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Abstract
Introduction The knowledge and skill of HR is the most important source of the organization's
competitive advantage, considering each of these skills and capabilities that each of them has been
developed and strengthened in a long - term process, combined with the combination of genetic
capabilities and individual efforts in the context of the environment. therefore, the purpose of this
research is to develop the human resource brand pattern in organizations and universities, which are
compatible with the social and cultural status of iran and individual, organizational and social values
of the selected research community. in the development and presentation of this pattern, its dimensions
and components are endemic and tailored.the present study has been done in combination (quantitative
qualitative). accordingly, in the first part of the research in order to provide a comprehensive model
of branding of human resources, the qualitative research method was used. thus, after identifying
the categories, concepts and code of human resources through Meta-synthesis, to provide optimal
combination of model components in order to optimize the relationship between human resource
brand categories, the initial model was obtained and then validated through partial least - squares
(pls)method.the findings show that the main categories extracted from the Meta-synthesis method are
approved by the experts community and the present research model consists of eight main categories
and 43 sub categories. it can display the branding pattern of human resources with an islamic approach
to the universities of medical sciences in tehran. The results of the study indicate that the following
eight dimensions: 1.branding of human - islamic resources,2. Assessment of human resource
performance and 3.Training and development of human resources,4. Organizational Leadership,5.
organizational justice and 6. Human resource satisfaction and commitment 7.organizational culture
8. branding of human resources has a great role in the process of branding human resources
key words: Human resources, Brand, Branding, Human resources, Islamic approach, Medical
sciences.
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چکیده
دانــش و مهــارت منابــع انســانی مهمتریــن منبــع مزیــت رقابتــی ســازمان اســت توجــه بــه یکایــک ایــن مهارتهــا و توانمندیهــا
نشــاندهنده آن اســت کــه هــر یــک از آنهــا ،در فرآینــدی بلندمــدت و بــا تلفیقــی از قابلیتهــای ژنتیکــی و تالشهــای فــردی در
بســتر محیــط ،ایجــاد و تقویــت گردیدهانــد .بنابرایــن هــدف از ایــن پژوهــش تدویــن الگــوی برنــد منابــع انســانی در ســازمانها باألخــص
دانشگاههاســت کــه بــا وضــع اجتماعــی و فرهنگــی و اســامی ایــران و ارزشهــای فــردی ،ســازمانی و اجتماعــی جامعــه آمــاری تحقیــق
ب بــا ســازمانهای ایــران شــده
انتخابشــده انطبــاق داشــته باشــد .در تدویــن و ارائــه ایــن الگــو ،ابعــاد و مؤلفههــای آن بومــی و متناسـ 
اســت .پژوهــش حاضــر بــه روش ترکیبی(کیفــی ک ّمــی) انجــا م شــده اســت .بــر ایــن اســاس در بخــش اول تحقیــق بــهمنظــور ارائــه
مدلــی جامــع از برندســازی منابــع انســانی ،از روش پژوهشــی کیفــی فراترکیــب اســتفاده شــد .بدیــن ترتیــب که بعــد از شناســایی مقوالت،
مفاهیــم و کدهــای برنــد منابــع انســانی از طریــق روش فراترکیــب ،بــرای ارائــه ترکیــب مطلــوب مؤلفههــای مــدل ب ـ ه گون ـهای کــه
بتــوان رابطــه بیــن مقولههــای برنــد منابــع انســانی را بهینــه نمــود از روش مدلســازی ســاختاری ( )ISMاســتفاده گردیــد و الگــوی اولیــه
بــه دســت آمــد و ســپس از طریــق روش حداقــل مربــع جزئــی ( )PLSمــدل اعتبــار ســنجی شــد .یافتههــای تحقیــق نشــان میدهــد کــه
مقولههــای اصلــی و فرعــی اســتخراجی از روش فراترکیــب مــورد تائیــد جامعــه خبــرگان قرارگرفتــه و مــدل پژوهــش حاضــر متشــکل از
 8مقولــه اصلــی و  43مقولــه فرعــی اســت .کــه میتوانــد الگــوی برندســازی منابــع انســانی را بــا رویکــرد اســامی را در دانشــگاههای
علــوم پزشــکی تهــران نمایــش دهــد .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه هــر هشــت بعــد؛  .1برندســازی منابــع انســانی  -اســامی.2 ،
ارزیابــی عملکــرد منابــع انســانی و  .3آمــوزش و توســعه منابــع انســانی  .4 ،رهبــری ســازمانی  .5 ،عدالــت ســازمانی و  .6رضایــت و تعهــد
منابــع انســانی  .7فرهنگســازمانی  .8برندســازی داخلــی در فراینــد برندســازی منابــع انســانی نقــش بــه ســزایی دارنــد.
کلیدواژه ها :منابع انسانی ،برند ،برندسازی منابع انسانی،رویکرد اسالمی ،دانشگاههای علوم پزشکی.
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مقدمه
ســازمانها بــراي تحقــق اهــداف کالن خــود بــه منابــع مختلفــي
نيــاز دارنــد :منابــع مالــي ،انســاني ،فیزیکــی و ...منابعــي هســــتند
ب و کاری مــورد
كــه بــدون شــك بــراي موفقيــت هــر کســ 
نیــاز اســت .در ايــن ميــان نقــش منابــع انســــاني داراي اهميــت
فوقالعــادهای اســت؛ چــرا کــه بهرهمنــدی از ســاير منابــع نيــز
وابســــته بــه برخــورداري از منابــع انســاني پويــا و كارآمــد اســت.
صاحبنظــران منابــع انســانی معتقدنــــد کــه بقــا و پایــداری
ســازمانها درگــر ِو فرآیندهــای شناســــایی ،جــذب و نگهــداری

کارکنانــی اســت کــه بدنــه شایســتگیهای اصلــی ســازمان را
تشــکیل میدهنــد ( )1برندینــگ یــا برندســازی تمــام روشهایــی
اســت کــه شــما تصویــری از محصــول ،خدمــت و یــا شــرکتتان را
در ذهــن و چشــم مخاطبانتــان و یــا مشــتریان ایجــاد میکنیــد .بـه
عبارتــیدیگــر «برندینــگ» فرآینــد اقدامــات علمــی و تخصصــی
اســت کــه شــما یــا ســازمان تــاش میکننــد تــا برنــدی خلــق
شــود .برندســازی نخســــت بــرای تمایــز محصــوالت ملمــوس
بــکار گرفتــه میشــد ،امــا در طــول زمــان ،بــرای تمایــز
انســانها ،مکانهــا و ســازمانها بــه کار گرفتــه میشــود ()2
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مفهــوم برنــد منابــع انســــانی ازجملــه مفاهیمــی اســت کــه اخیــراً

برندســازی منابــع انســانی ،تجربــه اشــتغال را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد ،فرایندهــای برندســازی منابــع انســانی میتوانــد
برمبنــای درسهــای آموختــهشــده از برندســازی محصــوالت و
خدمــات باشــد .بــر ايــن اســاس ،ارزش برنــد منابــع انســانی از
طریــق تعامــل بیــن ســازمانها و مشــتریان داخلــی بــه همــان
شــیوهی مشــتریان خارجــی حاصــل میشــود .ســازمانها نیازمنــد
جــذب و درگیــر کــردن افــراد مناســب هســتند .ایــن بــا کنتــرل
ادراکات مرتبــط باشــهرت آن ســازمان آغــاز میشــود.اگر ســازمان
بتوانــد بهصــورت اســتراتژیک تصویــری از خــود بهعنــوان یــک
کارفرمــا و بخصــوص ویژگیهــای موردنظــرش از کارکنــان
بســازد ،قــادر بــه جــذب اســتخري غنــی از متقاضیــان اســتخدام و

بــهمنظــور نشــان دادن میــزان اثربخشــی سیاس ـتها و اقدامــات
مدیریــت منابــع انســانی در جهــت توســعه ســازمان ،منابــع انســانی
و محیــط کار بــه نحــوی اســــت کــه میتوانــد تصویــر مناســــبی
از ســازمان در ذهــن مشــتریان داخلــی و خارجی ســــازمان و نهایت ًا
جامعــه ایجــاد نمــوده ،ارتباطــات مناســــب بــا آنــان شــکل داده و
نهایتـ ًا منجــر بــه وفــاداری کارمنــدان و مشــــتریان نســــبت بــه
ســــازمان گــردد همانطــور کــه کلــز اذعــان مـیدارد ارزش ویــژه
برنــد اغلــب توســط ارتبــاط مصرفکننــده بــا ویژگیهــای یــک
برنــد بــا نــام تجــاری هدایــت میشــود .پژوهشــگران بــهتازگــی
ب رجــوع و مشــارکت کارمنــدان چگونگــی
بــه بررســی رفتــار اربــا 

اثرگــذاری آنهــا بــر عملکــرد ســازمانها پرداختهانــد (. )3
برندســازی منابــع انســــانی رویکــرد نســــبت ًا جدیــد برگرفتــه
از حــوزه »بازاریابــی« اســــت و ب ـ ه منزلــه روح بازاریابــی منابــع
انســــانی اســــت ( )3برنــد منابــع انســانی بــهعنــوان بســتهای از
مزایــای کارکــردی ،اقتصــادی و روانشناســی تعریــفشــده کــه
توســط اســتخدام فراهــم و توســط شــرکت شناســایی میشــود.
مدیریــت برنــد منابــع انســانی مســتلزم مدیریــت جنبههایــی
از اعتبــار و تصویــر شــرکت ،ابــاغ بــه کارکنــان فعلــی و آتــی
اســت ( .)4بـ ه زعــم هنکریــس ( )5برخــی از پژوهشــگران شــهرت
ســازمانی را بهعنــوان جذابیــت کلــی یــک ســازمان میبیننــد
و دیگــران آن را بــهعنــوان برنــد کارفرمــا یــا بخشــی از آن
میبیننــد .برنــد کارفرمــا درواقــع همــان مطالعــات متمرکــز بــر
کاوش شــهرت اجتماعــی ســازمان اســت .کارکنــان عقیــده دارنــد
کــه شــیوههای مطلــوب جهــت شــهرت اجتماعــی یــک ســازمان
میتوانــد بــرای کارمنــدان جذابیــت داشــته باشــد (.)6
فضــاي رقابــت و جهانیشــدن ،نیــاز ســازمانها را نســبت بــه
جــذب و نگهداشــت نیــروي کار توانمنــد ،شایســته و دانشــی
افزایــش داده اســت .ایــن امــر مهمتریــن نگرانــی تمامــی
ســازمانها در حــوزه منابــع انســانی در صنایــع و کشــورهاي
مختلــف شــده اســت همچنیــن کمبــود منابــع انســانی مســتعد،
تغییــر نــوع ارتبــاط بیــن کارفرمــا و نیــروي کار و وضعیــت عرضــه
و تقاضــاي اســتعدادها ،جنــگ بــر ســر جــذب بهتریــن نیروهــا
را رق ـمزده و منجــر بــه تمرکــز بیشــتر ســازمانها بــر کارکنــان
مســتعد و بهرهگیــری از اســتراتژیهای مناســب در ایــن زمینــه
شــده اســت )7( .بــهعبارتیدیگــر ســازمانها بــراي؛ موفقیــت
و بقــا بــه نیــروي انســانی مســتعد نیــاز دارنــد ،بنابرایــن رقابــت
بــراي جــذب و نگهداشــت آنهــا بــه یکــی از مهمتریــن مباحــث
مدیریــت منابــع انســانی تبدیلشــده اســت
50

] [ Downloaded from ijnv.ir on 2022-10-03

ایجــاد شــبکهای وســیعتر از مشــتریان داخلــی مطلوب خواهد شــد.
برندســازی منابــع انســانی ،انعــکاس خصوصیــات و ویژگیهــای و
اصــول ارزشــی و رفتــاری متصدیــان امــور و مجریــان هــر بخــش
کاری ،در ذهــن مخاطــب و مشــتری اســت (. )8
برنــد منابــع انســانی بــه تصویــری از ســازمان بــهعنــوان محیــط
عالــی بــرای کار کــردن اشــاره دارد .برنــد مدیریــت منابــع انســانی
ســازمان ،نشــاندهنده اثربخشــی اقدامــات ،راهبردهــا ،فعالیتهــا،
رفتارهــا و عملکردهــای ســازمان درزمینـهٔ مديريــت منابــع انســانی
یــک ســازمان اســت .مدیــران در ســازمانهاي نویــن بــه دنبــال
آن هســتند کــه از منابــع انســانی کارآمــد ،روزآمــد و بهــرهور
اســتفاده بیشــتري ببرنــد ،ضمــن آنکــه بــر ایــن نکتــه واقفانــد
کــه منابــع انســانی بهعنــوان عامــل اصلــی توســعه منابــع انســانی،
زمانــی انــرژي و توانمنــدي خــود را بــه ســازمان اعطــاء میکنــد
کــه احســاس خوشــایندي نســبت بــه مدیریــت ،ســازمان و آینــده
شــغلی خــود داشــته باشــد و مدیــر را بهعنــوان پشــتیبان و حامــی
خــود احســاس کنــد و نســبت بــه پایــداري و امنیــت شــغلی خــود
اطمینــان حاصــل نمایــد (.)9
جــان یوگــر بــا تأکیــد بــر فراهــم آوردن شــرايط زيربنايــي بــراي
اســتفاده از توانمنــدي منابــع انســاني ســازماني؛ بــر نقــش برنــد
منابــع انســاني در بهکارگیــری ايــن منبــع ارزشــمند ســازماني
اشــاره میکنــد .وي معتقــد اســت ايــن قابليــت مفهــوم مهمــی
اســت كــه ســازمانها بایــد بــهخوبــی آن را انجــام دهنــد و
آنچنــان در ایــن کار شــهره شــوند کــه ایــن خصلــت در آنهــا
بهصــورت برنــد درآیــد.)10( .
برندســازی منابــع انســانی بهعنــوان یــك منبــع مزیــت رقابتــی
اســتراتژیك ،پایــه و اساســی بــرای بحــث در ســالهای اخیــر
شــده اســت یــك مفهــوم از برندســازی منابــع انســانی کــه توســط
مایلــز و منگولــد ( )2004ارائهشــده اســت ،در واقــع برندســازی

سحر عابدینی و همکاران

منابــع انســانی را بهعنــوان فرآینــدی کــه در آن کارکنــان تمایــل
بــه درونــی ســازی تصویــر برنــد موردنظــر ،انگیــزه بــرای برجســته
نمــودن تصویــر بــرای مشــتریان و ســایر ترکیبــات ســازمانی
دارنــد ،تعریــف کردهانــد ( )11ایــن نظریــه بهعنــوان تئــوری
پایــه قرارگرفتــه اســت کــه خیلــی از پژوهشــگران پیشــین از
آن در تحقیقــات خــود اســتفاده کردهانــد .فرآینــد آن در مــورد
روح و روان کارکنــان اســت کــه شــامل دانشــی از تصاویــر برنــد
موردنظــر و موافقــت روانــی (قــرارداد روانشــناختی) اســت در ایــن
زمینــه ،مــدل پایـهای تحــت عنــوان «چارچــوب نظری برندســازی
منابــع انســانی  4Eاســت .ایــن مــدل بهطورکلــی توســط ُم ِمــن
و کالنچــی بســط و توســعه دادهشــده اســت ( )8بــر اســاس
ایــن مــدل برندســازی منابــع انســانی  4Eشــامل؛  .1دلبســتگی
کارکنــان  .2توانمندســازی کارکنــان  .3آمــوزش کارکنــان.4 ،
ارزش ویــژه کارکنــان اســت ( )12در ایــن راســتا بزرگتریــن
دغدغــه ســازمانهای دولتــی در نظــام جمهــوری اســامی ایــران،
جــدا از مســئله بقــا و بهــرهوری ســازمانی ،چگونگــی جــذب و
حفــظ کــردن اســتعدادها اســت.
در دانشــگاههای علــوم پزشــکی تهــران تأکیدهــای فراوانــی بــر
داراییهــای ناملمــوس نظیــر نــام تجــاری ،نــوآوری ،خالقیــت،
کارآفرینــی و ســرمایههای دانشــی میشــود .ایــن منابــع کلیــدی
قــادر هســتند دانشــگاهها را صــرفنظــر از حــوزه تخصصــی
مربوطــه ،بــهعنــوان یــک ســازمان ایدئــال مطــرح کننــد .چنیــن
ســازمانهایی بــر افــراد متمرکــز هســتند و صرف ـ ًا پــساز آنکــه
افــراد مناســب را در جایگاههــای مناســب قراردادنــد در جهــت
پیشــی گرفتــن از رقبــای خــود گام برمیدارنــد.
صاحــبنظــران منابــع انســانی معتقدنــد کــه بقــا و پایــداری
ســازمانها درگــرو فرآیندهــای شناســایی ،جــذب و نگهــداری
کارکنانــی اســت کــه بدنــه شایســتگیهای اصلــی ســازمان را
تشــکیل میدهنــد ،بــه برتریــن ردههــا میرســند ،از همــکاران
خودپیشــی میگیرنــد و بـ ه طــور هـ م زمــان بــهعنــوان انگیــزهای
بــرای همــکاران خــود عمــل میکننــد (.)13
پژوهشهــای تجربــی موجــود در مــورد شــیوههای مدیریتــی
در برندســازی کارفرمایــان بــر نقــش سیاســت در مدیریــت برنــد
کارفرمــا تأکیــد دارد برندهــای منابــع انســانی بــه یــک مفهــوم
اســتراتژیک اساســی در مدیریــت منابــع انســانی تبدیــلشــده
اســت .ســازمانها بــا هــر نــوع راهبــرد و سیاســتهای منابــع
انســانی و ســازمانی و اتخــاذ هرگونــه مــدل معمــاری و تدویــن
راهبردهــای کاری و کارکنانــی بــا هــر شــیوه ســازماندهی و بــا
هــر نــوع ســبک مدیریــت و ارتباطــات ،درنهایــت بایــد بتوانــد
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تصویــر ذهنــی مناســبی از خــود در ذهــن جامعــه ،مشــتریان
و کارمنــدان خــود ایجــاد کنــد تــا کارمندانــی باانگیــزه ،متعهــد،
مســتعد و مســئولیتپذیر را جــذب و نگهــداری کنــد (.)14
گرچــه جــذب اســتعدادها بهعنــوان یکــی از اقدامــات اساســی در
اســناد برنامههــای راهبــردی دانشــگاههای علــوم پزشــکی ایــران
باألخــص دانشــگاههای علــوم پزشــکی ســطح شــهر تهــران ،ب ـ ه
ویــژه در برنامههــای راهبــردی حــوزه منابــع انســانی ذکرشــده
اســت ،امــا معــدود دانشــگاههایی توانســتهاند موفقیــت خــود را
در ایــن زمینــه نشــان دهنــد .رقابــت بــرای جــذب اســتعدادها و یــا
جنــگ اســتعدادها و نگهداشــت نیــروی انســانی ازجملــه مهمتریــن
چالشهــای ســازمانهای پیشــرو اســت .برندســازی منابــع
انســانی مســتلزم تالشهــای کلــی و چنــد جانبــه اســت .ســه
عنصــر کلیــدی بــرای فرآینــد ســازی منابــع انســانی وجــود دارد و
هریــک بخشــی جداییناپذیــر بــرای دســتیابی بــه حداکثــر ارزش
بالقــوه از برنــد منابــع انســانی اســت کــه عبارتانــد از:
 -1مدیریــت شــهرت؛  -2مدیریــت فرهنگســازمانی؛  -3مدیریــت
ارزش داراییهــا (.)15
امــا آنچــه در ایــن تحقیــق مــورد توجــه بیشــتر و عمیقتــر قــرار
گرفتــه اســت ایــن اســت کــه برندســازی اســامی یعنــی ترکیــب
کــردن دیــن بــا دنیــا و معنویــات بــا مادیــات .برندســازی اســامی
یعنــی یکپارچگــی مذهبــی برنــد بــا زندگــی مشــتریان کــه در آن،
ایــن عمــل همــزاد و همــراه پاداشــی قطعــی از ســوی خداونــد
اســت .در اســام تمــام کنشهــا بــا انگیزههــای نهانــی یــا
نیــت عمــل ســنجیده میشــوند .لــذا تمــام رفتارهــا و کنشهــای
انجامشــدهی مســلمانان ،اگــر برخاســته از نیــت خالــص باشــند،
فــارغ از نتیجـهای کــه بــه بــار میآورنــد ،تبدیــل بــه اعمــال نیــک
میشــوند.
ایرانیــان باســتان نیــز جهــت اداره انســانی بــه نــکات عمــدهای
جهــت رعایــت روابــط انســانی ،رعایــت عدالــت در کار ،آشناســازی
کارکنــان بــه وظایــف و اســتفاده بهینــه از زمــان ،اشــاره داشــتهاند
چنانکــه گزنفــون مینویســد :تأکیــد بــه اســتفاده از طــرح
جــا و مــکان ،مطالعــه زمــان و حرکــت توســط کــوروش پادشــاه
هخامنشــی ،اصولــی بودهانــد کــه او را در اداره کشــور بــزرگ
ایــران و ارتــش نیرومنــدش یــاری م ـیداد.
در الگــوی دینــی ،محــور اساســی توســعه حفــظ کرامــت و منزلــت
انســان و شــکوفایی اســتعدادها و تواناییهــای خــدادادی او در
ابعــاد مختلــف مــادی و معنــوی اســت .نیــل انســان بــه توســعه
مطلــوب و آرمانــی ،هــدف اساســی همــه انبیــا و اولیــای الهــی و
فلســفه آفرینــش انســان بــوده اســت .الزمــه دســتیابی بــه چنیــن
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دســتورات اســامی را مدنظــر قــرار داده باشــد ،انجــام نگرفتــه
اســت .بــر ایــن اســاس ،هــدف ایــن پژوهــش ،طراحــی الگــوی
بهینــه برنــد منابــع انســانی بــا رویکــرد اســامی اســت.
بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،ســؤالهای اصلــی پژوهــش بــه
شــرح زیــر مطــرح میگــردد:
 -1مؤلفههــای اســامی دربرنــد منابــع انســانی در دانشــگاههای
علــوم پزشــکی شــهر تهــران کــدام هســتند؟
 -2چــه ترکیبــی از مؤلفههــای اشارهشــده برنــد منابــع انســانی
را بهینــه میکنــد؟
روش کار
بــر ایــن اســاس پژوهــش حاضــر در دو مرحلــه (کیفــی و کمــی)
پایهریــزی شــده اســت :در مرحلــه اول (روش کیفــی) محقــق در
تــاش اســت بــا اســتفاده از روش فراترکیــب به اســتخراج مقوالت
(ابعــاد) ،مفاهیــم (مؤلفههــا) ،و کدهــای (شــاخصهای) برندســازی
منابــع انســانی را از طریــق مــرور سیســتماتیك ادبیــات اســتخراج
کــرده و مــدل پیشــنهادی خــود را ارائه دهــد .در مرحلــه دوم (روش
کمــی)؛ مــدل مقدماتــی تحقیــق بــا اســتفاده از روش پیمایشــی و
بــا در نظــر گرفتــن شــرایط دانشــگاههای علــوم پزشــکی شــهر
تهــران بــه متناسبســازی و بومیســازی ،موردنظرســنجی
خبــرگان قــرار میگیــرد .پژوهــش حاضــر برحســب ماهیــت
و روش بــا توجــه بــه اینکــه محقــق قصــد دس ـتکاری دادههــا
را نداشــته و هیچگونــه دخــل و تصرفــی در دادههــا و متغیرهــا
ایجــاد نمیکنــد و وضعیــت موجــود را مطالعــه میکنــد پژوهــش
توصیفــی یــا غیرآزمایشــی بــوده و بــا عنایــت بــه اینکــه محقــق به
دنبــال مدلســازی برنــد منابــع انســانی در دانشــگاههای علــوم
پزشــکی بــا رویکــرد اســامی اســت ،لــذا روش تحقیــق از نــو
اکتشــافی اســت .از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه دادههــای مــورد
نیــاز ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از پرسشــنامه بهدس ـتآمده اســت،
یــك بررســی پیمایشــی محســوب میشــود.
ایــن پژوهــش بــر اســاس دیــدگاه  10نفــر از اســاتید دانشــگاههای
علــوم پزشــکی شــهر تهــران انجامشــده اســت .از نظــر جنســیت 7
نفــر مــرد هســتند و  3نفــر نیــز زن میباشــند .از نظــر تحصیــات
همــه اســاتید مــدرک تحصیلــی دکتــری دارنــد .از نظــر مرتبــه
علمــی  5نفــر اســتادیار 3 ،نفــر دانشــیار و  2نفــر اســتاد تمــام
هســتند .ازنظــر ســابقه کاری  5نفــر بیــن  10تــا  20ســال ســابقه
کاری داشــته و  5نفــر نیــز بــاالی  20ســال تجربــه کاری دارنــد.
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هــدف واالیــی وجــود رهیافتهــای عملــی تعمیــق کرامــت
نیــروی انســانی اســت کــه عبارتانــد از:
 .1ایجاد انگیزه
 .2تقویت حس تعهد و مسئولیتپذیری کارکنان
احســاس تعهــد و مســئولیتپذیری نیروهــای انســانی جوهــره
اصلــی انســانیت و مــرز بیــن انســان و ســایر موجــودات اســت.
انســان بیمســئولیت و انســانی کــه بــرای خــود در برابــر وجــدان
و از همــه مهمتــر ،آفریــدگار خــود هیــچ وظیفــه و مســئولیتی را
قائــل نیســت ،از مــرز انســانیت بیــرون اســت.
در مباحــث مربــوط بــه نیــروی انســانی ،نبایــد رونــد امــور را
بهگونـهای قــرارداد کــه کارکنــان بــه ابزارهــای مــادی و مکانیکــی
تبدیــل شــوند و صرفــ ًا بــا الزامهــای ســازمانی و بــهاصطــاح
مدیریــت علمــی ،مطابــق ضوابــط و قوانیــن خشــک و بــیروح
ســازمانی حاضــر بــه انجــام وظایــف و مأموریتهــا باشــند ،بلکــه
بایــد روشهــای جــاری و رویههــای ســازمانی را بهگونــهای
تنظیــم کــرد کــه کارکنــان بتواننــد باانگیزههــای برخاســته از
احســاس مســئولیت انســانی و الهــی بــه کار و فعالیــت بپردازنــد.
بــا توجــه بــه تحقیقــات انجامگرفتــه در مــورد برنــد منابــع انســانی،
محققــان خارجــی مدلهــا و نظریههــای متفاوتــی را در ایــن
رابطــه معرفــی نمودهانــد کــه بــا اجــرای هرکــدام از ایــن مدلهــا
و نظریههــا بــا توجــه بــه اوضــاع اجتماعــی و فرهنگــی خــاص
حاکــم بــر جامعــه آمــاری آن تحقیــق نتایجــی نیــز ارائهشــده کــه
ل اســتفاده در آن موقعیتهــا اســت .از ایـنرو بــا توجــه
صرفـ ًا قابـ 
بــه اهــداف تحقیــق حاضــر ،بـ ه منظــور تدویــن مــدل برنــد منابــع
انســانی کــه رویکردهــای اســامی در آن مدنظــر قرارگرفتــه باشــد
بایــد از نتایــج تحقیقــات گذشــته بهگونـهای اســتفاده کــرد کــه بــا
وضــع اجتماعــی و فرهنگــی ایــران و ارزشهــای فــردی ،ســازمانی
و اجتماعــی نــوع ســازمانی کــه بهعنــوان جامعــۀ آمــاری تحقیــق
انتخابشــده انطبــاق داشــته باشــد .بهعبارتیدیگــر بایــد قبــل از
اســتفاده از نتایــج تحقیقــات گذشــته در تدویــن و ارائــه مــدل ،ابعاد
و مؤلفههــای آن را بومیســازی و متناســب بــا ســازمانهای
دولتــی ایــران باألخــص دانشــگاه هــا نمــود .همچنیــن نظــر بــه
اینکــه پژوهشهــای مختلــف بیانگــر شناســایی عوامــل و طراحــی
مــدل بــرای برندســازی داخلــی ،برنــد کارفرمــا و برنــد کارکنــان
اســت و در ایــن خصــوص تحقیقــات متنوعــی در سراســر دنیــا
تــا بــه امــروز طراحــی و اجراشــده اســت؛ امــا تاکنــون پژوهشــی
درزمینــهٔ طراحــی مــدل برنــد منابــع انســانی کــه رویکردهــا و

سحر عابدینی و همکاران

میدهــد.

(جــدول  )1تعــداد جامعــه آمــاری پژوهــش در ایــن مرحله را نشــان

جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی اساتید دانشگاههای علوم پزشکی تهران
ویژگیهای جمعیت شناختی

جنسیت

مرتبه علمی
تحصیالت
سابقه کاری

فراوانی

درصد

مرد

7

%70

زن

3

%30

استادیار

5

%50

دانشیار

3

%30

استاد تمام

2

%20

دکتری

9

%90

 10تا  20سال

5

%50

باالی  20سال

5

%50

کل

13

%100

بنابراین جامعه آماری این پژوهش شامل موارد زیر است:
خبــرگان دانشــگاهی :ایــن گــروه متخصصیــن دانشــگاهی و مراکز
پژوهشــی میباشــند کــه نخســت دارای مــدرک دکتــرای مدیریــت
دولتــی بــا گرایــش منابــع انســانی باشــند و دوم ،در حوزههــای
منابــع انســانی و مدیریــت اســتعداد و شایســتگی دارای تألیفاتــی
باشــند.
خبــرگان اجرایــی :ایــن گــروه متخصصیــن حــوزه منابــع انســانی
شــاغل در دســتگاههای اجرایــی در قســمت دفاتــر جــذب و
اســتخدام و برنامهریــزی منابــع انســانی مشــاورین وزرا در ایــن
حــوزه بــوده کــه شــرایط آنــان عبــارت اســت از:
 دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر در رشته مدیریت ســابقه بیشــتر از  5ســال فعالیــت در حــوزه منابــع انســانی درســازمانهای دولتــی
 در سطح سازمان خبره یا ارشد محسوب شوند. آشــنا بــه دســتورالعملها و بخشــنامهها و همچنیــن اجــرا درحــوزه جــذب و بــهکارگیــری نیــروی انســانی
در فــاز دوم  ،پژوهــش و بــرای آزمــودن الگــوی طراحیشــده
جامعــه آمــاری از  384نفــر نمونــه دانشــجوی حاضــر در ایــن
مطالعــه  181نفــر ( )%47مــرد و  203نفــر ( )%53را زنــان تشــکیل
میدهنــد .از منظــر ســن  87نفــر ( )%23از دانشــجویان کمتــر از
 25ســال ســن دارنــد 178 .نفــر از دانشــجویان ( )%46بیــن  25تــا
 35ســال و  119نفــر از دانشــجویان ( )%31نیــز  35ســال و بیشــتر
ســن دارنــد .از منظــر مقطــع تحصیلــی  79نفــر ( )%21ســال اول،
 111نفــر ( )%29ســال دوم و ســوم 101 ،نفــر ( )%26ســال چهــارم
و پنجــم و  93نفــر ( )%24نیــز ســال ششــم و باالتــر هســتند.
در ایــن پژوهــش بــرای جمـعآوری اطالعــات از روش کتابخانهای،
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میدانــی و همچنیــن از اســتراتژی تحلیــل محتــوا بــه شــرح زیــر
استفادهشــده اســت:
 .1روش کتابخان ـهای :اســتفاده از کتابهــا و مقــاالت فارســی و
انگلیســی و وبســایتها و پورتالهــای اطالعاتــی اینترنتــی
 .2روش میدانــی :در ایــن تحقیــق ،بــرای نظرســنجی از خبــرگان
در رابطــه بــا اجــزای مــدل توســعۀ یافتــه از مرحلــه فراترکیــب
و همچنیــن مدلســازی ریاضــی از پرســشنامه استفادهشــده
اســت.
 .3تحلیــل محتــوا :در ایــن پژوهــش از طریــق تحلیــل محتــوا،
آثــار و مطالعــات گروهــی از صاحــبنظــران حــوزه علــوم رفتــاری
و مدیریــت منابــع انســانی مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفتــه،
ســپس بــا تعییــن خطــوط اصلــی اندیشــه آنهــا و تلفیــق و
دســتهبندی آثــار آنــان ،تعریــف و گروهبنــدی جدیــدی بــرای
مؤلفههــای برندســازی منابــع انســانی شــده اســت.
پژوهــش حاضــر در دو مرحلــه پایهریــزی شــده اســت:
در مرحلــه اول محقــق در تــاش اســت بــا اســتفاده از
روش فراترکیــب بــه اســتخراج مقــوالت (ابعــاد) مفاهیــم
(مؤلفههــا) و کدهــا (شــاخصهای) برنــد منابــع انســانی را از
طریــق مــرور سیســتماتیک مباحــث نظــری اســتخراج کــرده ،مدل
پیشــنهادی خــود را ارائــه دهــد.
در پژوهــش حاضــر ،در گام نخســت بــا اســتفاده از روش فراترکیــب
مقولههــای طراحــی الگــوی برندســازی منابــع انســانی بــا رویکــرد
اســامی در دانشــگاههای علــوم پزشــکی تهــران شناساییشــده
اســت .ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ایــن ﻫﺪف ،از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ از
اﻟﮕﻮی سندلوســکی و ﺑﺎروســو ( )16اســتفاد ه شــده اســت
هــدف از ایــن روش آن اســت کــه نقــاط ضعف مدلهــای مختلف

فصلنامه مدیریت پرستاری ،دوره  ،10شماره  ،2تابستان 1400

نخســتین گام درروش فراترکیــب ،تنظیــم پرس ـشهای پژوهــش
اســت .ایــن پرســشها عمومــ ًا بــر اســاس چهــار پارامتــر چــه
چیــزی ،چــه کســی ،چــه زمانــی و چگونــه قابــل تنظیــم اســت.

بــا نقــاط قــوت ســایر مدلهــا پوشــش دادهشده،کاســتیها نیــز در
مــدل جدیدترمیــم شــود و مدلــی کــه بــا مقتضیــات ســازمانهای
دولتــی ایــران متناســب و ســازگار باشــد ،طراحــی گردد.

جدول :2پرسشهای پژوهش
پارامتر

پرسش پژوهش

چه چیزی )(What

مقولههای زیربنایی الگوی برندسازی منابع انسانی با رویکرد اسالمی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران کدماند؟

چه کسی )(Who

چه افرادی در طراحی الگوی برندسازی منابع انسانی با رویکرد اسالمی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران هستند؟

) (Whenچه وقت

چارچوب زمانی شاخصهای سنجش مقولههای الگوی برندسازی منابع انسانی با رویکرد اسالمی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران
شامل چیست؟

چگونه )(How

مقولههای الگوی برندسازی منابع انسانی با رویکرد اسالمی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

در بخــش اول مــا بایــد بتوانیــم بــه ایــن ســؤاالت پاســخ دهیــم
تــا روش فراترکیــب آغــاز شــود .هــدف مــا در ایــن پژوهــش
رســیدن بــه توســعه یــک مــدل پایــه اســت ســؤال اصلــی در ایــن
پژوهــش ایــن اســت کــه الگــوی برندســازی منابــع انســانی بــا
رویکــرد اســامی در دانشــگاههای علــوم پزشــکی تهــران بــه چــه
صورتــی خواهــد بــود؟
مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه اثبــات کنیــم الگــوی برندســازی
منابــع انســانی بــا رویکــرد اســامی در دانشــگاههای علــوم
پزشــکی تهــران امــری شــدنی و پیامــد آن ایــن اســت کــه
برندســازی منابــع انســانی بــا رویکــرد اســامی را در دانشــگاههای
علــوم پزشــکی تهــران افزایــش دهیــم .چــرا کــه بــا افزایــش
برندســازی منابــع انســانی بــا رویکــرد اســامی در دانشــگاههای
علــوم پزشــکی تهــران میتــوان بــه خیلــی از معضــات و
مشــکالت اجتماعــی غلبــه کــرد .اگــر در دانشــگاههای علــوم
پزشــکی تهــران ،برندســازی منابــع انســانی بــا رویکــرد اســامی
افزایــش داشــته باشــد مــا میتوانیــم انتظــار داشــته باشــیم کــه
رشــد اقتصــادی حاصــل شــود ،بیــکاری کاهــش یابــد و اینکــه
بتوانیــم تمامــی فاکتورهــای مناســب رشــد اقتصــادی را در جامعــه
فراهــم کنیــم.
پــس گام اول تنظیــم ســؤاالت پژوهشــی را بــا پاســخ بــه بخــش
اول ســؤال بــه پایــان میبریــم ایــن ســؤال ایــن اســت کــه بــه
دنبــال چــه هســتیم؟ بزرگتریــن دغدغــه مــا ایــن اســت کــه
برندســازی منابــع انســانی بــا رویکــرد اســامی در دانشــگاههای
علــوم پزشــکی تهــران بــه چــه صورتــی اســت؟
در مرحلــه دوم مــرور ادبیــات بــه شــکل سیســتماتیک خواهــد بــود.
پایگاههــای علمــی معتبــری در سراســر دنیــا و در فضــای مجــازی
قــرار دارنــد کــه بــه زبانهــای فارســی و انگلیســی مدنظــر محقــق
در ایــن پژوهــش بودنــد لــذا کلمــات کلیــدی کــه اســتفاده خواهنــد

و  Science Directﺑﺎ کلیدواژههــای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ برندســازی منابــع

انســانی بــا رویکــرد اســامی در دانشــگاههای علــوم پزشــکی
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شــد بــه هــر دو بخــش فارســی و انگلیســی مــورد جســتجو قــرار
گرفتهانــد.
پژوهشهــای مــورد نظــر بــرای تحلیــل یافتههــا از دودســته
ل شــدهاند .بــا توجــه
پژوهشهــای داخلــی و خارجــی تشــکی 
بــه اینکــه فراترکیــب یــک کار کیفــی اســت بنابرایــن در ترکیــب
یافتههــا هــم بایــد دقــت کنیــم کــه یافتههــای کیفــی بــهشــدت
تحــت تأثیــر زمینــه و بافــت یــک موضــوع قــرار دارد .نکتــه
مهمــی کــه در فراترکیــب بایــد بــه آن توجــه کنیــم ایــن اســت
کــه بایــد بــه زمینــه و بســتری کــه پژوهشهــای موردنظــر در
آن شــکلگرفتهاند توجــه کافــی شــود تــا نتیجــه کار نهایــی مــا
تصویــری منســجم از واقعیــت را ارائــه دهــد.
در بخــش بعــدی و پــس از مشــخص شــدن موضــوع و
کلیدواژههــای مدنظــر بــرای جســتجوی منابــع مــورد بررســی
بــه معرفــی پایگاههــای علمــی معتبــری میپردازیــم کــه از آن
یافتههــای مــد نظــر را جســتجو خواهیــم کــرد.
در ایــن بخــش کلیدواژههــای مختلــف در پژوهــش و جم ـعآوری
اطالعــات موردنظــر ارائــه شــد و همچنیــن منبعهــای مختلــف
بــرای جمــعآوری دادههــای مــورد نظــر نیــز معرفــی گردیــد
کــه در ایــن پژوهــش تمامــ ًا از دادههــا و اطالعاتــی کــه در
منابــع و پایگاههــای معتبــر استفادهشــده اســت .همچنیــن
بــرای پژوهشهــای خارجــی از گــوگل اســکالر و پایــگاه علمــی
ســاینس دایرکــت اســتفاده گردیــده اســت .ازایــنرو ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ پژوهشهــا از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ
و دﯾﮕﺮ کتابخانههــا ،پژوهشــکدهها و ســایتهایی ﻫﻤﭽﻮن
ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮر ،ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ
همایشهــای ﮐﺸﻮر ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺸﻮر ،اﯾﺮان داک و IEEE

سحر عابدینی و همکاران

ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ آنهــا را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ،رتبهبنــدی خواهنــد
شــد .بنابرایــن مقــاالت بــا امتیــاز بــاالی  31تائیــد و مقــاالت
بــا امتیــاز زیــر  31حــذف شــدند در فراینــد جســتجو پارامترهــای
مختلفــی ماننــد عنــوان ،چکیــده ،محتــوا و جزئیــات مقالــه در نظــر
گرفتهشــده و مقالههایــی کــه بــا پرســش و هــدف پژوهــش
تناســبی نداشــتند ،حــذف گردیدنــد .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و اﻧﺘﺨﺎب در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ بــهصــورت ﺧﻼﺻﻪ در شــکل زیــر ﻧﺸﺎن داد ه شــده اﺳﺖ.

تهــران در بخــش دولتــی در ﻓﯿﻠﺪ ﻋﻨﻮان 124 ،ﭘﮋوﻫﺶ بهعــاوه
اســتفاده از آیــات قــرآن کریــم و روایــات نهجالبالغــه و ســایر
کتــب دینــی جمعــ ًا  126عــدد شــد.
در ادامــه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  CASPﺑﺎ  10ﺷﺮط ﮐﯿﻔﯽ موردنظــر ،ﻫﺮ
ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار گرفــت .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻻت
در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻣﺘﯿﺎزی از  1ﺗﺎ  5گرفتــه و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎزات آنهــا  31و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺬف خواهنــد شــد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت

شکل :1ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و اﻧﺘﺨﺎب

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ از ﻣﯿﺎن  126ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 10 ،ﻣﻮرد
آن ﺣﺬف و  116ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای تجزیــهو تحلیــل اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﻃﻼﻋﺎت پژوهشهــای منتخــب در ﺟﺪوﻟﯽ

55

] [ Downloaded from ijnv.ir on 2022-10-03

دســتهبندی گردیــد .اﯾﻦ ﺟﺪول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ذیــل اســت:
اﻃﻼﻋﺎت شناســنامهای ﭘﮋوﻫﺶ :ﻋﻨﻮان ،ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر .اﻃﻼﻋﺎت روﺷﯽ ﮐﻠﯿﺪی :روش و ﻫﺪف
ﭘﮋوﻫﺶ .اﻃﻼﻋﺎت یافتههــای اﺻﻠﯽ :ﻧﺘﺎﯾﺞ و یافتههــای پژوهــش.

فصلنامه مدیریت پرستاری ،دوره  ،10شماره  ،2تابستان 1400
جدول :3اطالعات مقاالت داخلی و خارجی منتخب
ابعاد

فرهنگی

سازمانی

مؤلفه

شاخص

ارزشها و باورها

پایبندی به اخالق حرفهای
پایبندی به ارزشهای بنیادی
و شرعی

منبع

هی پنگ ( / )2018نهجالبالغه  /مورگان( / )2011هافستد()2000
هوبرت و رامپرسد(/ )2018حسینی و همکاران()1393
صائمیان( / )1393صائمیان و همکاران()1392
کشکر و همکاران ( / )1395ونج( / )2012منگولدو مایلز()2007
الری سمنانی و ثانوی فرد( / )2014سوکرو()2012

تحمل ابهام

قــران کریــم ( نســاء / )58/حســینی و همــکاران( /)1393صائمیــان( / )1393صائمیــان
تحمل پیچیدگی و ابهام
و همــکاران( /)1392فقهــی زاده و همــکاران ( / )1393رحیمیــان ( /)1392باکائوســکی
ریسکپذیری و مسئولیتپذیری
و همــکاران()2011

سبک زندگی

مثبت اندیش و خوشبینی
نظم و انضباط
ادب و فروتنی

شــوابل( / )2017ســنگ( /)2014صائمیــان و همــکاران( / )1392حســینی و همــکاران
( /)1393کشــکر و همــکاران( / )1395هداونــد و فرهمنــد ()1393
غالم حسینی و همکاران ()1389

الگوهای انگیزشی

انگیزه درونی(شخصی)
متمایز بودن تالش برای
موفقیت

مک کللند ( / )1973وایت ( /)1995بوتزیاتیس ()1995
هافستین (  /)2000شوارتز و همکاران ()2002

قرارداد
روانشناختی

توسعه مسیر شغلی
پاداش شغلی

سیلز و منگولد( / )2004الری سمنانی و ثانوی فرد()2014
مــرادی و همــکاران( / )1392بکهــاوس و نیکــو( /)2004ســوکرو( / )2012شــهناوس و
جویــال( /)2016ســپهوند( / )1392شهســوار و عالــم تبریــز()1394
رحیمیــان( / )1392عــرب پــورو نیــک پــور( /)1394کونیکــوا و بوربانکــوا(/ )2013
منگولــد و مایلــز( /)2007مراســینک ( / )2012جیانــگ و ابلــس( /)2019شــان
خــی و همــکاران( / )2014بونــداروک و همــکاران( /)2012لیونــز ( / )2017پاهــور
و فرانــکا( / )2012کــودرت( / )2014ســوکرو( /)2012وابــن و بــروک(/ )2016
نقدینــی()2010
تاکمار و همکاران()2015

رفتار شهروند
سازمانی

وجدان کاری
آداب اجتماعی

پانالیتــو( / )2020ارکان( /)1988کاســترو و همــکاران( / )2014بولیتــو و
همــکاران( /)2013غــام حســینی و همــکاران( /)1398علویجــه و همــکاران(/)1395
هداونــد و فرهمــد( / )1393ســپهوند()1392
حسینی و همکاران( / )1392باکائوسکی و همکاران ()2019

برندسازی داخلی

امنیت شغلی
آموزش های متنوع و گسترده
پاداش های سخاوتمندانه

ثانــوی فــرد( /)1393بنیــادی نائینــی و همــکاران( /)1393یونســی فــر و همــکاران()1391
 /بنســال و موریــس ( /)2016میرسپاســی و همــکاران( / )1389کاویتهــا و جویلی(/)2016
عزیــزی و همــکاران( / )1391هــادی زاده و همــکاران( /)1391ســلیم خانبــان()1391
 /حیــدری( / )1391رحیمیــان( / )1392هداونــد و فرهمنــد( / )1393کونیکــوا و
یوریانکــوا()2017
باکانوســکی و همــکاران( / )2011الری ســمنانی و ثانــوی فــرد( )2014لیونــز()2007
 /باهــور و فرانــکا( / )2012کــودرت( /)2014ســوکرو( / )2012وایــن وبــروک(/ )2016
ناندینــی ()2016

فرهنگسازمانی

انطباقپذیری با تغییرات

رعایت سلسله مراتب

(نامــه  :)53/رای هریــک از مشــاغل و امــور خــود ،فــردی را بگمارکــه کارهــای
ســنگین و زیــاد ،او را درمانــده نســازدوکثرت کارهــا او را پریشــان و خســته
نکنــد؛ و همچنین(خطبــه )134و (نامــه )5/31/13/53/25/نهــج الفصاحــه (حدیــث
 ،)1،233،579،746،873،1437،2146وســایل الشــیعه ،بحاراالنــوار  ،اصــول کافــی
(حدیــث  ، )4ســفینه البحــار  ،غــرر الحکمــه  ،میــزان الحکمــه

آگاهی به امور

(خطبــه : )10/مــن آگاهــی لــزم بــه امــور را دارم  ،نــه حــق را پوشــیده داشــتم و نــه حــق
بــر مــن پوشــیده مانــد  ...و همچنیــن ( خطبــه )43/و ( نامــه)53/22/

احراز در مشاغل
مسیر شغلی

تقسیم کار
قدرت تشخیص و
حل مسئله

کونیکــوا و بوربانکــوا( / )2013ممــون و کالچــی( /)2012کاپــور( / )2012باکائوســکی و
همــکاران( /)2011الری ســمنانی و ثانــوی فــرد( / )2014شــان خــی و همــکاران(/)2014
جیــن و بــاول( / )2017بونــداروک و همــکاران( /)2012لیونــز ( / )2017کــودرت()2014
 /ناندینــی()2010
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سازمانی

درگیرشدن در کار

ثانــوی فــرد( /)1393کفــاش پــور و نبــاکان( /)1388جرناتونــی( / )2016اســتفن
رابینــز( /)2005دنیتــون و همــکاران( / )2000والیتــو و همــکاران()2012

سحر عابدینی و همکاران

سطوح خانوادگی

اجتماعی

هنجارهای
اجتماعی

احترام به قوانین (قانون مداری) نهجالبالغــه  /هوبــرت و رامبرســد( /)2008حســینی و همــکاران( / )1393جیانــگ و
ایلــس( /)2018ژالکــر و همــکاران( / )2011باکائوســکی و همــکاران()2011
اعتماد اجتماعی

مسئولیت
اجتماعی

رعایت اخالق کسب و کار
نوعدوستی

شــلبی ( / )2019فــرال( / ) 2019معمارزاده،طهــران و وزیــری نظــام دوســت
( / )1389ثانــوی فــرد(  / )1393ربیعــی منجدجیــن و غالمــی( / )1395قالونــدی و
همــکاران( / )1393رویایــی و مهردوســت( / )1388حمیدیــان پــور و همــکاران()1392
 /هداونــد و فرهمنــد( / )1393غــام حســینی و همــکاران( / )1389جیانــگ و
ایلــس( / )2018ژالکــر و همــکاران()2017
باکائوسکی و همکاران( / )2016الری سمنانی و ثانوی فرد ()2014
کودرت( / )2014سوکرو()2012

جمعیت شناختی

سنی و عقلی بلوغ
میزان تجربیات فردی
میزان تحصیالت

هافستد ( / )1980موسی زاده ( / )1388اسدی فرد ( / )1387نهجالبالغه

مهارتهای
ارتباطی

قــران کریــم ( اســرا 70/و  ، 53ال عمــران ،159/قصــص( )27 /حکمــت : ) ١٠ /بامــردم
برقراری ارتباط با دیگران
آنگونــه معاشــرت کنید،کــه اگرمردیدبــر شــما اشــک ریزند،واگرزنــده ماندیــد ،بــا اشــتیاق
اعتماد و اطمینان
ســوی شــما آیند؛(نامــه:)٢۵ /وبــه فــردی کــه اطمینــان نــداری،و نســبت بــه امــوال
تکریم شخصیت
مســلمین دلســوز نیست،مســپار ،تــا آن را بهپیشــوای مســلمین برســاندواودرمیان آنهــا
تشویق و تنبیه
تقســیم گردانــد همچنیــن (نامــه(، )۵٣ /خطبــه 238،3 ، 228،146 /و ) 68و (نامــه، 3 /
حمایت مدیران و روسا
 13،25،36،38،42،53،18و )33و (حکمــت 177 /و ( / 37 .غــرر الحکــم /بحاراالنــوار/
کیفیت برخورد صحیح بااستعداد
تاریــخ یعقوبــی

مهارتهای
اجتماعی

قدرت هدایت و رهبری
کنترل و نظارت ،بازرسی و
ارزیابی /ارتقاء انعطاف پذیری
 /دوراندیشی  /آیندهنگری
مسئولیتپذیری  /اطاعت
پذیری
صدور استعداد  /تعهد و
پاسخگویی

شایستگی
حرفهای

دانش سازمانی و شغلی

سلجز( / )2010حسینی و همکاران( / )1395صائمیان ()1393
صائمیان و همکاران( / )1392زاهدی و شیخ ( )1389
شهسوار و عالم تبریز ( / )1394ویکتور بازمیل و کنینگ ()2014
داگمار و همکاران ()2017

منابع قدرت
حرفهای

قدرت مالی
قدرت شخصی(کاریزما)
قدرت اطالعات

حسینی و همکاران( / )1393سنگ ()2004
یونسی فرد و همکاران ( / )1391باکانوسکی و همکاران()2016

مهارتهای
ارتباطی

مهارت کالمی و غیرکالمی

اجتماعی

استعدادیابی

خوشنامی

ســید جوادیــن( / )1386ســتک( /)2004حســینی و همــکاران( / )1393تقــی زاده و
همــکاران(  /)1388شهســوار و عالــم تبریــز ( / )1394رحیمیــان()1392
حمیدیان پور و همکاران( / )1392کونیکوا و بوربانکوا()2013
جیانگ و ایلس( / )2018ژالکر و همکاران( /)2011باکائوسکی و همکاران()2011

(خطبــه :) ١۴۶/جایــگاه رهبــر چونــان ریســمانی محکــم اســت کــه مهــره هــا را متحــد
ســاخته بــه هــم پیونــد مــی دهــد  .اگرایــن رشــته از هــم بگســلد مهــره هــا پراکنــده و
هرکــدام بــه ســویی خواهندافتــادو ســپس هرگــز جمـعآوری نخواهنــد شــد و همچنیــن
( خطبــه٢١۶/ ١٧۶/ ١٢١/ ٧٢/68/207/173/154/55/43/22/1693/17/ 238/134/55/
 )/234و (نامــه  )/13/45/40/33/20/42/53/ 67/53/22/18/و حکمــت (1/157/48/244
428/417/368/156/94/468/433/81
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حسینی و همکاران( / )1393اسکندری و تقی پور ( )1393
کشکر و همکاران (  / )1393کریمی علویجه و همکاران ()1395
هداوند و فرهمند ( / )1393اسکندری و همکاران ( )1391
هادی زاده و همکاران (  / )1391بنیادی نائینی و همکاران ()1393
باکائوسکی و همکاران( / )2016کودرت( )2014
داگمار و همکاران()2017

فصلنامه مدیریت پرستاری ،دوره  ،10شماره  ،2تابستان 1400
توانمندسازی
مبتنی بر یادگیری
الگوی ارتباطی
استعدادیابی

فردی

شبکه گرائی

مک کللند( / )1973مینتزبرگ ()1975
وتن و کامرون ( / )1993مورگان ( / )2011شوابل ()2016

جانشین پروری

آینده شغلی قانع کننده
پرورش مدیران آینده
آماده سازی فرد برای موقعیت
بعدی
تفویض اختیار
پیری و بازنشستگی

(نامــه :)63/13/18/20/24/25/35/36/38/34/53/31/42/53/ ٣۴/اگــر تو را از فرمانداری
مصرعــزل کــردم ،فرمانــدار جایــی قــرار دادم کــه اداره آنجــا بــر تــو آســانتر ،و حکومــت
تــودر آن ســامان خوشــتر اســت ...و همچنیــن (خطبــه) 197/134/121/12/121/١٣۴ /

شایسته محوری

تقدم شایستگی محوری
حسن والیت و انتخاب اصلح
جایگاه دادن به افراد مستعد

قــران کریــم ( مجادلــه ، 9/یوســف  ،55/قصــص ، 25 /انبیــاء  ، 7 /مدثــر 56/بقــره )247/
نهجالبالغه(خطبــه  : )172/بــه خــدا ســوگند شــما بــا اینکــه از پیامبــر دورتــر ،حریــص
تــر مــی باشــید ،امــا مــن شایســته تــر و نزدیــک تــر بــه پیامبــر اســامم ...همچنیــن
( خطبــه )173/134/6/146/136/93/74/68/و ( نامــه )31/25/42/55/53/46/

دانش

دانش عمومی (رشد و توسعه
فردی )
دانش تخصصی (داشتن
چشمانداز شخصی )

صائمیــان (  / )1393صائمیــان و همــکاران( / )1392مــورگان ( / )2011هوبــرت و
رامیرســد(  / )2018کشــر و همــکاران ( / )1393حســین و همــکاران(  / )1393کریمــی
علویجــه و همــاران ( / )1395اردنــر و همــکاران()2015
داگمار و همکاران()2010

مهارت

فردی

خود یادگیرندگی
تصمیم گیری
خالقیت

تورتورال( / )2020کلب ()1984
لیر ،دانیل ،سولیوان ،کاتی ،چنی و جورج ()2015
مورگان( / )2011کالرک ( / )2011شوابل ()2016

سختافزاری(دانش کامپیوتر
حسینی و همکاران( / )1393مورگان ()2011
)ICDL
شوابل ( / )2016صائمیان و هماران ()1392
نرمافزاری (توانایی کار با شبکه
واین و بروک ( / )2016داکمار و همکاران ()2010
های اجتماعی)
مک کللند ( / )1995تام پیترز ()1970
وتزیاتیس ( / )1995استیفن پی رابینز ()2011
نهجالبالغه  /شوارتز و همکاران()2016
جوسنگ و کاپالن موبری ( / )2009سید جوادین ()1388

نگرش

خوشبینی ،تواضع و فروتنی
خیرخواهی و انعطاف پذیری

آراستگی (جذابیت
ظاهری)

جذابیت فیزیکی
آراستگی ظاهری

کشکر و همکاران ( /)1393صائیمیان ( )1393
بائینه و همکاران ( / )2011حسینی و همکاران ()1393
حمیدیان پور و همکاران ( /)1392اونگ ()2011
ویکتور بازمیل و کنینک ( / )2014داگمار و همکاران ()2017

مهارت گرایی

توانمندی و مهارت

(نامــه : )27/ســزاوارترین مــردم در امــر خالفــت و رهبــری  ،بایــد تواناتریــن بــر اراده و
داناتریــن در هــم مســائل باشــدو همچنیــن (خطبــه )173/172/93/73/68/17/3/و (نامــه
)53/42/38/

هوش اخالقی

علم و دانش
تامل و تفکر
تجربه
نگاه نافذ
کالم حکیمانه
حفظ حریم استاد-شاگردی

(حکمــت : ) ١۴٧ /دانــش بهتــر از مــال اســت ،زیراعلــم ،نگهبــان تــو اســت ،و مــال را
تــو بایدنگهبــان باشــی مــال بــا بخشــش کاســتی پذیــرد امــا علــم بــا بخشــش فزونــی
گیــرد؛ و همچنیــن (خطبــه40/2/239/233/176/167/87/105/196/172/168/136/37
 )225/٢١۶ / 224/ ١٩۶/ ١۶٧/ ١٠/۶/224/71/60/و (حکمــت ١٧٣ ./١١٣ /٩۴ /٩٢ /٨٠
86/441/407/339/235/113/71/54/8/٢٠۵ /٧٩ /۵۴ /۵ /۴٢۴ /٣٧٢ /٣٣٨ /٢٨۴ /٢٨١
 )85/469/411/394/392/382/381/420/و (نامــه) 53/۶٣/
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یافتهها
در ایــن ﭘﮋوﻫﺶ ،اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ اســتخرا ج شــده از مطالعههــا
بــ ه عنــوان ﺷﻨﺎﺳﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎی
ﻫﺮ ﯾﮏ از آنهــا ،شناســهها در ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻘﻮﻻت تبیینکننــده دســتهبندی ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ
بهاینترتیــب ﻣﺤﻮرﻫﺎی تبیینکننــده شــاخصهای الگــوی
برندســازی منابــع انســانی بــا رویکــرد اســامی در دانشــگاههای
علــوم پزشــکی تهــران در ﻗﺎﻟﺐ مؤلفههــای اﺻﻠﯽ و فرعــی ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد.

بــرای ارزیابــی پایایــی فراترکیــب ،ســندی انتخابــی در اختیــار یکی
از خبــرگان قــرار داده شــد .پــس از ارزیابــی ،ضریــب کاپــا 0/611
محاســبه گردیــد .ضریــب کاپــای بــاالی  0/6مطلــوب اســت.
بنابرایــن ایــن مقــدار بــه معنــای پایایــی نتایــج پژوهــش اســت.
از ﻫﺮ دو راﻫﮑﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی
پژوهشهــا اﺳﺘﻔﺎده گردیــد .در ادامــه بــه شناســایی شــاخصهای
پژوهــش پرداختــه میشــود .از شــاخصهای اســتخراجشــده
از متــون مقــاالت مرتبــط ،بــا حــذف شــاخصهای هممعنــی
و پرتکــرار و در نهایــت بــا مقولــه و دســتهبندی شــاخصهای

سحر عابدینی و همکاران

مشــخص شــدند .نتایــج ایــن مقولهبنــدی در جــدول زیــر ارائ ـه
شــده اســت.

نهایــی 8 ،مقولــه اصلــی و  43مقولــه فرعــی حاصــل گردیــد .در
ایــن مرحلــه از کدگــذاری ،مقولههــای اصلــی و فرعــی پژوهــش

جدول  :4مقولههای اصلی و فرعی پژوهش
مقولههای فرعی

مقولههای اصلی

حفظ ارزشهای فرهنگی
توجه به ارزشهای سازمانی
برندسازی منابع انسانی
اسالمی

در نظر گرفتن ارزشهای اجتماعی
جانشینپروری
ارتقاء شایستگیهای فردی
افزایش رضایت نیروی انسانی
ارتقاء اعتماد و تعهد سازمانی
کنترل و نظارت ،بازرسی و ارزیابی
تحمل پیچیدگی و ابهام

ارزیابی عملکرد منابع انسانی

ریسکپذیری و مسئولیتپذیری
پایبندی به اخالق حرفهای
پایبندی به ارزشهای بنیادی و شرعی
ارتقاء دانش سازمانی و شغلی
دوراندیشی و آیندهنگری

آموزش و توسعه منابع انسانی

دانش عمومی (رشد و توسعه فردی)
دانش تخصصی (داشتن چشمانداز شخصی)
دانش سختافزاری (کامپیوتر)ICDL
دانــش نرمافــزاری (توانایــی کار بــا شــبکههای اجتماعــی)
قدرت هدایت و رهبری
حمایت و پشتیبانی از افراد

رهبری سازمانی

افزایش ارتباط و تعامالت با افراد
تفویض اختیار
حفظ حریم استاد-شاگردی
احترام به قوانین (قانون مداری)

عدالت سازمانی

حسن والیت و انتخاب اصلح
تقدم شایستگی محوری
در نظر گرفتن میزان تحصیالت و تجربیات فردی
اعطای پاداش متناسب با عملکرد افراد

رضایت و تعهد منابع انسانی

تعهد و پاسخگویی
تکریم شخصیت افراد
تقویت هوش اخالقی افراد
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توانمندسازی افراد

فصلنامه مدیریت پرستاری ،دوره  ،10شماره  ،2تابستان 1400
انطباقپذیری با تغییرات
مثبت اندیش و خوشبینی
فرهنگسازمانی

داشتن نظم و انضباط فردی
ادب ،فروتنی و انگيزه دروني(شخصي)
وجدان کاری
آداب اجتماعی
ایجاد امنیت شغلی
ارائه آموزشهای متنوع و گسترده

برندسازی داخلی

اعطای پاداشهای سخاوتمندانه
استقرار اخالق حرفهای در سازمان
ارتقاء مهارت بين فردي و كارتيمي

و تعهــد منابــع انســانی ( ،)HRCSفرهنگســازمانی (،)OC
برندســازی داخلــی (.)IB
پــس از تعییــن روابــط پیچیــده بیــن دادههــای مختلــف پژوهــش
بــا اســتفاده از روش ماتریــس خــود تعاملــی ســاختاری ()SSIM

بــرای طراحــی مــدل اولیــه برندســازی منابــع انســانی بــا رویکــرد
اســامی از روش مدلســازی ساختاری-تفســیری استفادهشــده
اســت رویکــرد  ISMخبــرگان را قــادر میســازد کــه روابــط
پیچیــده بیــن تعــداد زیــادی از عناصــر را در یــک موقعیــت
پیچیــده تصمیمگیــری ،ترســیم کننــد .ایــن روش بــرای نظــم
بخشــیدن و جهتدهــی بــه پیچیدگــی روابــط میــان ســازهها
عمــل میکنــد (.)17
ســازههای موردبررســی جهــت ارائــه مــدل اولیــه برندســازی
منابــع انســانی بــا رویکــرد اســامی عبارتانــد از :برندســازی
منابــع انســانی اســامی ( ،)IHRBارزیابــی عملکــرد منابــع

روابــط درونــی شــاخصها را بــر اســاس دیدگاههــای تعییــن
شــده خبــرگان بــه دســت آورده و ســپس بــا تعدیــل ماتریــس
خــود تعاملــی بــه یــک ماتریــس دو ارزشــی صفــر و یــک ماتریس
دریافتــی پژوهــش را بــه دســت آوردیــم .در مرحلــه بعــد ماتریــس
دسترســی نهایــی را تشــکیل دادیــم و روابــط و ســطحبندی ابعــاد
و شــاخصها (خروجــی اثرگــذار و ورودی اثرپذیــر ) را مشــخص
کردیــم و درنهایــت بــه الگــوی برندســازی منابــع انســانی بــا
رویکــرد اســامی (شــکل  )2دســتیافتیــم .

انســانی ( ،)HRPAآمــوزش و توســعه منابــع انســانی (،)HRED
رهبــری ســازمانی ( ،)OLعدالــت ســازمانی ( ،)OJرضایــت
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شکل  :2الگوی برندسازی منابع انسانی با رویکرد اسالمی

سحر عابدینی و همکاران

نیــز بــه برندســازی منابــع انســانی بــا رویکــردی اســامی منجــر
میشــوند
پــس از طراحــی الگــوی برندســازی منابــع انســانی میــزان
قــدرت نفــوذ و وابســتگی معیارهــا در ماتریــس نهایــی را طبــق
(جــدول  )4تشــکیل دادیــم.

بــر اســاس نتایــج ایــن تحلیــل رهبــری ســازمانی بــر عدالــت
ســازمانی و آمــوزش و توســعه منابــع انســانی تأثیــر دارد .ایــن
عوامــل نیــز بــر برندســازی داخلــی اثــر میگذارنــد .برندســازی
داخلــی بــر ارزیابــی عملکــرد منابــع انســانی و فرهنگســازمانی
تأثیــر میگــذارد .عملکــرد منابــع انســانی و فرهنگســازمانی
بــر رضایــت و تعهــد منابــع انســانی اثــر میگذارنــد و در نهایــت

جدول :4قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرهای برندسازی منابع انسانی با رویکرد اسالمی
متغیرهای پژوهش

میزان وابستگی

قدرت نفوذ

سطح

برندسازی منابع انسانی اسالمی ()IHRB

8

1

1

ارزیابی عملکرد منابع انسانی ()HRPA

6

4

3

آموزش و توسعه منابع انسانی ()HRED

3

7

5

رهبری سازمانی ()OL

1

8

6

عدالت سازمانی ()OJ

3

7

5

رضایت و تعهد منابع انسانی ()HRCS

7

2

2

فرهنگسازمانی ()OC

6

4

3

برندسازی داخلی ()IB

4

5

4
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در ایــن تحلیــل متغیرهــا را بــر اســاس چهــار گــروه خودمختــار،
وابســته ،پیونــدی (رابــط) و مســتقل تقســیم نمودیــم.
بــر اســاس شــکل قــدرت نفوذ-وابســتگی متغیرهــای رهبــری
ســازمانی ( ،)OLعدالــت ســازمانی ( )OJو آمــوزش و توســعه منابع
انســانی ( )HREDقــدرت نفــوذ باالیــی داشــته و تأثیرپذیــری
میدارنــد و در ناحیــه متغیرهــای مســتقل قرارگرفتــه اســت.
متغیرهــای برندســازی منابــع انســانی اســامی ( )IHRBو رضایت
و تعهــد منابــع انســانی ( )HRCSنیــز از وابســتگی بــاال امــا نفــوذ
اندکــی برخــوردار هســتند بنابرایــن متغیرهــای وابســته محســوب
میشــوند .متغیرهــای برندســازی داخلــی ( ،)IBفرهنــگســازمانی
( )OCو ارزیابــی عملکــرد منابــع انســانی ( )HRPAقــدرت نفــوذ
و میــزان وابســتگی مشــابهی دارنــد بنابرایــن متغیرهــای پیونــدی
هســتند .هیــچ متغیــری نیــز در ربــع اول یعنــی ناحیــه خودمختــار
قــرار نگرفتــه اســت.
بــرای اعتبارســنجی مــدل از تکنیــک حداقــل مربعــات جزئــی
استفادهشــده اســت.
قــدرت رابطــه بیــن عاملهــا (متغیرهــای پنهــان) و گویههــا
(متغیرهــای قابــلمشــاهده) بهوســیله بــار عاملــی نشــان دادهشــده
اســت,
در ایــن مطالعــه از روش خودگــردان ســازی استفادهشــده اســت
کــه آمــاره  tرا بــه دســت میدهــد .در ســطح خطــای  %5اگــر
مقــدار آمــاره بــوت اســتراپینگ  t-valueبزرگتــر از  1/96باشــد
همبســتگیهای مشاهدهشــده معنــادار اســت.

مقــدار بــار عاملــی در تمامــی مــوارد از  0/5بزرگتــر اســت
بنابرایــن گویههــا نقــش مهمــی در تبییــن هریــک از عوامــل
دارنــد .آمــاره تــی نیــز در تمامــی مــوارد از  1/96بیشــتر بــهدســت
آمــده اســت بنابرایــن بارهــای عاملــی مشــاهدهشــده ازنظــر
آمــاری معنــادار هســتند.
بــرای ارزیابــی اعتبــار مــدل بیرونــی از ســه شــاخص استفادهشــده
ا ست :
 روایی همگرا پایایی ترکیبی آلفای کرونباخمیانگیــن واریانــس اســتخرا ج شــده ( )AVEبزرگتــر از  0/5اســت
بنابرایــن روایــی همگرا وجــود دارد.
آلفــای کرونبــاخ تمامــی متغیرهــا بزرگتــر از  0/7بــوده بنابرایــن
پایایــی مــورد تائیــد اســت.
مقــدار پایایــی ترکیبــی ( )CRنیــز بزرگتــر از  AVEاســت و
در تمامــی مــوارد از آســتانه  0/7بزرگتــر اســت بنابرایــن شــرط
ســوم نیــز برقــرار اســت.
مــدل کلــی پژوهــش در شــکل نمایــش دادهشــده اســت .در ایــن
مــدل کــه خروجــی نرمافــزار  Smart PLSاســت خالصــه نتایــج
مربــوط بــه بــار عاملــی اســتاندارد متغیرهــا ارائـ ه شــده اســت .آماره
 tو مقــدار بــوت اســتراپینگ بــرای ســنجش معنــاداری روابــط نیــز
در (شــکل هــای  3و  )4آمــده اســت.

فصلنامه مدیریت پرستاری ،دوره  ،10شماره  ،2تابستان 1400

شکل :3خروجی اعتبارسنجی مدل با روش حداقل مربعات جزئی
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شکل :4معناداری روابط متغیرها با روش حداقل مربعات جزئی (بوتاستراپینگ)

سحر عابدینی و همکاران

یافتــن بــه الگوهــای منظــم یــاری رســاند ،ضــروری بــه نظــر
رســید .بــر ایــن اســاس رویکــرد نســبت ًا جدیــد فراترکیــب ،هنــوز
بهطــور گســترده در ایــن حــوزه استفادهنشــده و میتوانســت ابــزار
ارزشــمندی بــرای تســهیل در رویــه ســاخت تئــوری از طریــق
ترکیــب نظاممنــد باشــد ،بــرای طراحــی و ارائــه مــدل مفهومــی
پژوهــش انتخــاب گردیــد.
بــهمنظــور ارائــه ترکیــب مطلوبــی از ابعــاد هفتگانــه مــدل کــه
بتوانــد برنــد منابــع انســانی را در دانشــگاههای علــوم پزشــکی
شــهر تهــران و توجــه ویــژه بــه رویکردهــای اســامی نیــز داشــته
باشــد از رویکــرد  ISMو ماتریــس خــود تعاملــی ســاختاری
( )SSIMاســتفاده گردیــد و نتیجــه حاصــل بــه اینگونــه بــود
کــه متغیــر برندســازی منابــع انســانی اســامی ( )IHRBدر ســطح
نخســت قــرار دارد.
متغیــر رضایــت و تعهــد منابــع انســانی ( )HRCSدر ســطح دوم
قــرار دارد.
متغیرهــای ارزیابــی عملکــرد منابــع انســانی ( )HRPAو فرهنـگ
ســازمانی ( )OCدر ســطح ســوم هســتند.
متغیر برندسازی داخلی ( )IBدر سطح چهارم قرار دارد.
متغیرهــای آمــوزش و توســعه منابــع انســانی ( )HREDو عدالــت
ســازمانی ( )OJدر ســطح پنجــم قــرار دارنــد .درنهایــت متغیــر
رهبــری ســازمانی ( )OLنیــز در ســطح ششــم قــرار دارد امــا بــر
اســاس ایــن نتایــج و تحلیــل قــدرت نفــوذ  -وابســتگی هــر یک از
ابعــاد  ،ترتیــب ابعــاد مــدل برنــد منابــع انســانی بــر اســاس نمــودار
 MICMACبــه شــرح زیــر بــه دســت آمــد.

بــر اســاس بــار عاملیهــای بهدســتآمده و همچنیــن مقــدار
آمــاره  tبــا اطمینــان  %95میتــوان روابــط موجــود در الگــوی
برندســازی منابــع انســانی را ازنظــر معنــاداری تائیــد کــرد.
بحث و نتیجهگیری
بــا توجــه بــه اهمیــت مســئله پژوهــش و همچنیــن مــروری بــر
تئــوری و پیشــینه تحقیــق ،ضــرورت طراحــی مــدل بهینــه برنــد
منابــع انســانی بــا رویکردهــای اســامی احســاس گردیــد .محقــق
در گامهــای اول ابتدایــی تحقیــق و بــا توجــه بــه مطالعــات اولیــه
خــود درزمینــهٔ موضــوع پژوهــش ،بــه ایــن نکتــه رســید کــه
محققــان گذشــته اجمــاع قابلتوجهــی در خصــوص تعریــف،
انــواع و ابعــاد مختلــف برنــد منابــع انســانی ندارنــد .بررســیها
نشــان م ـیداد کــه از دیــد برخــی از صاحبنظــران ،دلیــل اصلــی
تحقــق نیافتــن چنیــن اجماعــی ،عــدم توجــه مناســب بــه ماهیــت
چندوجهــی برنــد منابــع انســانی بــود .برنــد منابــع انســانی ،یــک
مفهــوم نســبت ًا جدیــد و گســترده در زمینــۀ بازاریابــی و مدیریــت
منابــع انســانی اســت .در توجــه برنــد منابــع انســانی در دل
تحقیقــات رشــتۀ بازاریابــی و منابــع انســانی یافــت میشــود .بــا
توجــه بــه گســتردگی تحقیقــات در خصــوص برنــد منابــع انســانی
هــم در حــوزه بازاریابــی و هــم منابــع انســانی ،احتمــال طراحــی
مدلــی جامــع کــه بتوانــد قابلیــت اســتفاده در دانشــگاههای علــوم
پزشــکی را داشــته باشــد ضعیــف جلــوه م ـیداد .بنابرایــن اتخــاذ
روشهــای ترکیبــی کــه میتوانســت حاصــل تحقیقــات گذشــته
را بــ ه صــورت نظاممنــد دربیــاورد و بــه پژوهشــگران در دســت
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نتایــج ایــن تحقیــق بــا نتایــج ســایر تحقیقــات از جملــه تحقیقــات
ثانــوی فــرد ( ،)18الری -ســمنانی و ثانــوی فــرد ( ،)19صائمیــان
( ،)20صائمیــان و همــکاران ( ،)21مــورگان ( ،)22هوبــرت و
رامپرســد ( ،)23کشــکر و همــکاران ( )24هــمراســتا اســت .آنهــا
نیــز در تحقیقــات خــود نشــان دادنــد کــه ارزشهــای فــردی و
آراســتگی ظاهــری ،هــوش هیجانــی ،مهــارت و دانــش بهطــور
مســتقیم بــر برنــد کارکنــان تأثیــر دارد .اغلــب تحقیقاتــی کــه
در زمینــهٔ شایســتگیهای فــردی انجــا م گرفتــه اســت از فوایــد
آن بــرای کارکنــان ســازمان حکایــت دارنــد .چراکــه کارکنــان از
طریــق تقویــت شایســتگیهای فــردی خــود موجــب مشــهور
شــدن در ســازمانهای دولتــی شــده و درنهایــت موجبــات برنــد
شــدن را بــرای خــود فراهــم مینمایــد .همچنیــن نتایــج ایــن
تحقیــق بــا نتایــج ســایر تحقیقــات ازجملــه تحقیقــات حســینی
و همــکاران ( ،)25صائمیــان ( ،)20اســکندری و همــکاران ()3
همراســتا اســت .آنهــا نیــز در تحقیقــات خــود نشــان دادنــد
کــه شایســتگیهای حرف ـهای و مهارتهــای ارتباطــی ب ـ ه طــور
مســتقیم بــر برنــد کارکنــان تأثیــر دارد .اغلــب تحقیقاتــی کــه
درزمین ـهٔ شایســتگیهای حرف ـهای انجــامگرفتــه اســت از فوایــد
آن بــرای کارکنــان ســازمان حکایــت دارنــد .چراکــه کارکنــان از
طریــق تقویــت شایســتگیهای حرف ـهای خــود موجــب مشــهور
شــدن در ســازمان شــده و موجبــات برنــد شــدن را بــرای خــود
فراهــم مینمایــد.
تحلیــل تفصیلــی نتایــج پژوهــش حاکــی از ایــن اســت کــه وجــود
ارزشهــا و باورهــا ،تحمــل ابهــام ،ســبك زندگــی بهطــور مثبــت
بــر برندســازی منابــع انســانی تأثیرگــذار هســتند و کارکنانــی کــه
در کار خــود از ارزشهــای فرهنگــی و محیطــی باالیــی برخــوردار
باشــند ،برنــد منابــع انســانی ارتقــاء خواهــد یافــت .از طرفــی نتایــج
ایــن تحقیــق بــا نتایــج پژوهشهــای هوبــرت و رامپرســد (،)26
حمیدیــان پــور و همــکاران ( )27حســینی و همــکاران ()25
همســو بــوده و از آنجاییکــه ارزشهــای اجتماعــی بــهعنــوان
عامــل مســتقل در برندســازی کارکنــان نقــش دارد و از طرفــی
هنجارهــای اجتماعــی بهعنــوان یکــی از مؤلفههــای مهــم
ارزشهــای اجتماعــی محســوب شــده و بــر برندســازی منابــع
انســانی تأثیــر میگــذارد .ایجــاد روابــط مناســب بیــن کارکنــان؛
ارزش اجتماعــی برنــد منابــع انســانی بیانگــر ارزشهایــی نظیــر
محیــط کاری مطلــوب ،روابــط مناســب بیــن همــکاران ،روابــط
مناســب سرپرســت و کارمنــد ،و همــکاران حمایتگــر اســت ،لــذا به
منظــور بهبــود ایــن بعــد ســازمان میتوانــد جــوی ایجــاد کنــد کــه
مبتنــی بــر رابط ـهی دوســتانه بیــن کارکنــان باشــد یــا میتوانــد
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بــا تقویــت فرهنــگســازمانی مشــارکتی بــه بهبــود روابــط بیــن
همــکاران و روابــط مدیــر و کارکنــان بپــردازد.
میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه مؤثرتریــن طریــق خــروج از
معضــات کنونــی محیطهــای صنعتــی و اداری کشــورمان ایــران
تمســك بــه ریســمان معنویــت و فرهنــگ اســامی اســت .بــه
نظــر میرســد در زمین ـهٔ ارتبــاط بیــن فرهنــگ ایرانــی اســامی
بــا برندســازی منابــع انســانی ،پژوهشــی بهطــور مســتقیم انجــام
نشــده اســت .امــا بــه پژوهشهــای زیــر میتــوان اشــاره نمــود.
باکانوســکی و همــکاران ( )28طــی مطالعــات خــود دریافتنــد
کــه «عدالــت» »،فرهنگســازمانی»  »،امانــتداری» « ،تعهــد
بــه تبعیــت» « ،احتــرام و شــناخت» « ،امنیــت اجتماعــی» و «
فعالیــت و مســئولیت اجتماعــی» جــزء ابعــاد برنــد منابــع انســانی
در دانشــگاهها اســت.
هداونــد و فرهمنــد ( )29مؤلفههــای شناساییشــده در ایــن
تحقیــق شــامل؛  .1برندســازی داخلــی« :رهبــری برنــد محــور»،
«آمــوزش برنــد محور»«،اســتخدام برنــد محــور» و « ارتباطــات
برنــد محــور» و  .2رفتــار شــهروندی« :آداب اجتماعــی» «،نــوع
دوســتی»« ،وظیفهشناســی»« ،جوانمــردی»و « نزاکــت» اســت.
امــا آنچــه از ایــن یافتههــا بــه دســت میآیــد ایــن اســت کــه
بــا توجــه بــه ارتبــاط مســتمر و پیوســته دانشــگاهها و مراکــز
آمــوزش عالــی بــا افــراد بســیار بــا اســتعداد ،ایــن ســرمایههای
انســانی بایــد در مقابــل از دســت دادن انگیــزه و روحیــه خویــش و
آســیبهای ناشــی از هــرز رفتــن و همچنیــن در مقابــل احتمــال
محــروم مانــدن دانشــگاه و مشــتریان آنــان از ســرمایهای کــه در
اختیــار دارنــد محافظــت شــوند.
وجــود عواملــی نظیــر زیرســاختها و تجهیــزات پیشــرفته اداري،
آموزشــی ،پژوهشــی ،آزمایشــگاهی فنــاوري ،اطالعاتــی ،فرهنگــی
و رفاهــی ،پــارک علــم و فنــاوري ،مراکــز رشــد ،دفترهــاي ارتبــاط
بــا صنعــت و ابعــاد دیگــر ماننــد داشــتن چش ـمانداز و مأموریــت
روشــن و متناســب بــا نیــاز و تــوان اســتعدادها ،برخــورداري از
برنــد دانشــی قــوي در بــازار دانــش ،وجــود رهبــران اســتعداد یــار
در مســئولیتهای کلیــدي دانشــگاه ،وجــود ســاختار ســازمانی
اســتعداد محــور ،داشــتن فرهنــگســازمانی حامــی اســتعداد ،توجه
جــدي بــه مدیریــت منابــع انســانی مســتعد ،مدیریــت صحیــح
منابــع مالــی ،وجــود یادگیــري مســتمر ســازمانی ب ـ ه منظــور بــه
روز بــودن نیــروي انســانی دانشــگاه ،اســتقرار نظــام مدیریــت
دانــش ،حمایتهــای مســتمر و هدفمنــد از اســتعدادها در حفــظ
اســتعدادها در دانشــگاه تأثیــرات قابــلمالحظ ـهای دارد و در پــی
آن نیــز بــه وفــاداري ،رضایــت و تعهــد از ســوي آنــان و موفقیــت

سحر عابدینی و همکاران

هرچــه بیشــتر ســازمان و کســب برنــد دانشــی معتبــر و مانــدگاري
در عرصــه رقابــت بــراي دانشــگاه و صالحیــت حضــور و رقابــت
در عرصــه علــم و دانــش منجــر میشــود و جذابیــت الزم را
در ایــن عرصــه ایجــاد میکنــد و در ایــن عرصــه معتبــر بیــن
مشــتریان و رقیبــان ســودمند و مانــدگار تلقــی میشــود .بــا توجــه
بــه نتایــج پژوهــش ،کــه نشــاندهنده اهمیــت عوامــل محیــط
بیرونــی در پدیــده برندســازی اســت و از ســوي دیگــر بامطالعــه
ادبیــات و پیشــینه مدیریتــی در نظــام حکومــت اســامی و در دیــن
مبیــن اســام ،توجــه بــه منابــع انســانی در تمــام زمینههــا اعــم
از آســایش روحــی و روانــی ،تأمیــن معیشــت و جبــران خدمــت
عادالنــه و تأکیــد بــر کرامــت انســانی و اهمیــت مدیریــت منابــع
انســانی ،تأکیــد بــر آمــوزش و توســعه منابــع انســانی ،توجــه بــر
شایســتگیهای افــراد و تأمیــن فرصتهــای توســعه و اهمیــت
وجــود افــراد توانــا و بااســتعداد در میــان نیــروي کار و اســتفاده از
ایــن افــراد در نقشـهای کلیــدي بـ ه وضــوح و در مــوارد گوناگــون
و بارهــا درآیــات و احــکام و احادیــث موجــود قابــلرؤیــت اســت.
توصیــه میشــود شــاخصهای شایســتگی مســتخرج از آیــات
قرآنــی و مســتندات نهجالبالغــه در جــذب و حفــظ اســتعدادها
مــورد توجــه قــرار گیــرد .توصیــه میشــود بــا توجــه بــه جایــگاه
و مقــام اســتعدادها از دیــدگاه دیــن مبیــن اســام در هــر ســازمانی
بهکارگیــری و جایگزینــی افــراد اصلــح در اولویــت قــرار گیــرد.
توصیــه میشــود بــا توجــه بــه روایــات و آیــات در دســترس در
تعییــن اهــداف و راهبردهــاي حفــظ در هــر ســازمانی ،تأمیــن
زندگــی مرفــه بــراي کارکنــان و رفــع نیازهــاي گوناگــون آنــان
مــورد تأکیــد قــرار گیــرد.
توصیــه میشــود شناســایی و جــذب اســتعدادها در دانشــگاهها
بــا توجــه بــه نیــاز ســازمان و در نظــر گرفتــن راهبــرد ســازمان
و درک دقیقــی از مســند خالــی و وظیفــه مــورد انتظــار ســازمان و
همچنیــن بــا توجــه بــه تواناییهــا و مهارتهــا و عالئــق افــراد
داوطلــب و متقاضــی صــورت گیــرد.
ضوابــط قانونــی مرتبــط بــا اهــداف دانشــگاهها توســط نهادهــا و
سیاســتگذاران ذیربــط شــفاف گــردد.
دانشــگاهها بایــد در طــول فعالیــت خــود جذابیتهــای دانشــی
موردنیــاز و ذائقــه برانگیــز متناســب بــا انتظــارات را بــراي جامعــه
هــدف در داخــل و خــارج از کشــور فراهــم ســازند.
دانشــگاهها بایــد بــهمنظــور برخــورداري از بهتریــن اســتعدادها
در راهبــرد خــود نگــرش مســاعد بــه مدیریــت اســتعداد داشــته
باشــند و انگیــزه الزم را در زمینـهٔ خطیــر اســتعداد پــروري در میــان
مدیــران ســطوح عالــی و میانــی ایجــاد کننــد و بــا فراهــم کــردن
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فرهنــگ و اخــاق دانشــی ،ارج نهــادن بــه تولیــد دانــش مبتنــی
بــر کار علمــی مناســب ،بسترســازي الزم و باکیفیــت را در ابعــاد
ســختافزاری و نرمافــزاري ســازمان ایجــاد کننــد تــا بــه خــود
کارآمــدي افــراد بــا اســتعداد منجــر شــود.
از آنجــا کــه دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی باألخص دانشــگاه
علــوم پزشــکی بــا افــراد بســیار بــا اســتعداد در ارتبــاط هســتند در
تصمیمــات ویژگیهــای مطلــوب آنــان ماننــد داشــتن تــوان خــوب
در زمینـهٔ خــاص و نیــاز بــه معتبــر شــناخته شــدن در محیــط علــم
و دانــش و داشــتن تــوان ســودمند و کارآمــد بهصــورت مســتمر
و پیوســته بســتر مناســب را در نظــر بگیرنــد .آمــوزش عالــی بــه
ایجــاد نگــرش مســاعد و انگیــزش مثبــت در افــراد بااســتعداد
نســبت بــه محیــط کاري ایشــان ملــزم اســت و بدیــن منظــور الزم
اســت تــا تواناییهــای گوناگــون آنــان را مدیریــت کنــد؛ بــاارزش
تلقــی کنــد؛ خودشــکوفایی را در آنــان تقویــت کنــد رضایــت و
وفــاداري آنــان را بــه دســت آورد.
مدیــران و مســئوالن دانشــگاه بایــد بــا نیازســنجی مناســب ،ذائقــه
صحیــح اســتعدادها را شناســایی کننــد و بــا تالشهــای صادقانــه
علمــی آنــان را در راههــای مناســب هدایــت کننــد .از آنجــا کــه
امــکان دسـتکاری و کنتــرل محیــط بیرونــی از اختیارات ســازمان
خــارج اســت ،دولتمــردان و سیاسـتگذاران کشــور بــراي حفــظ و
جــذب بهتریــن اســتعدادها بایــد حساســیت الزم را در سیاسـتهای
آموزشــی ،مهاجرتــی و فرهنگــی نشــان دهنــد و بــا توجــه بهپیــش
بینــی رشــد و تحــرک جمعیــت ،زمینــه مســاعد ایجــاد فرصتهــا
و حمایــت از اســتعدادها را فراهــم آورنــد.
در پایــان از ایــن تحقیــق میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بــا توجــه
بــه اینکــه ایــران یــک کشــور اســامی اســت بایــد در حــوزه
مدیریــت و ســایر حوزههایــش متناســب بــا فرهنــگ اســامی
بودنــش عناصــر هــر حــوزهای را شناســایی و آنهــا را بــه کار
ن دیگــر ســرآمدی اســتعداد چارچــوب جامعــی از
گرفــت .ب ـ ه بیــا 
ارزشهــای محــوری ،معیارهــا و زیــر معیارهــا در تمامــی ابعــاد
مدیریــت اســتعداد اســت کــه بــه مدیــران کمــک میکنــد تــا بــا
ارزیابــی مســتمر فعالیتهــا ،فرایندهــا و نتایــج مدیریــت اســتعداد
خــود ،نقــاط قــوت و حوزههــای بهبــود خــود را شناســایی کــرده
و بــرای بهبــود آنهــا برنامهریــزی کننــد و برندســازی منابــع
انســانی ویــژه ســازمان خــود را ایجــاد کننــد.
تفــاوت ایــن پژوهــش بــا ســایر پژوهشهــای حــوزه مدیریــت
اســامی ،در ایــن اســت کــه پژوهشهــای گذشــته بیشــتر بــه
بحــث مدیریــت منابــع انســانی از دیــدگاه نهجالبالغــه پرداختــه؛
امــا در ایــن مقالــه ب ـ ه صــورت تخصصــی بــه بحــث برندســازی
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حیــث پیادهســازی مدیریــت منابــع انســانی و برنــد ســازمانی بــا
یکدیگــر مقایســه نماینــد و همچنیــن پژوهشــگران میتواننــد در
تحقیقــات آتــی هرکــدام از مؤلفههــای اصلــی اســتخرا ج شــده در
ایــن پژوهــش را مــورد بررســی قــرار داده و بـ ه عنــوان پژوهشــی
.جداگانــه بــه آن بپردازنــد

منابــع انســانی کــه از زیرمجموعههــای مدیریــت منابــع انســانی
. پرداختــهشــده اســت،اســت
پیشــنهاد میشــود ســازمانهای دولتــی و غیردولتــی الگــوی
جامــع برندســازی منابــع انســانی را بومــی ســازمان خــود قــرار
 خودارزیابــی کننــد تــا بتواننــد ســازمانهای وابســته را از،داده
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