عنوان مقاله :تأثیر نشانکارفرما بر نگهداشت کارکنان :هویت
سازمانی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در نقش
میانجی
منصوره محمدنژاد فدردی 1ـ علی حمیدیزاده 2ـ
3
جبارباباشاهی
دریافت1394/10/12 :
پذیرش1395/10/9 :

چکیده:

هنگامی که سازمان ،افراد موردنظر را استخدام میکند ،زمان عمل به تعهدهای سازمان
آغاز میشود .پس از آن سازمان باید هوشمندانهتر از قبل سعی در جلب توجه این افراد
داشته باشد و زمینههای ایجاد رابطهای بلندمدت را با آنان فراهم سازد .پژوهش حاضر
با هدف معرفی نشانکارفرما بهعنوان ابزاری نوین در مدیریت سرمایههای انسانی و با
تبیین تأثیرهای آن بر نگهداشت انجام شده است .در واقع نشانکارفرما از طریق ارایه
اطالعات واقعی پیرامون معرفی محیط کار سازمان ،زمینههای جذب افراد به سوی
سازمان را فراهم آورده و پس از آن همچنین با عینیت بخشی به اطالعات ارایه شده
در عمل ،زمینه نگهداشت این افراد را فراهم خواهد آورد .پژوهش حاضر ،توصیفی از
نوع پیمایشی و به روشکمی است .جامعه آماری را اعضاء هیأتعلمی دانشگاه تهران
در سه پردیس (شامل پردیسهای فارابی ،ابوریحان و دانشکده های فنی) و دانشکده
مدیریت را در برمیگیرد .روش نمونهگیری در مرحله اول و در انتخاب دانشکدهها از
نوع خوشهای و در مرحله دوم در انتخاب اعضاء هیأتعلمی از نوع در دسترس بود.
ابزار سنجش متغیرهای پژوهش ،پرسشنامه و روش تجزیهوتحلیل ،مدلسازی معادالت
ساختاري با نرمافزار  WarpPLSاست .نتایج نشان داد که نشانکارفرمای دانشگاه
ت سازمانی در بین اعضاء هیأتعلمی خود منجر به ایجاد
تهران از طریق ایجاد هوی 
رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین آنان شده و در نهایت رضایت شغلی بر نگهداشت
این اعضاء در سازمان مؤثر بوده ،اما تعهد سازمانی تأثیری بر تمایل به ماندن آنان
نداشته است.

.1کارشناسارشد مدیریت منابع
انسانی ،دانشکده مدیریت،
پردیس فارابی ،دانشگاه تهران
(نویسندهمسئول)
@ m . m oh am a d n e z h a d
ut.ac.ir

.2استادیار گروه مدیریت دولتی،
دانشکده مدیریت ،پردیس
فارابی ،دانشگاه تهران
hamidizadeh@ut.ac.ir

.3استادیار گروه مدیریت دولتی،
دانشکده مدیریت ،پردیس
فارابی ،دانشگاه تهران
j.babashahi@ut.ac.ir

کلیدواژهها :نشانکارفرما ،جذابیتهای کارفرما ،نشانسازی
داخلی ،نگهداشت کارکنان ،تجربههای کاری.
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در روزهایی که «جک ولش» ،1مدیر عامل جنرال الکتریک ،در پی حذف عناصر انسانی
نامطلوب از صحنه سازمان ،خود را آغازگر انقالبی دانست که شعارش «موفقیت توسط انسانهای
بزرگ و نه راهبردهای بزرگ» بود ،عدهای که تا پیش از این به نقش سرمایههای انسانی در
موفقیت سازمانها پی نبرده بودند ،او را «جک نوترونی» خواندند .بمبی که انسانها را نابود میکند
و سازمانها را دست نخورده بر جای میگذارد .با گذشت زمان و تبدیل شدن مدیریت منابع انسانی
به شریک راهبردی سازمان ،اهمیت نقش سرمایههای انسانی در تحقق اهداف سازمانی بیش از
پیش آشکار شد .این شرایط موجب شد که جذب و نگهداشت کارکنان که اینک به مهمترین
سرمایههای سازمان تبدیل شده بودند ،با احتیاط بیشتری انجام گیرد.
امروزه هدف اساسی مدیریت راهبردی منابع انسانی ،خلق قابلیت راهبردی از طریق تضمین
و مطمئن شدن از وجود کارکنان ماهر ،متعهد و با انگیزه در سازمان است .از سوی دیگر در بحث
مربوط به کمبود نیرویکار ،رقابت برای مهارتهای کمیاب و مشکالت ناشی از جابهجایی نیروها
در بازار موجب آن شده است که توجه بیشتری بر عرضه نیرویکار متمرکز باشد تا تقاضای آن.
در این شرایط یکی از باصرفهترین تدابیر در مقابله با مشکل منابع کمیاب ،نگهداشت ماهرترین و
شایستهترین کارکنان داخل سازمان است (جهانگیری و مهری.)1387 ،
در این بین سازمانهای دانشبنیان و مؤسسههای آموزشی بهدلیل جایگاه خاص خود و
همچنین نقش اثرگذار در جامعه باید با دقت و فراست بیشتری بر این امر مهم تمرکز داشته و از
هدررفت استعدادهای خود به دالیل مختلفی که حضور در سازمان را بر آنان دشوار ساخته است،
جلوگیری نمایند .بدون شک دانشگاهها در هر جامعهای بیشترین تأثیر را در تحولهای جامعه
داشته و اعضاء هیأتعلمی آنها نقش محوری در تحقق این تحولها دارند .از این رو دانشگاهها
باید این افراد را با دقت بسیار جذب و به نحو شایستهای تا آخرین مراحل مسیرشغلی با خود همراه
سازند .پژوهشگر در پژوهش حاضر ،اعضاء هیأتعلمی دانشگاه تهران را با علم به جایگاه رفیع این
دانشگاه در بین مؤسسههای آموزش عالی کشور بهعنوان سرمایههای انسانی ارزشمندی درنظر
گرفته است که باید این دانشگاه را بر آن دارد که در نگهداشت آنها از هیچ کوششی فروگذار
1. Jack Welch
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نباشد و در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد که «آیا تقویت و توسعه نشانکارفرما 1میتواند
بهعنوان راهکاری نوین بر نگهداشت این افراد در دانشگاه تهران مؤثر باشد؟».
مبانی نظری پژوهش
نگهداشت کارکنان
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مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاستها ،اقدامها و نظامهایی است که رفتار ،طرز فکر و عملکرد
کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)Noe et al., 2000: 30بهزعم برخی صاحبنظران این حوزه،
حفظ کارکنان شایسته مشکل شماره یک سازمانها بهشمار میرود .مشکلی که اگر حل شود منجر به
سودآوری بیشتر و اثربخشی سازمان میگردد .از سوی دیگر ،از دست دادن کارکنان برای سازمان پرهزینه
است .چرا که هزینههای تبلیغات ،جذب و آموزش کارکنان جدید باال بوده و تا زمانیکه کارکنان جدید
با محیط سازمان و وظایف محوله آشنا گردند ،بهرهوری سازمان کاهش مییابد .بنابراین مدیریت منابع
انسانی هر سازمانی باید فرایندهای نگهداری این نیروها را بهطور نظاممند طراحی نموده و با نگرش کالن
به ورود و خروج افراد ،عواقب و هزینههای از دست دادن کارکنان را بررسی نمایند (میرزایی و همکاران،
 .)1394حفظ و نگهداری کارکنان در سازمان ،فقط جنبه فیزیکی آن نیست ،بلکه حضور و حرکت فعاالنه
کارکنان سازمان در درون آن و هماهنگی و همسویی آنان با سیاستها و راهبردهای سازمان و به تعبیری
درگیر بودن آنها با کار و شغل و مسایل مربوط به آن است ( .)Lepak et al., 2006: 218کوین 2و
همکارانش ( ،)2004بر این نکته اذعان دارند که اگرچه چارچوب استانداردی برای درک فرآیند ترک
خدمت کارکنان وجود ندارد ،اما عوامل گستردهای میتوانند در پیشگویی ترک خدمت کارکنان مؤثر باشند.
عوامل مؤثر بر نگهداشت کارکنان
تا زمانیکه میتوان کارمند پیدا کرد ،جابهجایی کارکنان هیچ ایرادی ندارد ،ولی اگر قرار باشد
شایستهترین افراد ،سازمان را ترک کنند و در جای دیگری مشغول شوند ،آن وقت چه خواهد شد؟ در
آن صورت مدیر چه میتواند بکند؟ در پاسخ به این پرسش ،پژوهشگران بسیاری به مطالعه در باب
موضوع پرداخته و سعی بر آن داشتهاند تا به سهم خود راهکار جدیدی در جهت تقویت میل به ماندن
افراد در سازمان ارایه دهند .از این رو پژوهشگر با مروری بر پیشینه پژوهش سعی دارد تا مهمترین
 .1معادل با « ،»Employer Brandکه در بین پژوهشهای داخلی با برگردان به واژه برندکارفرما ،مصطلح گشته است،
درحالیکه معادل دقیق آن در زبان فارسی «نشانکارفرما» است که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
2. Kevin
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عواملی که در سالهای اخیر در پژوهشهای انجام شده داخلی و خارجی ،در راستای رفع مشکل ترک
خدمت کارکنان مطرح شده است را ارایه دهد .بر این اساس جدول ( ،)1به ارایه اطالعات کاملی در این
زمینه میپردازد .در طراحی این جدول در ابتدا مهمترین عوامل مؤثر بر نگهداشت کارکنان از طریق
مطالعه پیشینه پژوهش انتخاب و سپس با بررسی فراوانی این عوامل در چند مطالعه داخلی و خارجی
تصویری از اشتراک مهمترین عوامل در پژوهشهای مختلف ارایه شده است.
جدول  :1عوامل مؤثر بر نگهداشت کارکنان در پیشینه پژوهش
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رحمانپور ()1380

مجیدی ()1389

نوع رفتار همکاران
تعهد سازمانی

پیشنمایش واقعی کار
جبران خدمات

رفتارهای همکاریگونه
مدیریت عملکرد
شهرت سازمان
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اطالعات ارایه شده در جدول ( )1نشان میدهد که در بین عوامل ذکر شده ،جبران خدمات شامل
حقوق و دستمزد و مزایای مادی و غیرمادی در بیشترین سطح از تکرار در پژوهشهای گذشته بهعنوان
عاملی مهم در نگهداشت کارکنان بوده است .پس از این عامل نوع رفتار سرپرست و مقامات مافوق
سازمانی و فرصتهایی که سازمان برای پیشرفتکارکنان خود فراهم میآورد از اهمیت باالیی برخوردار
بودهاند .با توجه به رش د روزافزون ،توجه به مسئله نگهداشت نیروها ،پژوهشگران سعی بر طراحی ابزارها
و روشهای جدیدی داشتهاند که یکی از کاربردیترین این ابزارها طراحی نشانی برای کارفرما با عنوان
«نشانکارفرما» است .ارتباط بین نشانکارفرما و عوامل پیشگفته که از طریق مفهومی تحت عنوان
جذابیتهای نشانکارفرما آشکار میگردد ،در ادامه بهگونهای تفصیلی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
نشانکارفرما و مفاهیم مرتبط با آن
مفهوم نشانکارفرما برای اولین بار توسط آمبل ر و بارو در سال  ،1996بهعنوان راهکاری
جدید برای خروج غرب از بحران وجود کارکنان بیتعهد و فاقد مهارت ،و همچنین نگهداشت
بهترین نیروها وارد ادبیات دنیای سازمانی شد .این دو پژوهشگر در اولین تعریف ،نشانکارفرما
را مجموعهای از مزایای کاربردی ،اقتصادی و روانشناختی معرفی کردند که از طریق استخدام
فراهم آمده و از سوی کارفرما ارایه میگردد ( .)Ambler & Barrow, 1996پس از آمبلر و بارو
( )1996مطالعههای بسیاری در این زمینه انجام شده است و پژوهشگران مختلف به زعم خود و از
زوایای متفاوت به تعریف این مفهوم پرداختهاند .در این راستا برای ایجاد درک وسیعتری از مفهوم
نشانکارفرما ،تعدادی از این تعاریف در جدول ( ،)2ارایه شده است.
جدول  :2تعاریف نشانکارفرما

نام پژوهشگر

تعریف

)Lioyd (2002

مجموعه تالشهای یک سازمان در برقراری ارتباط با کارکنان حال و آینده خود
بهمنظور ایجاد محیطی مطلوب برای کارکردن.

& Backhuas
)Tikoo (2004

ایجاد تمایز در ویژگیهای شرکت بهعنوان یک کارفرما نسبت به سایر رقبا در
بازار کار.

Minchington
)(2007

راهبرد بلند مدتی برای جذب ،ایجاد احساس تعلق و نگهداشت کارکنان.

رحیمیان ()1392

یک راهبرد که سازمان با استفاده از آن نشان خود را بهعنوان کارفرما با هدف
اطمینان از جلب متقاضیان شایسته و حفظ استعدادهای درون سازمانی در مقابل
رقبایش متمایز می سازد.
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بر اساس مطالعه ادبیات موجود در باب موضوع ،پژوهشگر تعریف زیر را از نشانکارفرما ارایه
میدهد:
اصالح در صفحه 34
«نشانکارفرما با قابلیت دوگانه خود ،گاه بهسان آهنربایی است که پس از تصویرسازی محیط
کار سازمان در ذهن جویندگانکار ،بهترینها را که در بهترین حالت تناسب با سازمان هستند،
به سوی خود جذب میکند و گاه بهسان دستگاه دروغسنجی است که پس از استخدام با نمایش
حقایق سازمانی زمینههای ماندن یا ترک سازمان را فراهم می آورد».
بهطور واضحتر میتوان گفت نشانکارفرما ابزاری در دست کارفرمایان است که از طریق
آن در بازار کار اعالم میکنند در مقابل دانش ،مهارت و تجربه منحصر به فرد کارکنان خود چه
پیشنهادهای ارزشمندی را ارایه خواهند داد ،اما این به تنهایی آنان را به موفقیت نمیرساند .پس از
آن با ورود فرد به سازمان و تعهد به این پیشنهادهاست که نشانکارفرما خواهد توانست از طریق
توان اجرايی
همترازی و
غیرخطی
شکلدهی به تجربههای کاری نمودار :9
غرور و افتخار در کارکنان از کار کردن
احساس
ایجاد
رابطهبا
مطلوب و
در سازمان ،سهم عظیمی در موفقیت سازمان داشته باشد .روسترون ( ،)2009با ارایه مدلی منطقی از
ارتباط بین پیشنهادهای ارزشمند و تجربههای استخدامی ،قصد بیان این واقعیت را دارد (شکل .)1
اصالح در صفحه 35

نشانکارفرمای قدرتمند

جذب متقاضیان مناسب،
نگهداشت کارکنان و ایجاد
وفاداری عمیق در کارکنان به
گونه ای متمایز از رقبا

پیشنهادهای ارزشمند

تجربه های کارکنان

=

درک واقعی کارکنان از
پیشنهادهای ارزشمند در طی
فرآیند استخدام و حضور در
سازمان

+

وعده های منحصر به فرد و
متمایزکننده که یک کارفرما برای
کارکنان فعلی و بالقوه خود تعیین
می کند.

شکل  :1نشانکارفرما در عمل

شکل  :4نشانکارفرما در عمل .ماخذRosethorn, 2009 :

منبعRosethorn, 2009 :

بر این اساس توجه به دو مفهوم کلیدی حایز اهمیت میگردد :نشانسازی داخلی 1و نشانسازی
خارجی کارفرما .2نشانسازی داخلی کارفرما ،مفهومی است که به ساخت تصویری دلپذیر از محیط
3
( .)Backhaus & Tikoo, 2004فوگل و استوارت
سازمان ،در ذهن کارکنان آن اشاره دارد
5
به نقل از سارتین ،)2005( 4عنوان میکند که یک شرکت باید از نشانسازی داخلی بهمنظور
1. Internal Employer Branding
2. External Employer Branding
3. Foogel & Stuart
4. Sartin
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ایجاد یک فرهنگ درونی و به نمایشگذاشتن ارزشهای پذیرفته شده آن استفاده کند .روسترون
( ،)2009بکوآس و تیکو ( ،)2004سارتین ( ،)2005همگی بر این موضوع توافق دارند که ایجاد
یک نشان داخلی برای کارفرما ،میتواند مزایای رقابتی منحصر به فردی ایجاد کند که از سوی
دیگر سازمانها به راحتی قابل تقلید نباشد ( .)Stuart, 2012 & Foogelپیش از این همچنین
پژوهشگرانی همچون برتون و همکارانش ( ،)2005از مفهوم بازاریابی داخلی استفاده کردهاند که
بر اساس آن کارکنان ،مشتریان اول سازمان و شغلها ،محصوالت سازمان بهشمار میروند .در
این راستا ،بهکارگیری ،آموزش و بر انگیختن کارکنان بهمنظور ارایه خدمت مناسب به مشتریان
انجام میگیرد .از این رو کارکنان را میتوان در قلب فرآیندهای نشانسازی کارفرما در نظر گرفت.
چرا که رفتارهای آنان میتواند به تقویت ارزشهای اعالم شده منجر گردد و یا در صورت عدم
سازگاری با ارزشها ،تالشهای نشانسازی کارفرما را با مخاطره روبهرو سازد .بهعبارت دیگر
بازاریابی داخلی قبل از بازاریابی خارجی اتفاق افتاده و به سازمان کمک میکند تا بهعنوان یک
موجودیت یکپارچه به انتقال پیامهای سازمانی به کارکنان بالقوه اقدام کند .در بازاریابی خارجی
نشانکارفرما ،تالش سازمان بر این است تا از طریق پیشنهاد ارزشهای کارکردی همچون حقوق
و مزایا و منافعی نمادین همچون وجهه و پایگاه اجتماعی ،در ذهن کارکنان بالقوه جذابیت یابد و
از این طریق بتواند در کارکنان بالقوه دارای شایستگیهای موردنظر ،رغبت فراوانی برای پذیرش
پیشنهاد شغلی سازمان ایجاد کند.
در بین مطالعههایی که پیامدهای مثبت نشانسازی کارفرما را مورد بررسی قرار دادهاند،
مطالعهای توسط ماتوسکا 1در سال  2013انجام شده است که پیامدهای مثبت نشانسازی کارفرما
را در بخش داخلی ،بدین شرح عنوان میکند .1 :افزایش التزام شغلی کارکنان؛  .2افزایش سطح
اعتماد در سازمان؛  .3کاهش نرخ غیبت از کار؛  .4افزایش وفاداری کارکنان؛  .5روابط خوب بین
کارکنان و مجریان سازمان؛  .6کاهش نوسان در ترقی و تنزل کارکنان؛ و  .7افزایش نرخ نگهداشت
استعدادها.
پس از آشکار شدن اهمیت توجه به نشانسازیکارفرما در محیط درون و بیرون سازمان
و شناخت مخاطبان هدف ،گام بعدی طراحی هوشمندانه پیشنهادهای جذاب است .در بین
پژوهشهای بسیاری که پس از سال  ،1996با موضوع نشانکارفرما انجام شدهاند ،پژوهشی با
عنوان «دلفریبی شرکت :بررسی ابعاد جذابیت نشانکارفرما» ،توسط برتون 2و همکارانش در سال
1. Matuska
2. Berthon
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 2005انجام شده است .این پژوهشگران برای اولین بار اقدام به طراحی مقیاسی  25عاملی برای
سنجش جذابیتهای نشانکارفرما نمودهاند .این مقیاس ،جذابیتهایکارفرما را در پنج دسته قرار
میدهد که شامل ارزشهای اقتصادی ،اجتماعی ،عالقه ،توسعه و کاربردی است .این ارزشها
در واقع مجموعه پیشنهادهای ارزشمند کارفرما به کارکنان است که در ذهن آنان جذابیت ایجاد
مینماید .بر این اساس ابعاد جذابیت نشانکارفرما عبارتند از :ارزش عالقه( 1تا چه حد کارفرما
تالش دارد تا محیطکاری مهیجی را فراهم آورده و به کارمند خود اجازه کار همراه با خالقیت و
نوآوری را دهد)؛ ارزش کاربردی( 2تا چه حد کارفرما بر استفاده واقعی از مهارتها و توانمندیهای
افراد تاکید دارد)؛ ارزش توسعه( 3تا چه حد کارفرما به قدردانی از کارکنان توجه و به ایجاد احساس
اعتماد به نفس و عزتنفس آنان کمک میکند و آنان را به افرادی حرفهای در کار تبدیل میکند تا
سکویی برای فرصتهای کاری آینده فراهم آید)؛ ارزش اجتماعی( 4تا چه حد کارفرما تالش دارد تا
محیطکاری شاد و سرگرم کنندهای را فراهم آورد ،جاییکه روابط با همکاران خوب و جو کار تیمی
حاکم است) و ارزش اقتصادی (تا چه حد کارفرما حقوق پایه نسبت ًا باال ،بستههای جبران خدمات،
امنیت شغلی و فرصت ارتقاء را فراهم میآورد).
در پژوهش حاضر جذابیتهای نشانکارفرما ،بهعنوان جوهره اصلی نشانکارفرما در نظر گرفته
شده است .در تطابق با عوامل مؤثر بر نگهداشت کارکنان که پیشتر به آن پرداخته شد (جدول ،)1
این موضوع بدیهی به نظر میرسد که نشانکارفرما قادر است تا حد بسیار زیادی این عوامل را
پوشش داده و حتی عوامل دیگری را به عوامل پیشگفته بیافزاید که این موضوع از قدرت باالی
این ابزار جدید در مدیریت سرمایههای انسانی و تأثیر ویژه آن بر جذب و نگهداشت بهترین نیروها
خبر میدهد.
فرضیههای پژوهش
نشانکارفرما و نگهداشت کارکنان

یکی از توانمندیهای اساسی مدیریت منابع انسانی که سهم بسیاری در موفقیت سازمانها
دارد ،هوشیاری در جذب و نگهداشت کارکنان است .در سازمانهایی که در بازار رقابت امروزی،
1. Interest Value
2. Functional Value
3. Developmental Value
4. Social Value
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توان جذب استعدادها را ندارند ،توجه به نگهداشت کارکنان توانمند بهعنوان اهرم ارزشافزای
سازمان با صرفهترین راهکار است (جهانگیری و مهری.)1387 ،
در پژوهشی که سوییکانن ،)2010( 1در حوزه نگهداشت کارکنان انجام داده است به
نشانکارفرما بهعنوان ابزاری راهبردی که اخیرا سازمانهای پیشرو برای نگهداشت کارکنان
توانمند خود بهکار میگیرند ،اشاره داشته است .این پژوهشگر عنوان میکند که جذابیتهای
این نشان میتواند بهعنوان عاملی مهم در شکلگیری مناسب هویت اجتماعی کارکنان نقش ایفا
کرده و به ایجاد احساس غرور و افتخار ،افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی و سایر پیامدهای
مفیدی که در اثر کار برای یک کارفرمای منحصر به فرد در بازار کار ایجاد میشود ،منجر گردد
( .)Kenning, Rampl & Victoria, 2012با استناد به این مطالب ،فرضیه اصلی پژوهش به
صورت زیر عنوان میگردد:
فرضیه اصلی :نشانکارفرما بر نگهداشت اعضاء هیأتعلمی دانشگاه تهران تاثیر دارد.
نشانکارفرما و شکلگیری هویت سازمانی

هویت سازمانی شامل آن دسته از ویژگیهایی است که اعضاء سازمان بهعنوان ویژگیهای
اصلی سازمان در نظر میگیرند .از طریق هویتیابی ،اعضای سازمان ویژگیهای سازمان را بهعنوان
ویژگیهای خود جذب میکنند (رحیمنیا و نیکخواهفرخانی .)1390 ،در این میان یک نشانکارفرمای
قوی میتواند با نمایش تصویر مناسبی از سازمان در شکلگیری احساس غرور و افتخار کارکنان از
تعلق به آن سازمان خاص ،نقش مؤثری داشته باشد ( .)Heilmann et al., 2013براین اساس اولین

فرضیه فرعی پژوهش مطرح میگردد:
فرضیه فرعی اول :نشانکارفرما بر هویت سازمانی اعضاء هیأتعلمی دانشگاه تهران تأثیر
دارد.
هویت سازمانی و رضایت شغلی

با توجه به نقش مهمی که کارکنان راضی در موفقیت سازمانها دارند ،پژوهشگران بسیاری به
مطالعه عوامل مؤثر و پیامدهای وجود رضایت شغلی در سازمانها پرداختهاند .در این بین یکی از
عواملی که در شکلگیری رضایت شغلی جزء عوامل مهم در نظر گرفته شده است ،احساس هویتی
است که کارکنان با سازمان خود دارند .مطالعههای اخیر نشان میدهد که هر اندازه بخشهای
1. Suikkanen
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ی کارکنان بتوانند هویت اصلی خود را از سازمان
سازمان به هویتبخشی اقدام نماید یا بهعبارت 
دریافت نمایند ،به همان اندازه میتوان انتظار داشت که رضایت شغلی آنان افزایش یابد (زارعخفری
و حسنی .)1393 ،بر این اساس فرضیه فرعی دوم مطرح میگردد:
فرضیه فرعی دوم :هویت سازمانی بر رضایت شغلی اعضاء هیأتعلمی دانشگاه تهران
تأثیر دارد.
رضایت شغلی و نگهداشت کارکنان
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در شرایط کنونی که نیروی انسانی خبره و متعهد اهرم ارزشافزای سازمان به حساب میآیند،
صرف ًا نباید در پی رفع مشکالت ناشی از ترک خدمت کارکنان از سازمان بود که البته این همچنین
در جای خود بسیار مهم است؛ اما مهمتر از آن برای سازمانهایی که به دنبال پیشتازی در کسبوکار
هستند ،این است که بفهمند علت خروج یک نیروی متخصص و خبره چیست (جهانگیری و مهری،
1
 .)1387در مطالعههای مربوط به ترک خدمت کارکنان ،ارایه مدلهایی همچون مدل کوریوان
( ،)1999دکونینک و استیلول )2004( 2و سایر مدلهای ارایه شده به رضایت شغلی بهعنوان یکی
از مهمترین عوامل زمینهساز ماندگاری افراد در سازمان و کاهش ترک خدمت اشاره شده است
(جهانگیری و مهری .)1387 ،بر اساس موارد پیشگفته فرضیه فرعی سوم مطرح میگردد:
فرضیه فرعی سوم :رضایت شغلی بر نگهداشت اعضاء هیأتعلمی دانشگاه تهران تأثیر
دارد.
هویت سازمانی و تعهد سازمانی

طهزاده به نقل از بکر ،)1960( 3در تعریف تعهد سازمانی میگوید« :اگر فردی با وجود آگاهی
از شرایط بهتر یک شغل ،حقوق بیشتر و شرایط مناسبتر ،از پذیرش آن شغل بهمنظور حفظ شغل
فعلیاش امتناع کند ،به سازمان متعهد هستند» (طهزاده .)1392 ،در همین راستا علوی (،)1392
عنوان میکند که نشانکارفرمای قوی میتواند با تقویت هویت جمعی کارکنان از عوامل مؤثر
دلبستگی و تعهد سازمانی باشد .شاید بتوان گفت که نشانکارفرما هم عامل تأثیرگذار و هم
تأثیرپذیر از فرهنگ سازمانی و تعلقهای کارکنان به سازمان است .بر اساس این موارد ،فرضیه
فرعی چهارم به صورت زیر عنوان میگردد:
1. Currivann
2. Deconinck & Stilwell
3. Beker
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فرضیه فرعی چهارم :هویت سازمانی بر تعهد سازمانی اعضاء هیأتعلمی دانشگاه تهران
تأثیر دارد.
تعهد سازمانی و نگهداشت کارکنان
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پس از احساس مسئولیت کارکنان نسبت به اهداف سازمانی که از طریق تعهد فرد به سازمان
ایجاد خواهد شد ،فرد نسبت به سازمان احساس همبستگی و نزدیکی کرده و در سازمان ماندگار
میگردد .تعهد به سازمان و ماندگاری طوالنیمدت افراد در سازمان موجب اخت شدن و روابط
بیشتر فرد با سازمان و انگیزه بیشتر برای فعالیت خواهد شد (طهزاده .)1392 ،پژوهشهای صورت
گرفته نشان میدهد که کاهش تعهدسازمانی کارکنان میتواند زمینههای تمایل به ترک شغل را
در آنان فراهم آورد (علیزاده .)1386 ،براین اساس ،فرضیه فرعی پنجم عنوان میگردد:
فرضیه فرعی پنجم :تعهدسازمانی بر نگهداشت اعضاء هیأتعلمی دانشگاه تهران تأثیر
دارد.
بر اساس فرضیههای پژوهش و استداللهای نظری ارایه شده ،الگوی مفهومی پژوهش به
صورت شکل ( )2بیان میگردد.

ارزش اقتصادی

رضایت
شغلی

ارزش اجتماعی
ارزش توسعه
ارزش کاربردی
ارزش عالقه

جذابیت های نشانکارفرما

هویت

نگهداشت

سازمانی
تعهد
سازمانی

پژوهش
مفهومی
شکل:2:2الگوی
شکل
پژوهش
مفهومی
الگوی
در این مدل ارتباط جذابیتهای نشانکارفرما و نگهداشت کارکنان با ورود متغیرهای میانجی هویت سازمانی ،رضایت شغلی و تعهد
است.ارتباط جذابیتهای نشانکارفرما و نگهداشت کارکنان با ورود متغیرهای میانجی
درآمدهمدل
نمایش این
سازمانی به در

هویت سازمانی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی به نمایش درآمده است.
روش پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و از حیث شیوه گردآوری دادهها توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعه آماری مورد مطالعه 86
نفر از اعضاء هیأتعلمی دانشگاه تهران بودند که در سه پردیس (شامل پردیسهای فارابی ،ابوریحان و دانشکدههای فنی) و یک دانشکده
(دانشکده مدیریت در پردیس مرکزی) مشغول به خدمترسانی بودند .روش نمونهگیری ترکیبی بود ،بهاینصورت که در مرحله اول و در
انتخاب دانشکدهها و پردیسها از روش نمونهگیری خوشهای استفاده شد و در مرحله دوم در انتخاب اعضاء نمونه ،روش نمونهگیری
غیراحتمالی از نوع در دسترس بهکار گرفته شد .ابزار مورد استفاده برای سنجش متغیرهای پژوهش ،پرسشنامه بود که برگرفته از
پرسشنامههای استاندارد بوده است .برای سنجش متغیر جذابیتهای نشانکارفرما از پرسشنامه برتون و همکارانش ( ،)2005استفاده شد
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پژوهش حاض ر به لحاظ هدف ،کاربردی و از حیث شیوه گردآوری دادهها توصیفی و از نوع
پیمایشی است .جامعه آماری مورد مطالعه  86نفر از اعضاء هیأتعلمی دانشگاه تهران بودند
که در سه پردیس (شامل پردیسهای فارابی ،ابوریحان و دانشکدههای فنی) و یک دانشکده
(دانشکده مدیریت در پردیس مرکزی) مشغول به خدمترسانی بودند .روش نمونهگیری ترکیبی
بود ،بهاینصورت که در مرحله اول و در انتخاب دانشکدهها و پردیسها از روش نمونهگیری
خوشهای استفاده شد و در مرحله دوم در انتخاب اعضاء نمونه ،روش نمونهگیری غیراحتمالی از نوع
در دسترس بهکار گرفته شد .ابزار مورد استفاده برای سنجش متغیرهای پژوهش ،پرسشنامه بود
که برگرفته از پرسشنامههای استاندارد بوده است .برای سنجش متغیر جذابیتهای نشانکارفرما
از پرسشنامه برتون و همکارانش ( ،)2005استفاده شد که به دلیل تعداد زیاد گویهها  20گویه آن
در نظر گرفته شد .برای متغیر هویت سازمانی از پرسشنامه چنی )1983( 1شامل  15گویه ،برای
متغیر رضایتشغلی از پرسشنامه سلیم 2و همکاران ( )2010شامل  7گویه ،برای سنجش متغیر
تعهد سازمانی از پرسشنامه بالفور و وکسلر )1996( 3شامل  9گویه و برای سنجش متغیر نگهداشت
از پرسشنامه کایدنت 4و همکاران ( )2009شامل  8گویه استفاده شد .مقیاس بهکار گرفته شده در
ال مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کام ً
پرسشنامه طیف پنج گزینهای لیکرت (کام ً
ال موافقم)
بود .برای سنجش روایی پرسشنامه در ابتدا روایی صوری و محتوی بر اساس نظر خبرگان سنجیده
و تغییرات الزم اعمال شد تا به تأیید نهایی رسید .روش تجزیهوتحلیل دادهها مدلسازی معادالت
ساختاري با روش حداقل مربعات جزیي با استفاده از نرمافزار  WarpPLSبود .مدلسازی معادالت
ساختاری در دو مرحله ،تحليل و تفسير گردید .مرحله اول تحلیل مدل اندازهگيري و مرحله دوم،
تحلیل مدل ساختاري است.
تجزیهوتحلیل دادهها
در بخش آمار توصیفی ،یافتههای پژوهش نشان داد که از مجموع  86نفر افراد شرکتکننده
در پژوهش 28 ،نفر ( 6/32درصد) ،زیر  35سال 28 ،نفر ( 6/32درصد) ،بین  40-36سال؛  16نفر
( 6/18درصد) ،بین 45-41سال 6 ،نفر ( 7درصد) ،بین  50-46سال و  8نفر ( 3/9درصد) ،باالی
1. Cheny
2. Saleem
3. Balfour & Wechsler
4. Kyndt
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 50سال ،سن داشتند .همچنین یافتهها نشان داد که  94/2درصد ( 81نفر) مرد و  5/8درصد ( 5نفر)
زن بودهاند 31 .نفر ( 36درصد) از پردیس فارابی 13 ،نفر ( 15درصد) از دانشکده مديریت 20 ،نفر
( 23/3درصد) از پردیس ابوریحان و  22نفر ( 25/6درصد) از پردیس دانشکدههای فنی همچنین
یافته دیگری بر مبنای محل خدمت شرکتکنندگان بود.
تحلیل مدل اندازهگیری
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در تحليل مدل اندازهگيري ،روایی و پایایی بررسی میگردد .برای بررسی پایایی از شاخصهای
متغیرهای مکنون (سازهها) ،سازگاري دروني (آلفایکرونباخ و پایایی ترکیبی) و برای بررسی روايي
از روش بررسی روایی همگرا استفاده شد .پايايي هر يك از شاخصهاي متغير مكنون در مدل
 PLSتوسط ميزان بارهاي عاملي هر شاخص مشخص ميگردد .ارزش هر يك از بارهاي عاملي
شاخصهاي متغير مكنون مربوطه باید بزرگتر يا مساوي  0/5باشد .در پژوهش حاضر با بررسی
شاخصها مشخص گردید در متغیرهای رضایت شغلی و نگهداشت ،همه شاخصها دارای بار
عاملی بیش از  0/5بوده و در ارتباط با متغیر جذابیتهای نشانکارفرما 3 ،شاخص ،متغیر هویت
سازمانی  3شاخص و متغیر تعهد سازمانی  2شاخص دارای بار عاملی کمتر از  0/5بوده که در ادامه
تحلیلها از مدل حذف گردیدند .براي اندازهگيري سازگاری درونی ،ضريب آلفايكرونباخ محاسبه
گردید که مقدار اين شاخص بايد بزرگتر يا مساوي  0/7باشد.
جدول  :3مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ

متغير مكنون
پايايي سازه

آلفاي كرونباخ
آلفای ترکیبی

جذابیت
کارفرما

هویت
سازمانی

0/926

0/909

0/915

0/890

رضایت شغلی تعهدسازمانی نگهداشت
0/864
0/896

0/833
0/875

0/853
0/887

همانطور که در جدول ( )3مشاهده میگردد ،تمامی مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ
باالی  0/7محاسبهشده است ،در نتیجه مدل اندازهگیری از پایایی ساز ه مناسبی برخوردار است.
روايي همگرا در مدل  PLSتوسط معيار ميانگين واريانس استخراج شده )AVE( 1مورد تحليل
قرار ميگيرد .در رابطه با میزان مطلوب روایی همگرا در بین پژوهشگران اتفاقنظر وجود ندارد.
1. Average Variance Extracted
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برخی پژوهشگران همچون فورنل و الرکر )1981( 1مقادیر بیش از  0/5را بهمنظور قابلقبول بودن
روایی همگرا پیشنهاد میکنند و در برخی پژوهشها میزان قابل قبول برای روایی همگرا عدد
باالی  0/4در نظر گرفته میشود (داوری و رضازاده .)1392 ،در این پژوهش میزان مطلوب برای
روایی همگرا  0/4در نظر گرفته شده است.
جدول  :4روایی همگرا

متغير مكنون جذابیت
نشانکارفرما
روایی همگرا
ميانگين واريانس
استخراج شده ()AVE

0/430

هویت
سازمانی

رضایت
شغلی

تعهد
سازمانی

نگهداشت

0/461

0/522

0/504

0/499
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همانطور كه در جدول ( )4مالحظه ميگردد ،تمامي مقادير ميانگين واريانس استخراج شده
از روايي همگراي مناسب برخوردار است.
تحليل مدل ساختاري
در شکل ( ،)3مدل برازشیافته بههمراه ضرایب مسیر به نمایش درآمده است .هر یک از
اصالح در صفحه 36
صورتی قابل قبول است که مقدار  P-Valueآن کمتر از  0/05باشد.
ضرایب در

پژوهش
ساختاری
شکل  :4الگوی
ساختاری پژوهش
الگوی
شکل :3

1. Fornell & Larcker

60

نتایج بهدست آمده نشاندهنده آن است که در مدل برازشیافته ،جذابیت نشانکارفرما بر
هویت سازمانی مؤثر بوده و هویت سازمانی همچنین بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی اثرات مثبتی
دارد .همچنین یافتهها نشان میدهد که بین رضایت شغلی و نگهداشت کارکنان رابطه معنیداری
وجود دارد .این در حالی است که تعهد سازمانی کارکنان بر نگهداشت آنان مؤثر نبوده است .نتایج
حاصل در قالب جدول ( )5همچنین ارایه گردیده است.
شاخص
روابط مدل

ضريب مسير

سطح معنیداری

نتیجه

هویت سازمانی

0/613

>0/01

تأیید

رضایت شغلی

نگهداشت

0/778

>0/01

تأیید

تعهد سازمانی

نگهداشت

>0/01

رد

جذابیت نشانکارفرما
هویت سازمانی

هویت سازمانی

رضایت شغلی
تعهد سازمانی

0/826
0/631
0/136

>0/01

تأیید

>0/01

تأیید
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جدول  :5ضرایب مسیر

برای بررسی قدرت پیشبینی مدل از ضریب تعیین ( )R2و ضریب  Q2استفاده میگردد .مقدار
مطلوب برای ضريب  ،Q2مقداری بیش از صفر است.
جدول  :6شاخصهای قدرت پیشبینی مدل

متغير مكنون
شاخص مدل

ضریب تعیین ()R2

ضريب Q2

هویت سازمانی

رضایت شغلی

تعهدسازمانی

نگهداشت

0/375

0/683

0/605

0/553

0/377

0/685

0/610

0/563

مقدار ضريب  Q2برای متغیرهای پژوهش در جدول ( )6ارایه گردیده است .با توجه به آنکه
تمامی ضریبها مقداری بیش از صفر دارد ،بنابراین مدل درنظر گرفتهشده از ظرفيت و توان
پيشبيني الزم برخوردار است .در نهایت برای بررسی اعتبار مدل برازشیافته ،شاخصهای نيکويي
برازش بررسی میگردد .بدینمنظور سه شاخص ميانگين ضريب مسير ،1ميانگين  2R2و ميانگين
عامل تورم واريانس 3محاسبه گردیده است.
)1. Average Path Coefficient (APC
)2. Average R-Squared (ARS
)3. Average Variance Inflation Factor (AVIF
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جدول  :7شاخصهاي برازش مدل

شاخص

مقدار

سطح معنیداری

ميانگين ضريب مسير ()APC

0/597

P < 0/001

ميانگين عامل تورم واريانس ()AVIF

2/733

مقدار مطلوب کمتر از 5

ميانگين )ARS( R2

0/554

P < 0/001
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همانگونه که در جدول ( )7ذکر گردید ،دو شاخص میانگین ضریب مسیر و ميانگين  R2دارای
سطح معنیداری کمتر از  0/001بوده و از آنجایی که این مقدار از  0/05کمتر است ،بنابراین مقادیر
محاسبه شده معنیدار است .در ارتباط با شاخص میانگین عامل تورم واریانس چون مقدار بهدست
آمده کمتر از  5است ،بنابراین از حیث این شاخص همچنین مدل تایید میگردد.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جذابیتهای نشانکارفرمای دانشگاه تهران بر نگهداشت
اعضاء هیأتعلمی این دانشگاه بود .برای دستیابی به این هدف یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه
فرعی طراحی و بر مبنای آن الگوی مفهومی پژوهش ارایه گردید .اولین فرضیه فرعی پژوهش
که تأثیر نشانکارفرما بر هویت سازمانی را میسنجید ،تأیید شد .همسو با نتیجه پژوهش حاضر،
سولیوان ،)1999( 1اهداف نشانسازی موفق کارفرما را ایجاد حس مالکیت در میان کارکنان میداند
که باعث میگردد احساس خوشایندی نسبت به سازمان داشته باشند و برای متقاضیان دیگر،
مزایای پیوستن به سازمان را تشریحکنند .هیلمن و همکارانش ( ،)2013همچنین در پژوهش خود
نتیجه نشانسازی موفق کارفرما را احساس غرور و افتخار کارکنان از کارکردن در سازمانی خاص
و احساس هویت با آن سازمان میدانند .در همین راستا ،هالورسن و هولث )2014( 2بر این نکته
اذعان دارند که برای تبدیل شدن به یک محیط مطلوب استخدامی ،نوع تفکر کارکنان داخلی در
مورد سازمان بسیار مهم است .نشانسازی داخلی کارفرما پیامدهای مهمی در پی خواهد داشت که
یکی از مهمترین آنها هویتیابی کارکنان با سازمان خواهد بود.
فرضیه فرعی دوم پژوهش که تأثیر هویت سازمانی بر رضایت شغلی را میسنجید ،تأیید شد.
در همین راستا قلیپور و امیری ( ،)1388بیان میکنند که اگر فرد بهخوبي نتواند هویت سازماني
خود را در سازمان شكل دهد تا بدانوسيله بتواند براي خود و روابط اجتماعي خود در سازمان
1. Sullivan
2. Halvorsen & Holthe
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تعريفي مشخص ارایه دهد ،ارزيابي ويژگيهاي شغلي براي اين فرد آسان نبوده و ميتواند بر
رضايت شغلي وي تأثير منفي گذارد .در این میان اکتوگ ،)2013( 1در پژوهش خود قصد سنجش
نقش تعدیلکننده سن و میزان عالقه در این رابطه را داشته است .وی عالقه فرد را به دو نوع
عالقه به سازمان و عالقه به شغل تفکیک میکند .این پژوهشگر در نتایج پژوهش خود به وجود
رابطه معنیدار بین هویت سازمانی و رضایت شغلی با نقش تعدیلکننده عالقه به شغل اشاره داشته
و تأثیر تعدیلکنندگی سن و عالقه به سازمان را در این رابطه رد میکند.
فرضیه فرعی سوم پژوهش تأثیر رضایت شغلی بر نگهداشت را میسنجید .یافتهها نشان
میدهد که این فرضیه همچنین تأیید شده است .مولر و همکارانش ( ،)1994در نتیجهای مشابه
با یافتههای پژوهش حاضر ،بیان میکنند که وقتی کارکنان از شغل خود راضی باشند ،نسبت به
سازمان دلبستگی بیشتری داشته و احتمال ترک سازمان کمتر خواهد بود .از سوی دیگر علیزاده
( ،)1386رابطه بین این دو متغیر را رد کرده و در توضیح آن عنوان میکند که رضایت شغلی تنها
درصد بسیار کمی از واریانس تمایل به ترک شغل را تبیین میکند و برای تبیین بخش بزرگتر آن
باید رضایت شغلی با متغیرهای دیگری همراه گردد.
فرضیه فرعی چهارم تأثیر هویت سازمانی بر تعهد سازمانی را میسنجید که یافتهها خبر از
تأیید این فرضیه میدهد .همسو با نتیجه پژوهش حاضر ،قلیپور و امیری ( )1388بیان میکنند
که بحران هويت میتواند از طریق تضعيف تعهد سازماني موجب از دست رفتن كاركنان شود .در
این راستا رحمانسرشت و ساغروانی ( )1392همچنین بیان میکنند که نحوه معنیبخشی فرد به
سازمان (هویت سازمانی) ،میتواند پیوند عاطفی وی را با سازمان پیشبینی نماید.
در رابطه با فرضیه فرعی پنجم که تأثیر تعهد سازمانی بر نگهداشت کارکنان را میسنجد،
یافتههای پژوهش نشان داد که تعهد سازمانی در بین اعضاء هیأتعلمی بر تمایل به ماندن این
اعضاء در دانشگاه تهران تأثیر ندارد .رد شدن این فرضیه میتواند در جامعه آماری مورد بررسی
تحلیلها و سپس تعابیر مختلفی به همراه داشته باشد .تعهد سنجیده شده در پرسشنامه حاضر ،سه
بُعد تعهد همانندسازی ،تعهد پیوستگی و تعهد مبادلهای را مورد سنجش قرار داده است .تحلیل
جداگانه ابعاد تعهد بر نگهداشت اعضاء هیأتعلمی ،نشان میدهد که این اعضاء ،تنها دارای تعهد
پیوستگی هستند .گلپرور و عریضی ( ،)1387عنوان میدارند که در مطالعههای داخلی ،ترک
خدمت فقط مرتبط با تعهد همانندسازی شده ،بوده است .این پژوهشگران در نتایج پژوهش خود به
نقل از بالفور و وکسلر ( )1996که طراحان این پرسشنامه بودهاند ،بیان میکنند که بهترتیب تعهد
1. Oktug
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همانندسازی ،تعهد مبادلهای و در آخر تعهد پیوستگی منجر به تمایل به ماندن افراد در سازمان
خواهد شد .واقعیت این است که اعضاء هیأتعلمی دانشگاه تهران تنها بهدلیل حضور در جوی از
همدلی و یکپارچگی بین افراد حاضر در سازمان به این دانشگاه متعهدند و تعهد ناشی از تعهد به
اهداف ،ماموریتها و پیشرفت دانشگاه تهران به قدر کافی آنان را متعهد نساخته است.
در همین راستا و از منظری دیگر نباید تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی را در تحقق نتیجه
مذکور از نظر دور داشت .بر اساس پژوهش آمانگال ،)2013( 1در بین متغیرهای جمعیتشناختی
سن ،مدرک تحصیلی ،جایگاه شغلی و تعداد سالهایی که فرد در سازمان کار کرده است بر تعهد
سازمانی اثرات قابل مالحظهای دارد .نتایج پژوهش آمانگال ( )2013نشان میدهد که طول دوره
خدمت و سن بیشتر از سایر متغیرهای مذکور بر تعهد سازمانی موثر خواهد بود .رابطه مثبت بین
سن و تعهد سازمانی بهسادگی میتواند توضیح داده شود .کارکنان جوانتر سرمایهگذاری کمتری در
سازمان انجام دادهاند و در زمان کوتاه حضور خود در سازمان با فرهنگ سازمان ،هویت و همچنین
ارزشها و ماموریت آن بهدرستی عجین نشدهاند .در پژوهش حاضر بررسی یافتههای حاصل از
گردآوری اطالعات جمعیتشناختی نشان میدهد  6/32درصد افراد در گروه سنی زیر  35سال
قرار داشته و  6/32درصد همچنین در گروه سنی بین  35-40قرار میگیرند .به لحاظ طول دوره
خدمت همچنین نتایج نشان میدهد بالغ بر  50درصد شرکتکنندگان کمتر از چهار سال است که
به عضویت این دانشگاه درآمدهاند .این امر نشان میدهد بیشتر شرکتکنندگان در پژوهش حاضر
به قدر کافی امکان و فرصت الزم برای همسو شدن با دانشگاه تهران را نداشتهاند.
با این حال فرضیه اصلی پژوهش که تأثیر نشانکارفرما بر نگهداشت اعضاء هیأتعلمی را
میسنجید ،مورد تایید قرار گرفت .همسو با نتایج پژوهش حاضر در پژوهشی سوییکانن (،)2010
به عوامل مؤثر بر نگهداشت کارکنان همچون استخدام ،ارایه پیشنمایش واقعی کار ،سیستم جبران
خدمات ،آموزش ،مدیریت مسیر شغلی ،شرایط کاری و سرپرستی اثربخش اشاره شده است .این
پژوهشگر عنوان میدارد که یک ابزار نوین و راهبردی که اخیراً سازمانهای پیشرو برای نگهداشت
کارکنان توانمند خود بهکار میگیرند ،استفاده از نشانکارفرماست .جذابیتهای این نشان میتواند
بهعنوان عاملی مهم در شکلگیری مناسب هویت اجتماعی کارکنان نقش ایفا کرده و به ایجاد
احساس غرور ،افزایش رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و سایر پیامدهای مفیدی که در اثر کار برای
یک کارفرما در بازار کار ایجاد میشود ،منجر گردد.
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد دانشگاه تهران قادر است از طریق نشانکارفرمای خود
1. Amangala
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بهویژه در بخش داخلی ،تأثیر قابل مالحظهای بر نگهداشت اعضاء هیأتعلمی و سایر پیامدهای
مثبت شغلی در بین این اعضاء داشته باشد .با اینحال نباید به این میزان از جذابیت نشانکارفرما
رضایت داد و دانشگاه تهران باید به تقویت نشانکارفرمای خود در نظر اعضاء هیأتعلمی بپردازد.
بر این اساس در ادامه پیشنهادهایی ارایه میگردد.
پیشنهادها
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با توجه به نتایج پژوهش حاضر به افراد درگیر در فرآیند طراحی نشانکارفرما در دانشگاه تهران
که رؤسا و مدیران ارشد ،اداره کل امور منابع انسانی و رفاهی و روابط عمومی این دانشگاه را در
برمیگیرد ،نکتههای زیر به همراه پیشنهادها ارایه میگردد:
افراد از طریق گروههایی که در آنها عضو هستند خود را به دیگران میشناسانند .هر کدام از
این گروهها که در جامعه شناختهشدهتر و منشاء اثرات مثبتتری باشند ،در هویتیابی اعضاء خود
نقش موثرتری خواهند داشت .چرا که افراد به دنبال آن هستند که با معرفی خود بهعنوان عضوی از
آن گروه ،تصویر بهتری از خود در جامعه به نمایش گذارند .بر این اساس در راستای تقویت هویت
سازمانی،باید تقویت نشانکارفرمای دانشگاه تهران در رسانههای مختلف و باالخص در وبگاه این
دانشگاه در اولویت توجه قرار گیرد .دانشگاه تهران با عضویت در شبکههای اجتماعی ،داشتن نقش
فعال در شکلدهی تحولهای اجتماعی ،کسب وجهه بیرونی از طریق بهدست آوردن پاداشهای
خارجی و عناوین معتبر در جوامع علمی و تمرکز بر فعالیتهای مدیریت منابع انسانی که نشانی از
شأن و منزلت باالی اعضاء هیأتعلمی این دانشگاه را دارد ،خواهد توانست به هویتیابی اعضاء
هیأتعلمی خود از طریق این دانشگاه اقدام نماید.
در راستای تقویت رضایت شغلی و تعهد سازمانی اعضاء هیأتعلمی ،پیشنهاد میگردد تا از
طریق طراحی واقعگرایانه و جامعنگرانه جذابیتهای محیط کار در دانشگاه تهران ،زمینههای
رضایت درونی و بیرونی این اعضاء را فراهم آورند .توجه به این عوامل با ارتقاء سطح انگیزه اعضاء
خواهد توانست زمینههای دلبستگی افراد به این دانشگاه را همچنین افزایش دهد .در این راستا
پیشنهادهای زیر ارایه میگردد:
ارایه فهرستی از خدمات رفاهی جذاب که متناسب با روند متغیر زندگی اعضاء هیأتعلمی بوده
و متناسب با استانداردهای جهانی باشد و شأن باالی این اعضاء را نشان دهد .خدماتی همچون
سامانه صدای کارکنان ،صدای مشاور و بررسی محرمانه مشکلها و دغدغههای اعضاء هیأتعلمی
و اعضاء خانواده آنها ،امکان استفاده از آموزشهای مبتنی بر وب در محیط مجازی دانشگاه تهران،
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خدمات مربوط به مراقبت از کودکان ،پرداخت در مقابل کارهای بدون مزد و مواجب ،خدمات مربوط
به سالمت روان و جسم ،خدمات مربوط به توسعه فردی و حرفهای ،احترام به شایستهساالری و
قدردانی از اعضاء هیأتعلمی شایسته بر اساس فرآیند شفاف مدیریت عملکرد و مانند اینها؛
همچنین به پژوهشگران آینده پیشنهاد میگردد با توجه به گستردگی موضوع مورد بحث ،به
موارد دیگری که در فرآیند طراحی نشانکارفرما حایز اهمیت است ،همچون پیامها ،کانالها و
مخاطبان بخشبندی شده توجه کنند .تمرکز تخصصی بر هر کدام از این موارد با توجه به نقش
اثرگذاری که در نتایج طراحی نشانکارفرما دارند و از این رو کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند ،خواهد
توانست از طریق ارایه پیشنهادهای کاربردی راهگشایی در مرتفعسازی مشکلهای استخدامی
سازمانهای ایرانی باشند.
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