرشدن در کار
انطباقپذیری
خوشنامی
قانونمداری
اعتماد اجتماعی
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مفاهیم

مقولهها

مسئولیت اجتماعی
شایستگی حرفهای
منابع قدرت حرفهای

ارزشهای ورصصی

مهارتهای اروباطی
دانش
مهارت
ارزشهای فردی

آراستگی
(جذابیت ظاهری)
هوش هیجانی

ارزشهای ایرانی -اسالمی

ویژگیهای کارکنان جام ه
ایرانی
ارزشهای حاکم در
سازمانهای دولتی ایران

کدها
رعایت اخالق کسب و کار
نو دوستی
دانش سازمانی
دانش شغلی
قدرت مالی
قدرت شرصی (کاریزما)
قدرت اطالعات
مهارت کالمی
مهارت غیرکالمی
دانش عمومی (رشد و ووس هی فردی)
دانش ورصصی (داشتن چشمانداز شرصی)
سرتافزاری (دانش کامایوور «)»ICDL
نرمافزاری (ووانایی کار با شبکههای اجتماعی)
جذابیت فیزیکی
آراستگی
خودآگاهی
خوشبینی و نگرش مثبت
حاکمیت ارزشهای دینی
وأکید بر عقالنیت دینی
فرهنگ کار و کارآفرینی
فرهنگ مشارکتجویی

 .0-0مدل مفهومی پژوهش
در جدول ( )5مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش را که از فرآیند فراورکیب بهدست آمده ،نشاان مایدهاد.
مدل مفهومی اولیه وحقیق ،متشکل از  6مقوله (اب ااد)؛ «ارزشهاای فرهنگای»« ،ارزشهاای ساازمانی»،
«ارزشهای اجتماعی»« ،ارزشهای ایرانی -اسالمی»« ،ارزشهای ورصصی»« ،ارزشهاای فاردی» و 91
مفهوم و  19کد (شاخص) است .با ووجه به اینکه در پژوهش حاضر بارای مادلساازی از روش اکتشاافی
فراورکیب استفاده شده است .حاال از ورکیاب چاارچوبهاا و نظریاههاای اشااره شاده ،مادل مفهاومی
پیشنهادی پژوهش به صورت شماویك در شکل ( )3ارایه میشود.
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شکل  :3مدل مفهومی استخراجی از روش فراترکیب

 .3-0مرحله دوم :روش پیمایش (روش کمی)
در این مرحله بهمنظور نظرسنجی از خبرگان و آزمون مدل در جام ه هدف از روش پیماایش و
ابزار پرسشنامه استفادهشده است .این وحقیق در این مرحله دارای دو پرسشنامه میباشد کاه باه
جمعآوری دادهها بهمنظور نظرسنجی از خبرگان (سازمانی و دانشگاهی) بهمنظور بومیساازی و
وکمیل مدل برندسازی منابع انسانی و همچنین آزمون مدل پرداخته است.
گام اول :نظرسنجی از خبرگان (در ارتباط با پرسشنامه شماره یک)
در گام اول بهمنظور نظرخواهی درباره مدل بهدستآمده از روش فراورکیب ،پرسشنامه شماره یاك
ونظایم و باین  70نفار از خبرگاان 9دانشاگاهی ماروب باا حاوزه پاژوهش و مادیران و کارکناان
سازمانهای دولتی که واجد شرای خبرگان این پژوهش بودند ووزیع گردید .پرسشنامه شماره یاك
حاوی مقوالت ،مفاهیم و کدهای شناساییشده از روش فراورکیب با طای ساه گزیناهای (ضاروری،
مفیداست ولی غیرضروری است و غیرضروری) جهت اندازهگیری روایی محتوا ( (CVRاست.

 .9جام ه آماری متشکل از خبرگان حوزه علوم انسانی میباشد؛ این افراد شامل اعضای هیئت علمی دانشاگاههاا در
زمینه مربوطه و مدیران و کارکنانی که وحصیالت مروب با حوزه پژوهش داشتند.
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گام دوم :اصالح مدل اولیه
ب د از آزمون خبرگی در گام اول ،روایای منطقای آن انادازهگیاری گردیاد و نکاات و ماواردی را کاه
خبرگان به آن اشارهکرده بودند جمعآوری گردید و اصالحاوی در الگوی اولیه پژوهش صورت پذیرفت.
گام سوم :نظرسنجی از خبرگان (در ارتباط با پرسشنامه شماره دو)
پرسشنامه دوم وحقیق دربرگیرنده سؤالهایی است که محقق قصد دارد از طریق آنهاا کادهای
مدل برندسازی منابع انسانی را اندازهگیری نماید .در این برش از خبرگان خواستهشده است واا
از بین و اریف ارایهشده در پرسشنامه ،در اروباط با مروب بودن عبارت در نظر گرفتهشده بارای
کد موردنظر با طیف چهارگزینهای جهت اندازهگیری روایی محتوا ( )CVIنظر دهند .این و اریف
و عبارات بر اساس اطالعاوی که از متن مقاالت استرراجشده است ،ارایه گردیده است .پرسشنامه
شماره دو بین  70نفر از خبرگان دانشگاهی مروب با حوزه پژوهش ووزیع گردید.
 .4-0روایی و پایایی ابزارهای اندازهگیری
در این برش ،به وفکیك در مورد روایی و پایایی روشهای فراورکیب و پیمایش بحث شده است.
 .1-4-0روایی روش فراترکیب :در این وحقیاق ،محقاق باهمنظاور و یاین روایای روش
فراورکیب از ابزار ارزیابی حیاوی گلین 9استفاده نموده است .این ابزار به محقق کمك میکناد واا دقات،
اعتبار و اهمیت مطال ات کیفی و هم مطال ات کمی را مشرص کند .برای این منظور ،محقق مقالاههاا را
بهصورت کامل میخواند وا از محتوای آنها آگااهی عمیقای پیاداکرده ،سااس باا اساتفاده از مجموعاه
سؤاالوی که در یك چكلیست طراحیشده است به ارزیاابی آنهاا مایپاردازد .نتاایج باهدساتآماده از
اندازهگیری ابزار ارزیابی حیاوی گلین نشان دادهشده است.
 .0-4-0پایایی روش فراترکیب :بهمنظور و یین پایایی روش فراورکیب از روش پایایی ارزیاابهاا
استفادهشده است ،بدینصورت که عالوه بر محقق که اقدام به کدگذاری اولیه نموده است محققای دیگار
نیاز همان متنی را که خود محقق کدگذاری کرده است را بدون اطال از کدهای او و جداگانه کدگاذاری
مینماید درصورویکه کدهای این دو محقق به هم نزدیك باشاد ،نشااندهناده ووافاق بااال باین ایان دو
کدگذاری میباشد که بیانکننده پایایی است .برای محاسبه پایایی ارزیابها ،و داد شش مقاله در اختیاار
محقق دیگری قرار گرفت .محقق از درون مقاالت انترابشده  91کد را استرراج نماوده باود و کدگاذار
دیگر  96کد را از درون این مقاالت استرراج کرد .جدول ( )6نشاندهنده کدهای اساترراجی ووسا دو

1. Glynn Critical appraisal tool
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کدگذار میباشد .در این جدول عدد یك نشاندهنده ووافق بین دو کدگذار و عدد صفر نشاندهنده عادم
ووافق بین این دو محقق میباشد.
ضرایب ووافق دو کدگذاری یا پایایی ارزیاب از طریق فرمول زیر محاسبه میگردد (سلکایند.)9315 ،
و داد ووافق

= پایایی ارزیابها

و داد ووافق امکانپذیر
جدول  :0کدهای استخراجی توسط دو کدگذار

کدهای استخراجی

1

0

3

4

0

0

0

1

7

17

11

10

13

14

10

10

10

11

کدگذار 1

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

کدگذار 0

9

9

9

0

9

9

9

0

9

9

9

9

9

0

9

9

9

9

کدگذار

همانطور که در جدول ( )2مشاهده میگردد ،بین دو کدگذار  95بار ووافاق و ساه باار عادم ووافاق
صورت پذیرفته است .بنابراین زمانی که اعداد را در فرمول قارار مایدهایم ،ضاریب پایاایی ارزیاابهاای
بهدستآمده  0/13م ادل میشود .با ووجه به اینکه ضریب پایایی ارزیابهاا از  0/6بیشاتر اسات؛ بناابراین
میووان ادعا نمود که ابزار مورد استفاده برای استرراج کدها از پایایی قابلووجهی 9برخوردار بوده است.
 .3-4-0روایی روش پیمایش (روایی پرسشنامه شماره  1و  :)0مفهوم اعتبار یا روایی باه ایان
پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری وا چه حد خصیصاه ماوردنظر را مایسانجد .بادون آگااهی از
اعتبار ابزار اندازهگیری نمیووان بهدقات دادههاای حاصال از آن اطمیناان داشات .بارای و یاین اعتباار
7
پرسشنامه روشهای مت ددی وجود دارد که در این پاژوهش ،محقاق از روش روایای منطقای (صاوری ،
روایی محتوا )3استفاده نموده است.
 .1روایی صوری :سادهورین و مهمورین نو روایی ،روایی صوری است .این ناو روایای ووسا قضااوت
جام ه علمی درباره اینکه نشانگر دقیقاً همان سازه موردنظر را میسنجد ،بهدست مایآیاد (فقیهای و آغااز،
 .)310 ،9310برای ارزیابی روایی صوری ،پرسشنامه شماره یك و دو در اختیار خبرگان مورد نظر قرار گرفت و
ب د از دریافت نظرات آنها اصالحاوی در پرسشنامه صورت پذیرفت .در ضمن وا حد امکان از بکار بردن عبارات
و اصطالحات پیچیده اجتناب گردید .عالوه بر این با گنجاندن دستورال مل وکمیل پرسشنامه ،والش شد وا از
بروز ابهامات احتمالی در وکمیل پرسشنامه نیز جلوگیری شود .بهعالوه بهمنظور جلوگیری از ابهام در و ریاف
م یارها ،و ریف کاملی از م یارها به پیوست پرسشنامه مذکور ارسال گردیده است.
1. Substantial
2. Face Validity
3. Content Validity
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 .0روایی محتوا :نوعی روایی است که برای بررسی اجزای وشاکیلدهناده یاك ابازار انادازهگیاری
بهکاربرده میشود .روایی محتوای یك ابزار اندازهگیری به سؤالهای وشکیلدهناده آن بساتگی دارد ،کاه
آیا سنجه محتوای کامل و ریف را در بردارد؟ (فقیهی و آغاز .)310 ،9310 ،برای ارزیابی روایای محتاوایی
از نظر مترصصان میووان به دو شکل کیفی و کمی عمل نمود :در بررسی کیفی محتوا (که وقریباً شابیه
روایی صوری است) پژوهشگر از مترصصان درخواست میکند وا بازخورد الزم را در اروباط باا ابازار ارایاه
دهند که بر اساس آن موارد اصل خواهند شد .برای این منظور پرسشنامه شماره یك که حاوی مقولاههاا،
مفاهیم و کدهای برندسازی منابع انسانی بود در اختیار خبرگاان ماورد نظار قارار گرفات .نهایتااً نکاات و
مواردی را که خبرگان به آن اشارهکرده بودند جمعآوری گردید و اصالحاوی در الگاوی اولیاه پاژوهش باه
شرح زیر صورت پذیرفت.
 )9وغییر نام مفهوم «منابع قدرت» به «منابع قدرت حرفهای»
 )7وغییر نام کد «احترام به قوانین» به «قانونمداری»
 )3وغییر نام مفهوم «جذابیت ظاهری» به «آراستگی»
 )1وغییر نام مقوله «فرهنگ ایرانی-اسالمی» به «ارزشهای فرهنگ ایرانی اسالمی»
برای بررسی روایی محتوایی به شکل کمی از دو ضریب نسبی روایی محتوا( 9برای پرسشنامه
شماره  )9و شاخص روایی محتوا( 7برای پرسشنامه شماره  )7استفاده میشود:
 .1ضریب نسبی روایی محتوا :برای و یین این ضریب از مترصصان درخواست میشود وا
هر آیتم را بر اساس سه طیف «ضروری است»« ،مفید است ولای ضاروروی نادارد» و «ضاروروی
ندارد» بررسی نمایند .ساس پاسخها مطابق فرمول زیر محاسبه میگردد:
فرمول شماره .7-3

در این رابطه  nEو داد خبرگانی است که به گزینه «ضروری» پاسخ دادهاند و  Nو اداد کال
خبرگان است .اگر مقدار محاسبهشده از مقدار جدول الوشه بزرگوار باشاد اعتباار محتاوای آن
آیتم پذیرفته میشود .حداقل مقدار روایی بارای نموناه  70نفاری طباق جادول وصامیمگیاری
(جدول الوشه) در مورد ضریب نسبی روایی محتوا  0/17میباشد .با ووجه به اینکه مقادیر ضریب
نسبی روایی محتوا برای ومامی آیتمها بزرگوار از  0/17شاده اسات ،بناابراین اعتباار محتاوایی
ومامی آیتمها وأیید میگردد.
)1. Content Validity Raito (CVR
)2. Content Validity Index (CVI
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طراحی مدل برندسازی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران به روش فراورکیب
جدول  :1مقادیر ضریب نسبی روایی محتوا برای هر یک از مقولهای برندسازی منابع انسانی
طیف
مقوله

مفید است
ولی ضرورتی

ضروری

ندارد

غیر

تعداد

ضروری

نمونه

مقدار
CVR

حداقل
مقدار

نتیجه

روایی

ارزشهای فرهنگی

91

9

-

70

0/1

0/17

وأیید

ارزشهای سازمانی

91

9

-

70

0/1

0/17

وأیید

ارزشهای اجتماعی

91

7

-

70

0/1

0/17

وأیید

ارزشهای ورصصی

91

7

-

70

0/1

0/17

وأیید

ارزشهای فردی

91

9

-

70

0/1

0/17

وأیید

ارزشهای ایرانی
اسالمی

92

3

70

-

0/17

0/2

وأیید

 .0شاخص روایی محتوا :برای و یین این ضریب از مترصصان درخواست میشود وا هر آیاتم را
براساس طیف چهارقسمتی «کامالً مروب »« ،مروب اما نیاز به باازبینی»« ،نیااز باه باازبینی
جدی» و «غیرمروب » بررسی نمایند .این شاخص بهصورت وجمیع امتیازات موافاق بارای دو
آیتم که امتیاز «کامالً مروب » و «مروب اما نیاز به بازبینی» را کساب کاردهاناد ،وقسایم بار
و داد کل مترصصان محاسبه خواهد شد .درصوروی که مقدار شاخص روایای محتاوا از 0/21
بیشتر باشد ،آنگاه روایی محتوای مقیاس مورد وأیید میباشد.
جدول ( ،)1نشان دهنده مقادیر شاخص روایی محتوا برای هریك از شااخصهاای ماروب باا
کدهای برندسازی منابع انسانی میباشد .با ووجه به اینکاه مقاادیر شااخص روایای محتاوا بارای
ومامی آیتمها بزرگور از  0/21شده است ،بنابراین اعتبار محتوایی ومامی آیتمها وأیید میگردد.
جدول  :7مقادیر ضریب نسبی روایی محتوا برای هر یک از کدها
طیف
کدها

مرتبط
کامالً

اما نیاز

مرتبط

به
بازبینی

نیاز به
بازبینی
جدی

غیر

تعداد

مرتبط

نمونه

مقدار
CVI

حداقل
مقدار

نتیجه

روایی

پایبندی به اخالق حرفهای

70

-

-

-

70

9

0/21

وأیید

پایبندی به ارزشهای بنیادی
و شرعی

96

3

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

وحمل پیچیدگی و ابهام

91

7

3

9

70

0/1

0/21

وأیید

ریسكپذیری

97

1

3

9

70

0/1

0/21

وأیید

مسئولیتپذیری

91

9

-

-

70

0/15

0/21

وأیید
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طیف
کدها

مرتبط
کامالً

اما نیاز

مرتبط

به
بازبینی

نیاز به
بازبینی
جدی

غیر

تعداد

مرتبط

نمونه

مقدار
CVI

حداقل
مقدار

نتیجه

روایی

مثبتاندیشی و خوشبینی

92

7

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

نظم و انضباط

91

9

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

ادب و فروونی

92

7

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

ووس ه مسیر شغلی

93

1

7

9

70

0/15

0/21

وأیید

پاداش شغلی

93

1

3

-

70

0/15

0/21

وأیید

وجدان کاری

70

-

-

-

70

9

0/21

وأیید

آداب اجتماعی

91

9

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

امنیت شغلی

92

7

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

آموزشهای متنو و گسترده

91

9

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

پاداشهای سراوومندانه

91

1

7

-

70

0/1

0/21

وأیید

درگیرشدن در کار

92

3

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

انطباقپذیری

93

3

3

9

70

0/1

0/21

وأیید

خوشنامی

91

1

7

-

70

0/1

0/21

وأیید

قانونمداری

92

7

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

اعتماد اجتماعی

92

7

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

رعایت اخالق کسب و کار

70

-

-

-

70

9

0/21

وأیید

نو دوستی

92

7

9

70

0/15

0/21

وأیید

دانش سازمانی

91

9

-

-

70

9

0/21

وأیید

دانش شغلی

91

9

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

قدرت مالی

99

5

7

7

70

0/1

0/21

وأیید

قدرت شرصی (کاریزما)

91

3

3

-

70

0/15

0/21

وأیید

قدرت اطالعات

91

9

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

مهارت کالمی

70

-

-

-

70

9

0/21

وأیید

مهارت غیرکالمی

96

3

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

دانش عمومی (رشد و ووس ه-
ی فردی)

92

7

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

دانش ورصصی (داشتن
چشمانداز شرصی)

91

9

-

9

70

0/15

0/21

وأیید

سرتافزاری (دانش کامایوور
«)»ICDL

91

9

-

9

70

0/15

0/21

وأیید
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طیف
کدها

مرتبط
کامالً

اما نیاز

مرتبط

به
بازبینی

نیاز به
بازبینی
جدی

غیر

تعداد

مرتبط

نمونه

مقدار
CVI

حداقل
مقدار

نتیجه

روایی

نرمافزاری (ووانایی کار با
شبکههای اجتماعی)

92

9

9

9

70

0/1

0/21

وأیید

جذابیت فیزیکی

97

5

7

9

70

0/15

0/21

وأیید

آراستگی

96

3

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

خودآگاهی

91

9

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

خوشبینی و نگرش مثبت

91

9

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

حاکمیت ارزشهای دینی

92

7

9

-

70

0/15

0/21

وأیید

وأکید بر عقالنیت دینی

91

7

9

-

70

9

0/21

وأیید

فرهنگ کار و کارآفرینی

70

-

-

-

70

9

0/21

وأیید

فرهنگ مشارکتجویی

91

9

-

-

70

9

0/21

وأیید

بحث و نتیجهگیری
هر وحقیقی باهدف دستیابی به نتایجی جهت افزایش آگاهی و با کماك باه وصامیمگیاری در
مورد مسئلههای خاص صورت میگیرد و ارزش این وحقیق به میزان کمکی که در این راستا به
پژوهشگر یا وصمیم گیرنده میکند ،بستگی دارد (اشرفی .)9315 ،همچنین از بدو شکل گیاری
رشته مدیریت بهعنوان یكرشته دانشگاهی ومامی ووجه نظریهپردازان بر ارایه راهکارهایی برای
حداکثر استفاده از منابع بوده است .با وغییرات به وقو پیوسته در بستر و محی کسبوکاار و
بروز اقتصاد دانشبنیان ،مبنای کسب مزیت رقابتی از وحصیل منابع فیزیکی و مادی به اروقاء و
حداکثر استفاده از منابع انسانی وغییریافته است .بهنوعی که همگاان اما روز اذعاان دارناد کاه
منابع انسانی باکیفیت کلید طالیی رقابت و ونهاا منباع پایادار مزیات رقاابتی اسات .بناابراین
پژوهش حاضر با هدف ارایه مدلی برای برندسازی منابع انسانی در سازمان هاای دولتای ایاران
انجام گرفت .با ووجه به اهمیت مسئله پژوهش و همچنین مروری بر ادبیات و پیشینه وحقیق،
ضرورت طراحی مدل برندسازی منابع انسانی برای سازمانهای دولتی ایاران احسااس گردیاد.
محقق در گام ها ی اول ابتدایی وحقیق و با ووجه باه مطال اات اولیاه خاود در زمیناه موضاو
پژوهش ،به این نکته رسید که محققان گذشته اجما قابل ووجهی در خصوص و ریف ،اناوا و
اب اد مرتلف برندسازی منابع انساانی ندارناد .بررسایهاا نشاان مایداد کاه از دیاد برخای از
صاحب نظران ،دلیل اصالی وحقاق نیاافتن چناین اجمااعی ،عادم ووجاه مناساب باه ماهیات
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چندوجه ی برندسازی منابع انسانی بود .برندسازی منابع انسانی ،یاك مفهاوم نسابتاً جدیاد و
گسترده در زمینهی بازرایابی و مدیریت منابع انسانی است .در ووجه برندسازی منابع انساانی
در دل وحقیقات رشته ی بازاریابی و منابع انسانی یافت میشود .با ووجه به گستردگی وحقیقات
در خصوص برندسازی منابع انسانی هم در حوزه بازاریابی و هم منابع انسانی ،احتمال طراحای
مدلی جامع که بتواند قابلیت استفاده در سازمان های دولتی ایران را داشته باشد ض یف جلاوه
میداد .بنابراین اوراذ روش های ورکیبی که میووانست حاصل وحقیقات گذشاته را باه صاورت
نظام مند دربیاورد و به پژوهشگران در دست یافتن به الگوهای منظم یاری رساند ،ضاروری باه
نظر رسید .بر این اساس رویکرد نسبتاً جدید فراورکیب ،هنوز باهطاور گساترده در ایان حاوزه
استفادهنشده و میووانست ابزار ارزشمندی برای وسهیل در رویه ساخت وئوری از طریق ورکیب
نظاممند باشد ،برای طراحی و ارایه مدل مفهومی پژوهش انتراب گردید.
همان طور که در مرحله اول (استفاده از روش فراورکیب برای اساترراج اب ااد ،مؤلفاههاا و
شاااخصهااا ی برندسااازی منااابع انسااانی) و نیااز در مرحلااه دوم (وجزی اهووحلی ال دادههااای
جمع آوریشده از جام ه هدف نشان داده شد ،مدل پژوهش حاضر متشکل از  6ب د 91 ،مؤلفه
و  19شاخص است که میوواند الگوی برندسازی منابع انسانی را در سازمانهای برش دولتای
نمایش دهد .بهمنظور متناسبسازی و بومیساز ی مدل استرراجی از روش فراورکیاب ،محقاق
مقوالت (اب اد) ،مفاهیم (مؤلفههاا) و کادهای (شااخصهاا) اساترراجی را طای پرسشانامهای
(پرسشنامه شماره یك) در اختیار خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمان های دولتای کاه حاایز
شرای خبرگان وحقیق بودند ،قرار داد ،وا روایی محتوایی مدل را ارزیابی نمایاد .ب اد از وأییاد
مدل اولیه وحقیق ووس شاخصها ی مروب با ضریب نسابی روایای محتاوا ( ،)CVRدر گاام
ب دی محقق به ونظیم سؤاالوی برای اندازهگیر ی کدهای وحقیق اقدام نمود .برای این منظور از
جدول ( )2که برگرفته از ادبیات وحقیق بود ،استفاده شد و برای هار کاد یاك ساؤال ونظایم
گردید .پرسشنامه شماره دو به منظور مروب بودن سؤاالت ونظیمی با کادهای اساترراجی در
اختیار خبرگان بود قرار گرفت .ب د از وأیید سؤاالت پرسشنامه ووس شاخص هاای ماروب باا
شاخص روایی محتوا ( ،)CVIپرسشنامه نهایی جهت آزمون مدل در اختیار جام ه هدف قارار
گرفت .به منظاور ارایاه الگاوی مفهاومی پاژوهش ،محقاق بارای شناساایی اب ااد ،مؤلفاههاا و
شاخصها ی برندسازی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ،باا اساتفاده از روش هفات مرحلاه
فراورکیب سندلوسکی و باروسو ( ،)7002اقدام به استرراج مقوالت (اب اد) ،مفاهیم (مؤلفهها) و
کدها (شاخص ها ) از ادبیات و پیشینه پاژوهش نماود .سااس باه منظاور ارزیاابی روایای روش
فراورکیب و پایایی آن به ورویب از ابزار ارزیابی حیاوی گلین و روش پایایی ارزیابهاا اساتفاده
911

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی /دوره  ،99شماره  /19زمستان 9311

طراحی مدل برندسازی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران به روش فراورکیب

گردید .نتایج این ارزیابیها نشان دهنده روایی و پایایی باال و قابلقبول برای مدل طراحایشاده
بود .ب د از استرراج اب اد و مؤلفهها و شاخصها (مدل اولیه برندسازی منابع انسانی) و سنجش
روایی و پایایی آن ،محقق با استفاده از روایی منطقی (روایای صاوری ،شااخص روایای محتاوا
(شاخصهای  ،))CVR-CVIمدل اولیه پژوهش را با استفاده از نظرات خبرگاان ماورد وأییاد
قرار داده و ب د از انجام اصالحات پیشنهادی ،مدل مفهومی وکمیلی پاژوهش طراحای گردیاد.
شکل ( )3مدل وکمیلی پژوهش را نشان میدهد.
نتایج این وحقیق با نتایج سایر وحقیقات از جمله وحقیقاات ثاانویفارد ( ،)9313الری-
سمنانی و ثانویفارد ( ،)7091صااهمیان ( ،)9313صااهمیان و همکااران ( ،)9317مورگاان
( ،)7099هوبرت و رامارسد ( ،)7001کشکر و همکاران ( )9313هم راستا می باشد .آن ها نیز
در وحقیقات خود نشان دادند که ارزش ها ی فردی و آراستگی ظاهری ،هوش هیجانی ،مهارت
و دانش به طور مستقیم بر برند کارکنان وأثیر دارد .اغلب وحقیقاوی که در زمینه شایستگی-
های فردی انجام گرفته است از فواید آن بارای کارکناان ساازمان حکایات دارناد .چارا کاه
کارکنان از طریق وقویت شایستگی های فردی خود موجاب مشاهور شادن در ساازمان هاای
دولتی شده و در نهایت موجبات برند شدن را برای خود فراهم مینماید .همچنین نتایج این
وحقیق با نتایج ساایر وحقیقاات از جملاه وحقیقاات ساانچز ( ،)7090حساینی و همکااران
( ،)9315صاهمیان ( ،)9313صاهمیان و همکاران ( )9317هم راستا مای باشاد .آن هاا نیاز در
وحقیقات خود نشان دادند که شایستگیهای حرفه ای و مهارت های اروباطی به طور مساتقیم
بر برند کارکنان وأثیر دارد .اغلب وحقیقاوی که در زمینه شایستگیهای حرفهای انجام گرفته
است از فواید آن برای کارکنان سازمان حکایت دارند .چارا کاه کارکناان از طریاق وقویات
شایستگیهای حرفه ای خود موجب مشهور شدن در سازمان شده و موجباات برناد شادن را
برای خود فراهم مینماید.
مایلز و منگولد ( ،)7001منگولد و مایلز ( ) 7002در پژوهش خود « قرارداد روانشاناختی
را به عنوان هسته اصلی برندسازی منابع انسانی م رفی می کند و اعالم می دارد که بر اسااس
این مؤلفه کارکنان سازمان در کمال آرامش و اطمینان به سازمان خود میبالند .در وحقیقی
دیگری ثانویفرد ( )9313و الری سمنانی و ثاانویفارد ( ) 7091نشاان داد کاه اروقااء برناد
کارکنان در سایه ارزش ها ی سازمانی (فرهنگ سازمانی ،مسئولیت اجتماعی شرکت ،بازاریابی
داخلی) اوفاق خواهد افتاد و ارزش ها ی سازمانی به عنوان عامل وأثیرگذار در رشاد و وقویات
برند کارکنان میباشد.
حسااینی و همکاااران ( ،)9313صاااهمیان ( ،)9313فقهاای زاده و همکاااران ( ،)9313در
وحقیقات خود نشان دادند که وحمل ابهام یکی از مؤلفه های وأثیرگذار در ارزش ها ی فرهنگی
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محسوب می شود .وحلیل وفصیلی نتایج پژوهش حااکی از ایان اسات کاه وجاود ارزش هاا و
باورها ،وحمل ابهام ،سبك زندگی به طور مثبت بر برندسازی منابع انسانی وأثیرگذار هستند و
کارکنانی که در کار خود از ارزش ها ی فرهنگی و محیطی باالیی برخوردار باشند ،برند منابع
انسانی اروقاء خواهد یافت .از طرفی نتایج این وحقیق با نتایج پژوهش های هوپرت و رامارسد
( ،)7001حمیدیان پور و همکاران ( ) 9317و حسینی و همکاران ( ) 9313همساو باوده و از
آنجایی که ارزش ها ی اجتماعی به عنوان عامل مستقل در برندسازی کارکناان نقاش دارد و از
طرفی هنجارهای اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های مهام ارزش هاا ی اجتمااعی محساوب
شده و بر برندسازی منابع انسانی وأثیر می گذارد .ایجاد رواب مناسب باین کارکناان؛ ارزش
اجتماعی برندمنابع انسانی بیانگر ارزش ها یی نظیر محی کاری مطلوب ،رواب مناسب باین
همکاران ،رواب مناسب سرپرست و کارمند ،و همکاران حمایتگر میباشد ،لذا به منظور بهبود
این ب د سازمان می وواند جوی ایجاد کند که مبتنی بر رابطهی دوستانه بین کارکنان باشد یا
می وواند با وقویت فرهنگ سازمانی مشارکتی به بهبود رواب بین همکااران و روابا مادیرو
کارکنان باردازد.
همچنین هم راستا با این وحقیق ،مقیمی و همکاران ( ) 9316در پژوهشی که انجاام داده
بودند ،به این نتیجه رسیدند مؤثرورین طریق خروج از م ضالت کنونی محی ها ی صن تی و
اداری کشورمان ایران ومسك به ریسمان م نویت و فرهنگ اسالمی می باشد .به نظر می رسد
در زمینه اروباط بین فرهنگ ایرانی -اسالمی با برندسازی منابع انساانی ،پژوهشای باه طاور
مستقیم انجام نشده است .اما به پژوهش های زیر می ووان اشاره نمود .باکانوسکی و همکااران
( ) 7099طی مطال ات خود دریافتند که شاامل؛ «عادالت» « ،فرهناگ ساازمانی»« ،امانات-
داری» « ،و هد به کیفیت» « ،احترام و شناخت» « ،امنیت اجتماعی» « ،ف الیات و مسائولیت
اجتماعی» جز اب اد برند کارفرما در دانشگاه ها میباشد .منگولد و مایلز ( )7002در پاژوهش
خود روشی که ارایه شده است در بازواب وصویر برند به سازمان ها کمك میکناد .ایان روش
به کارکنان در «فهم و ادراك»؛ « مأموریت سازمانی»« ،ارزش ها» « ،وصویر برند مورد نظر» و
«درجه ای از قراردادهای روانی» خود با سازمانی که به آن افترار مای کنناد ،کماك خواهاد
کرد .هداوند و فرهمند ( )9313مؤلفه های شناسایی شده در این وحقیق شامل؛  .9برندسازی
داخلاای « :رهبااری برناادمحور» « ،آمااوزش برناادمحور» « ،اسااتردام برناادمحور» « ،اروباطااات
برناادمحور» .7 ،رفتااار شااهروندی « :آداب اجتماااعی»« ،نااو دوسااتی»« ،وظیفااهشناساای»،
«جوانمردی»« ،نزاکت» میباشد.
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