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Abstract
In recent years, Bank Mellat has faced the challenge of
retaining its good employees, and it seems that the
bank's attractiveness in the field of employer brand and
the level of job attachment among the bank's employees
can explain this issue. The aim of this study was to
provide solutions to improve the shelf life and retention
of Bank Mellat employees by examining the impact of
employer brand attractiveness on it and the mediating
role of job attachment. From a methodological point of
view, this research was descriptive-survey and crosssectional and applied. The statistical population
included all employees of Bank Mellat in Hamedan in
1398, which was used to obtain information from all
people by census method, to 143 people. The method of
data collection was standard questionnaires. For data
analysis, structural equations were used with the help of
PLS software. The results showed that the
attractiveness of the employer brand directly affects the
desire to retain employees by 62%, the attractiveness of
the employer brand by 61% affected job attachment and
job attachment by 19% explains the tendency of
employee retention. The results showed that the
investment of organizations to enhance the
attractiveness of their employer brand causes
employees to become attached to their jobs and from
this place promotes their desire to stay in the
organization.
Keywords
Employer brand; Tendency to retain employees; Job
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چکیده
بانک ملت در سالهای اخیر با چالش نگهداشت کارکنان خوب
خود مواجه شده است که به نظر میرسد جذابیت این بانک در
حوزه برند کارفرمایی و سطح دلبستگی شغلی در بین کارکنان این
 پژوهش حاضر باهدف.بانک میتواند تبیینکننده این مسئله باشد
ارائه راهکارهایی برای ارتقای ماندگاری و نگهداشت کارکنان بانک
ملت از طریق بررسی میزان تأثیر جذابیت برند کارفرمایی بر آن و با
 این، از منظر روششناسی.نقش واسطه دلبستگی شغلی انجام شد
پیمایشی و بهصورت مقطعی و از نوع-پژوهش از نوع توصیفی
 جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک ملت شهر.کاربردی بود
 بودند که با روش سرشماری اقدام به اخذ8931 همدان در سال
 روش گردآوری. نفر شد849 اطالعات از همه افراد شد به تعداد
،  برای تحلیل دادهها.اطالعات از نوع پرسشنامههای استاندارد بود
 نتایج. استفاده شدPLS از معادالت ساختاری و با کمک نرمافزار
26 نشان داد که جذابیت برند کارفرمایی بهطور مستقیم به میزان
 جذابیت برند،درصد بر تمایل به ماندگاری کارکنان تأثیرگذار است
 درصد بر دلبستگی شغلی اثرگذار بود و28 کارفرمایی به میزان
 درصد متغیر تمایل به ماندگاری83 دلبستگی شغلی به میزان
 نتایج نشان داد که سرمایهگذاری سازمانها.کارکنان را تبیین میکند
جهت ارتقای جذابیت برند کارفرمایی خود موجبات دلبسته شدن
کارکنان به شغلشان را فراهم آورده و از این محل تمایل آنها برای
.ماندگاری در سازمان را ارتقاء میدهد
واژههاي کلیدي
برند کارفرمایی؛ تمایل به ماندگاری کارکنان؛ دلبستگی شغلی؛ مدیریت
.منابع انسانی؛ جذابیت برند کارفرمایی
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مقدمه
انگیزه کارکنان برای ماندن در سازمان یا همان ماندگاری
کارکنان 0امری مهم برای سازمانها است .تمایل به ماندگاری
خود را در قالب تعهد عاطفی که به معنای تمایل کارکنان به
ادامه رابطه با یک کارفرمای خاص است ،نشان میدهد.
کارکنان متعهد و وفادار سعی میکنند مشتریان را بهخوبی
راهنمایی کرده و با درك نیازهای مشتریان و ارائه آن به
سازمان ،سعی در حفظ مشتریان برای سازمان میکنند .داشتن
کارکنان وفادار میزان ترك خدمت در سازمان را کم میکند و
هزینههای مربوط به جابهجایی و آموزش و جایگزینی کارکنان
را کاهش میدهد (سجادی خواه و همکاران .)2102 ،برای
افزایش ماندگاری کارکنان در سازمان ،کارفرمایان نقش بسیار
مهمی دارند (ایگر .)2102 ،2یکی از روشهای ارتقای
ماندگاری کارکنان ،تأکید بر برند کارفرمایی است.
نظرسنجیها حاکی از آن هستند که  20درصد از
شرکتها با هدف افزایش یا توسعه بودجه برندسازی
کارفرمای خود در سال  2103اقدام کردهاند (فرناندز لورس 3و
همکاران ،)2102 ،این امر ناشی از آن است که برندسازی
کارفرما در افزایش جذابیت کارفرما 0و همچنین افزایش
شهرت سازمان به کار میرود (آنهمت 5و همکاران.)2103 ،
جذابیت برند کارفرما نظامی از مزیتهای کارکردی ،اقتصادی
و روانشناختی است که با کاربست کارکنان ماهر و متخصص
فراهم شده و از سوی کارفرما ارائه میشود ،یعنی ،برند کارفرما
ابزاری در دست کارفرما است که با کمک آن در بازار کار
اعالم میدارد در مقابل شایستگیها ،تجربه و ویژگیهای
منحصربهفردی که کارکنان به سازمان میآورند ،چه چیز
عرضه میکند (حمیدی زاده .)0325 ،بهطورکلی برند کارفرما،
تصویر میزان جذابیت یک سازمان را نشان میدهد (ادلر و
گیسلی )2105 ،6و همچنین شامل جنبههای داخلی (برای
کارکنان درون سازمان) و خارجی (برای ترغیب کارکنان بالقوه
و جذب آنان) میباشد( .بیات و همکاران.)0321 ،

1

. Employee Survival
Eger
3. Fernandez-Lores
4. Employer Brand Attraction
5. Anne-Mette
6. Adler & Ghiselli
2.

بانک ملت ،بهعنوان یک موسسه خددماتی بدرای توسدعه
سهم بازا خود در میان رقبدای مدالی و اعتبداری ،نیازمندد
کارمندان ویژهای است تا با همکداری و تدالش آندان بده
مزیت رقابتی پایدار دست یابد .در این مسیر ،باندک ملدت
باید دارای ارزشهدای ویدژهای باشدد تدا از طدرف مندابع
انسانی بهعنوان بهترین محل برای کار و فعالیت شدناخته
شود که این امر (جذابیت برند کارفرما) موجب نگهداشدت
کارکنان فعلی و جذب کارکنان در آینده خواهد شدد .ایدن
در حالی است که بانک ملت در جذب کارکندان مسدتعد و
توانا بسیار خوب عمل کرده ،اما این کارکنان مسدتعد کده
اغلب دارای مدرك دانشگاهی معتبر هستند صرفاً به دلیل
داشتن رزومه به استخدام این بانک نائل میشوند و بعد از
به دست آوردن تجربه کاری و تخصدص ایدن سدازمان را
ترك میکنند ،بدین معنا که بانک ملت برای آنها هزینه
میکند تا آموزش ببینند و تخصص الزم را کسدب کنندد،
لکن زمانی که بایدد نیدروی کدار بده بهدرهوری برسدد و
تخصصش برای سازمان سودآور باشدد ،سدازمان را تدرك
میکند و عالقهای به ماندگاری در سازمان ندارد؛ شدواهد
آماری نیز تأییدکننده این ادعا هسدتند .بدینصدورت کده
تعداد کارکنان باندک ملدت در کدل ایدران ،در سدال ،23
 25111نفر بوده که در سال  22بده  21100نفدر کداهش
پیداکرده است .البته بخشی از این کاهشها تحدت تدأریر
عوامل دیگر نیز قرار داشته است و بخشی نیز به مشدکل
جذابیت برند کارفرمدا و جدذابیت بانکهدای خصوصدی و
سایر سازمانها برای کارمندان آن بانک است ،لذا مبرهن
است که توجه به این مهم و شدیوههای تقویدت جدذابیت
برند کارفرمایی مسئلهای اصلی برای بانک ملت است که
علیرغم اهمیت آن کمتر پژوهشی به آن پرداختده اسدت.
همچنین این پدژوهش از ایدن حیدر بدرای باندک ملدت
ضرورت دارد که اگر به جذابیت برند کارفرمایی ،تمایل به
ماندگاری کارکنان و میزان دلبستگی شغلی آندان توجده
نشود ،احتماالً کارکنان بهمرور سازمان را ترك کرده و بده
استخدام سایر سازمانها و بانکها میرسند و همین امدر
موجب هدر رفت هزیندههای انجامشدده بدرای کارمنددان
میشود و باعر میشود بانکهای رقیب از همین موضوع
منتفع گردند و از طرف دیگدر کارمنددانی کده سدازمان را
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تددرك نکردهانددد ،حالددت خالقیددت و نددوآوری خددود را
ازدستداده و بهصورت منفعل در سازمان ظاهر میشدوند
و سازمان در شرایط خاص و پیچیدده نمدیتواندد از آندان
اسددتفاده نمایدد .لددذا بانددک ملددت از اهددداف و چشددمانداز
تعیینشده خود فاصله میگیرد .در این راستا پژوهشدگران
با علم به خألهای پژوهشی در این خصوص بر آن برآمده
است تا به بررسی جذابیت برند کارفرمایی و نحوه اردر آن
بددر ماندددگاری و دلبسددتگی شددغلی کارکنددان پرداختدده و
پاسخگوی این سؤال باشد که تا چه میزان جدذابیت برندد
کارفرمایی بر تمایل به ماندگاری کارکنان بانک ملدت بدا
نقددش واسددطهای دلبسددتگی شددغلی تددأریر داردت توجدده
همزمان به وجهه سازمانی و بیرونی بانک ملت (جدذابیت
برند کارفرمایی) و وجههِ تأریرگذارِ دروندی بدر تمایدل بده
ماندددگاری کارکنددان (دلبسددتگی شددغلی) نددوآوری ایددن
پژوهش بهحساب میآید.
ادبیات پژوهش :مبانی نظري
تمایل به ماندگاري کارکنان :سازمانها برای رسیدن
به اهداف خود باید توانایی جذب و نگهداشت منابع انسانی را
داشته باشند (دیهیمپور و دولتی0322 ،؛ بامداد صوفی و
امامت0322 ،؛ سیدجوادین ،قلیپور و جانعلیزاده شوکی،
 .)0323وظیفه نگهداری و مرمت نیروی انسانی (قربانی و
رضایی راد )0321 ،با این هدف انجام میشود .کارکنان برای
انجام درست کارهایشان عالوه بر توانایی ،نیازمند انگیزه کافی
برای میل به ماندن در شغل و سازمان هستند تا این امر منجر
به ایجاد عالقه و اشتیاق الزم برای انجام تکالیف شغلی آنها
باشد (اسپکتور2112 ،1؛ اسکندری و عابدی.)0311 ،
ناکارآمدی در کارویژه نگهداشت منابع انسانیمنجر به بیرمری
اعمال مدیریتی خواهد شد (بامبرگر و همکاران .)2115 ،تمایل
به ماندگاری منابع انسانی ماهر و شایسته منجر به ارائه
خدمات با کیقیتتر شده که درنتیجه رضایت مستریان ،تسهیل
جانشین پروری و توسعه یادگیری سازمانی را همراه خواهد
داشت (هانگ 2و همکاران .)2102 ،البته مدیریت جدایی آن
دسته از کارکنانی که نمیتوانند اهداف سازمان را برآورده
سازند ،الزم است (النقبی .)2100 ،3در حفظ تمایل به
ماندگاری کارکنان عالوه بر جنبه فیزیکی ،حضور روانشناختی
1.
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Hong
3. Alnaqbi
2.

نیز حائز اهمیت است (لیپاك .)2112 ،4پژوهشهای حاکی از
آن هستند که تمایل به ماندگاری در سازمان با دلبستگی
شغلی در ارتباط مستقیم است.
دلبستگی شغلی :دلبستگی به عنوان نوعی پیوند
عاطفی و احساسی عمیق با افرادی خاصِ زندگی تعریف شده
است ،بهگونهایکه ارتباط با آنها منجر به نشاط و وجود آنها
هنگام استرس و تنش ،مایه آرامش است (مؤذن جمشیدی و
حقپرست کنارسری0327 ،؛ مادراك .)2110 ،5کانونگو2
( )0212دلبستگی شغلی را نوعی شغلی فعلی فرد و تابعی از
میزان برآورده شدن نیازهایش توسط آن شغل میداند
(کارملی .)2115 ،7دلبستگی به شغل با ویژگیهای فردی و
ماهیت تکالیف و وظایف کاری و از آن جمله به برند
کارفرمایی در ارتباط است (میشرا و شیام.)2115 ،8
جذابیت برند کارفرمائی :گفته میشود برندینگ
کارفرما ،جزئی از برندینگ شرکتی و و شانه به شانه با
برندینگ محصول است (افضلآبادی و همکاران.)0322 ،
وقتیکه از اصول برندینگ در منابع انسانی سخن به میان
میآید ،به آن برند کارفرما گفته میشود .برند کارفرما نخستین
بار توسط امیلر و بارو 9تعریف شد (شیرخدایی ،نجات ،کاملی و
مهدیخانی .)0321 ،کاپور )2101( 01از برند کارفرما بهعنوان
نوعی ویژگیِ سازمانی برای ایجاد تمایز در بازار کار یادکرده و
بر این باور است که برندسازی در بازار کار یکی از مناسبترین
راهکارها برای سازمانهایی است که کمبود شدید برای
نیروی کار ماهر و شایسته دارند .جذابیت کارفرما مزایای مورد
انتظار که پرسنل بالقوه از یک سازمان خاص مطالبه مینماید
تعریف میشود (النیاسیک 11و النیاسیک .)2102 ،جذابیت
سازمان در برگیرنده ارزش کاربردی ،بازاری ،اقتصادی،
اجتماعی ،و همکاری درك شده و کیفیت زندگی و محیط
کاری است (جیانگ و ایلز .)2100 ،12مطالعات مختلفی
پیرامون ارتباط برند کارفرما و جذابیت کارفرما انجامشده است
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پریادارشی )2100 ،1که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

پیشینه پژوهش
جدول  0به بررسی برخی از پژوهشهایی که در رابطه با متغیرهای پژوهش حاضر انجامشدهاند ،پرداخته است.
جدول  .1پیشینه تجربی پژوهش در ارتباط با متغیرهاي پژوهش
عنوان پژوهش
تأریر سهم برند کارفرما بر
رفاه و وفاداری کارکنان
تأریر تعامل کارکنان،
پشتیبانی سازمانی و برند
کارفرما بر رضایت ارتباطات
داخلی
شاخصهای توسعه منابع
انسانی و شیوههای برند
تجاری :دیدگاهی در مورد
روند ایجاد برند کارفرما
محتوا و روند تعامل برند
کارفرما :تناسب شخص
سازمان و شفافیت نام
تجاری کارفرما
نقش ماركها در استخدام:
نقش واسطهای ارزش ویژه
برند کارفرما
ارربخشی نام تجاری
کارفرمایی در حفظ و
نگهداری کارمندان
برند کارفرمایی :حمایت
سازمانی درك شده و
نگهداری کارکنان
برند کارفرمایی و ابعاد
جذابیت آن
بررسی رابطه برند
کارفرمایی و نگهداری

نتایج پژوهش
نتایج تأریرات ارزش ویژه برند کارفرما را بر رفاه مثبت کارمندان را برجسته میکند که بهنوبه
خود بر وفاداری تأریر میگذارد
نتایج نشان داد که سه متغیر مستقل مشارکت کارکنان ،نام تجاری کارفرما از طریق جذابیت
کارفرما و اندازهگیری حمایت سازمانی ازنظر سنجش 71/2 ،درصد تغییرات رضایت از ارتباطات
داخلی را پیشبینی و توضیح دادهاند که این یافتهها بر اهمیت درك آنچه که بر رضایت کارکنان
تأریر میگذارد و از طرفی به شکلگیری شیوههای ارتباط داخلی بهتر ،تأکید میکند.
در این مطالعه به بررسی دیدگاههای مدیران منابع انسانی در مورد فعالیتهای برند کارفرما و
اجرای آنها انجام شد که مشاهدات و بحرهای کلیدی مصاحبهها پس از تجزیهوتحلیل
بهعنوان معنادار و قابل مشاهده بودن پارامترهای آگاهی از برند کارفرما و تمایزدهنده و توسعه
منابع انسانی انجام شد.
یافتهها ازاین قرار بود که تناسب سازمان و شخص مربوط به جذابیت کارفرمای باالتر و فراتر از
ویژگیهای جذاب جهانی کارفرما است؛ به طور غیرمنتظره ،یک ارر تعدیل منفی از وضوح نام
تجاری کارفرما پیدا شد ،نشان میدهد که وضوح ممکن است در صورت تناسب کم شخص در
سازمان مفید باشد ،اما مناسب تناسب شخص سازمان نیست.
یک برند تجاری قوی به ابعاد برند کارفرما کمک میکند و برند کارفرما رابطه بین نام تجاری
شرکت و قصد استفاده از آن را کامالً واسطه میکند.
تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که افزایش جذابیت برند کارفرمایی بر حفظ و نگهداری کارمندان
بشدت اررگذار است.
یافتههای مقاله ایشان نشان داد اوالً ،حمایت سازمانی ادراكشده با تأریر بر برند کارفرمایی بر
حفظ و نگهداری کارکنان نقش دارد .دوماً ،حمایت سازمانی ادراكشده بهطور قابلتوجهی تحت
تأریر تعهد سازمانی کارکنان قرار دارد.
نتایج نشان داد که جذابیت برند کارفرما ازجمله عواملی است که برجذب و حفظ کارکنان
بااستعداد تأریر مستقیم دارد.
نتایج مصاحبههای کیفی حاصل از این پژوهش نشاندهنده رابطه مثبت بین نتایج نام تجاری
کارفرمایان (رضایت شغلی و قرارداد روانی) و حفظ کارکنان است .در این پژوهش رابطه مثبت

پژوهشگران
بنرای نوایل و
ویوت)2120( 2
ورشیچ3

()2120
ایتام 0و
همکاران
()2121
غیلن 5و
همکاران
()2121
بانرجی 2و
همکاران
()2121
باسین
وموتون7
()2102
اراسانمی و
کریشنا1
()2102
ایگر و
همکاران
()2102
تنوار و پراساد2
()2102

1

. Priyadarshi

2.

Benraiss-Noailles & Viot
Verčič
4. Itam
5. Ghielen
6. Banerjee
7. Bussin & Mouton
8. Arasanmi & Krishna
9. Tanwar & Prasad
3.
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عنوان پژوهش
کارکنان
رابطه برند کارفرما و
نوآوری در خدمات :نقش
واسطهای اخالق کار
تأریر برند کارفرما بر رفتار
قهرمان برند :نقش
واسطهای هویتسازمانی
بررسی تأریر برند کارفرما بر
فرهنگ برند با نقش واسط
افتخار سازمانی
واکاوی دالیل و عوامل
چسبندگی شغلی
بررسی تأریر جذابیت برند
کارفرما بر جذب نخبگان
دانشگاهی
بررسی برند کارفرما؛
راهبردی نوین در جذب
نیروهای خالق
ارتباط بین برند کارفرما با
جذب و وفاداری کارکنان
رابطه ادراك از برند کارفرما
با نگرشهای شغلی
کارکنان
برند کارفرما؛ راهبرد نوین
مدیریت سرمایههای انسانی
بررسی عوامل مؤرر در
تعلقخاطر کاری پرستاری

نتایج پژوهش
بین برند کارفرما و تعهد سازمانی شناسایی شد.
نشان دادند که برند کارفرما با نوآوری در خدمات و اخالق کار رابطه معنیداری دارد و همچنین
بین اخالق کار و نوآوری در خدمات رابطهی معنیداری وجود دارد درنتیجه سازمان برای حرکت
به سمت نوآوری در خدمات الزم است که از اهرمهای برند کارفرما و اخالق کار بهره ببرد.
نشان داده شد که برند کارفرما بر هویتسازمانی افراد و هویتسازمانی بر رفتار قهرمان برند و
همچنین برند کارفرما بر رفتار قهرمان تأریر معناداری دارد.
نشان دادند که برند کارفرمایی با میانجیگری افتخار سازمانی بر فرهنگ برند تأریر معناداری
دارد .برند کارفرمایی به میزان  00درصد بر افتخار سازمانی تأریر گذاشت ،افتخار سازمانی به
میزان  32درصد بر فرهنگ برند اررگذار بود و برند کارفرمایی به میزان  %22فرهنگ برند را
تبیین کرد .همچنین افتخار سازمانی توانست بهعنوان متغیر میانجی رابطه برند کارفرمایی و
فرهنگ برند را به میزان  50درصد تحت تأریر قرار دهد.
نتیجهگیری کردند که پنج عامل چسبندگی شغلی شامل تناسب سازمان با فرد ،آرامش کار
کردن با سازمان ،پیوندهای درون و برونسازمانی ،اضطراب جدایی و رضایت از شرایط فعلی
سازمان هستند.
به بررسی تأریر جذابیت برند کارفرما بر جذب نخبگان دانشگاهی پرداختند و نشان دادند پاداش
و مزایا ،محیط کاری ،تعادل کار و زندگی ،فرهنگ قدرت برند کارفرما بر جذب نخبگان
دانشگاهی (از ابعاد دلبستگی شغلی) تأریرگذار است.
نشان دادند که برند کارفرما با تداعی معانی ،منجر به ایجاد تصویر مطلوبی از سازمان در ذهن
متقاضیان شغلی شده و با این تصویر مثبت ،فرد جذب سازمان میشود.
نتایج نشان داد بین برند کارفرما و جذب منابع انسانی رابطه مثبتی وجود دارد.
بین ادراك از برند کارفرما و رضایت شغلی و بین هویتسازمانی و برند کارفرما و رابطه مثبت
وجود دارد .طبق نتایج پژوهش میتوان با تقویت برند کارفرمای سازمان ،نگرشهای شغلی
کارکنان را در افزایش داد.
نشان دادند برند کارفرما با برند سازمان رابطه مستقیم و معناداری دارد و تعیینکنندهی پیشرو
بودن سازمان در بازار کار است.
نتایج نشان داد که وجود منابع شغلی در محیط کار همراه باوجود منابع شخصیای چون خود
ارربخشی ،شخصیت پیشقدم ،وظیفهشناسی که خود را در قالب الگوهای رفتاری و همچنین
خصیصههای شخصیتی بروز میدهند ،نقش باالیی در تعلقخاطر کارکنان دارند.

پیشینه حاکی از آن است که علیرغم وجود خردمایه
نظری بایت تأریر جذابیت برند کارفرمای جذب کارکنان
مؤررِ بالقوه و نگهداشت کارکنان بهرهور و متخصص،
پژوهشهای کمی در این زمینه صورت گرفته است .در
این پژوهش ،خأل مذکور موردتوجه قرارگرفته است.
مدل مفهومی پژوهش و فرضیه پژوهش
مرور مبانی نظری و پیشینه تجربی ،حاکی از آن
است که تمایل به ماندگاری کارکنان در سازمانها تابع
شرایط و عوامل مختلفی است که برخی از این عوامل

پژوهشگران
حسین
تاجآبادی و
همکاران
()0322
مشبکی و
تقیزاده
()0321
اصغریصارم و
همکاران
()0321
خانی ،دلخواه و
خائفالهی
()0327
خدابخشی و
شیری ()0327
باباشاهی و
همکاران
()0327
رنجبر ()0322
افجهء و
علیزادهفر
()0322
رحیمیان
()0322
باباخلجی،
احمدی و
شهبازی
()0322

به ویژگیهای شخصیتی و فردی کارکنان برمیگردد و
برخی دیگر به شرایط و عوامل سازمانی .از مهمتریم
عواملی که به نظر میرسد میتواند تأریرات مثبتی در
ارتقای تمایل کارکنان به ماندگاری در سازمان داشته
باشد و هزینههای نگهداشت کارکنان را برای مدیریت
منابع انسانی سازمان کاهش دهد ،میزان جذابیت برند
کارفرمایی سازمان است .همچنین مرور پیشینه و مبانی
نظری حاکی از آن است که ارربخشی جذاب بودن برند
کارفرمایی سازمان هنگامیکه کارکنان نیز به شغل خود

اصغری سارم،پناهی نیا،سعیدی :تأثیر جذابیت برند کارفرمایی بر تمایل به ماندگاری کارکنان با نقش واسطه دلبستگی
شغلی (مورد مطالعه؛ بانک ملت)

دلبستگی روانشناختی را داشته باشند دوچندان خواهد
بود؛ بنابراین ،به نظر میرسد که ادبیات پژوهشی
خردمایه الزم برای ارائه مدل مفهومی و فرضیهی
پژوهش بهصورت ذیل را فراهم آورده باشد که؛ جذابیت
برند کارفرمایی بر تمایل به ماندگاری کارکنان بانک
ملت با نقش واسطهای دلبستگی شغلی تأریر دارد.
همچنین فرضیههای فرعی پژوهش عبارت هستند از:

H3

 فرضیه فرعی  -1جذابیت برند کارفرمایی برتمایل به ماندگاری کارکنان تأثیر دارد.
 فرضیه فرعی  -2جذابیت برند کارفرمایی بردلبستگی شغلی کارکنان تأثیر دارد.
 فرضیه فرعی  -3دلبستگی شغلی بر تمایل بهماندگاری کارکنان تأثیر دارد.

H2

H1

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (اقتباس از شافلی ،5112 ،1موسوي و قیتانی ،1931 ،حمیدي زاد و و
همکاران)1932 ،

Schaufeli

1.
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر در پارادایم ارباتگرایی ،با ماهیت
فرضیهای-قیاسی و از نوع کاربردی است .همچنین این
پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و بهصورت
مقطعی انجامشده است .جامعه آماری این پژوهش کلیه
کارکنان بانک ملت شهر همدان میباشند که در سال
 0321مشغول به فعالیت در آن بانک هستند که تعداد
شعب بانک ملت  01شعبه و تعداد کل کارکنان  051نفر
است .در این پژوهش با توجه به کم بودن تعداد اعضای
جامعه آماری ،با روش سرشماری اقدام به اخذ اطالعات
از همه افراد شد که از بین  051نفر از نمونه موردمطالعه
 7نفر به سؤاالت پرسشنامه جواب صحیح ندادند و در
کل نمونه آماری  003نفر شد .برای گردآوری اطالعات
مربوط به دلبستگی شغلی (با ابعاد قدرت،
ازخودگذشتگی و جذب) از پرسشنامه شافلی (،)2105
جذابیت برند کارفرمایی (با ابعاد ارزش اجتماعی ،ارزش
نوآوری ،ارزش توسعه شخصی ،ارزش آموزشی ،ارزش
انسانمداری و ارزش اقتصادی) از پرسشنامه حمیدی
زاده و همکاران ( )0325و برای متغیر تمایل به
ماندگاری (با ابعاد سازگاری ،قربانی کردن و ارتباطات)
از پرسشنامه موسوی و قیتانی ( )0322که برگرفته از
پرسشنامه میچل 0و همکاران ( )2110است ،استفاده
شد.
تحلیل دادهها و نتایج پژوهش

جدول  .2آزمون متغیرهای پژوهش از حیث نرمالی

منبع :یافتههای پژوهش
متغیرها

آماره Z

جذابیت برند کارفرمایی

0/11

0/001

دلبستگی شغلی

0/000

0/00

تمایل به ماندگاری کارکنان

0/090

0/002

سطح
معناداری

در جدول شماره  2مشخص است مه سطح
معناداری متغیرهاکمتر از  1/15است و بنابراین توزیع
متغیرهای پژوهش نرمال نیستند .لذا ،برای انجام
معادالت ساختاری از نرمافزار  PLSاستفاده میشود
(هنسلر 3و همکاران.)2112 ،
مدل اندازهگیري:
این آزمون به بررسی تحلیل عاملی تائیدی سؤالها
متغیرهای پژوهش میپردازد.
بر اساس نتایج آزمون ،بار عاملی همه متغیرها بیشتر از
 1/0هستند؛ بنابراین ،هیچیک از سؤالها از مدل
اندازهگیری خارج نمیشوند (داوری و رضازاده.)0323 ،
اشکال  2الی  3مدل اندازهگیری را در حالت تخمین
ضرایب و معناداری ضرایب نشان میدهد.

بررسی نرمال بودن متغیرها :پیش از آزمون
فرضیههای پژوهش الزم است ،نرمال بودن متغیرهای
پژوهش با آزمون کولموگروف – اسمیرنف 2بررسی
شود .جدول شماره  0به بررسی نرمال بودن متغیرهای
پژوهش میپردازد.

Mitchell
)Kolmogrov-Smirnov (KS

1.
2.

Henseler

3.

اصغری سارم،پناهی نیا،سعیدی :تأثیر جذابیت برند کارفرمایی بر تمایل به ماندگاری کارکنان با نقش واسطه دلبستگی
شغلی (مورد مطالعه؛ بانک ملت)

شکل  .5مدل اندازهگیري در حالت تخمین ضرایب (منبع :یافتههاي پژوهش)

شکل  .9مدل اندازهگیري در حالت معناداري ضرایب (منبع :یافتههاي پژوهش)

آزمون روایی مدل اندازهگیري (روایی
سازه) :با بررسی روایی همگرا و واگرا ،آزمون روایی
مورد ارزیابی قرار میگیرد .روایی همگرا با آزمون
میانگین واریانس استخراجی ( )AVEو آزمون مقایسه
ضریب پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی و

روایی واگرا با آزمون فورنل و الرکر 0انجام میشود
(جدول .)3
جدول  .9بررسی روایی همگرا در مدل اندازهگیري
متغیر
ارتباطات

ضریب پایایی
اشتراکی
1/503

Fornell-Larcker

1
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ارزش آموزشی
ارزش اجتماعی
ارزش اقتصادی
ارزش انسانمداری
ارزش توسعه شخصی
ارزش نوآوری
ازخودگذشتگی
تمایل به ماندگاری کارکنان
جذابیت برند کارفرمایی
جذب
دلبستگی شغلی
سازگاری
قدرت
قربانی کردن

قربانی
کردن

قدرت

سازگاری

جذب

از خود
گذشتگی

ارزش
نوآوری

ارزش
توسعه شخصی

ارزش
انسانمداری

ارزش
اقتصادی

ارزش
اجتماعی

1/722
1/222
1/202
1/532
1/527
1/325
1/233

1/755
1/752
1/715
1/012
1/033
1/512
1/227
1/570

1/202
1/221
1/537
1/521
1/302
1/327
1/532
1/122
1/252

1/702
1/231
1/020
1/031
1/531
1/217
1/212
1/353
1/220
1/002

ارزش
آموزشی

1/723
1/212
1/212
1/220
1/510

1/701
1/520
1/072
1/550
1/325
1/570

همانطور که مشخص است ،برای همه متغیرهای
پژوهش ،میانگین واریانس استخراجی یا ضریب پایایی
اشتراکی باالتر از  1/5است؛ لذا ،روایی همگرایی مدل
اندازهگیری تأیید میشود .روایی واگرا با آزمون فورنل و
الرکر ارزیابی میشود .این روایی بر اساس پژوهش
هنسلر و همکاران ( )2112به بررسی عدم هم خطی
بحرانی سؤالهای هر متغیر میپردازد .جدول شماره 2
روایی واگرای مربوط به آزمون فورنل و الرکر را نشان
میدهد.

1/133
1/227
1/125
1/051
1/313
1/021
1/050
1/232
1/030
1/251
1/000

ارتباطات

1/725

1/705
1/221

1/251
1/357
1/710

1/251
1/023
1/020
1/511

1/220
1/507
1/132
1/571
1/227
1/505
1/512
1/532
1/500
1/531
1/521
1/521
1/572
1/501

1/532
-1/101
1/230
1/212
1/221
1/523
1/021
1/322
1/303
1/022
1/000
1/572

ارتباطات
ارزش آموزشی
ارزش اجتماعی
ارزش اقتصادی
ارزش انسانمداری
ارزش توسعه شخصی
ارزش نوآوری
ازخودگذشتگی
جذب
سازگاری
قدرت
قربانی کردن

جدول  .0بررسی روایی واگرا در مدل اندازهگیری پژوهش (منبع :یافتههای پژوهش)

در جداول شماره  0مشخص است که که مقادیر روی
قطر که در واقع همان جذر میانگین واریانس استخراجی
هستند ،باالتر از اعداد هر ردیف بوده و لذا بین متغیرها
روایی واگرا وجود دارد.البته باید اذعان کرد که در مورد
متغیر ارتباطات و سازگاری ،روایی واگرا با به ترتیب در
دو و یک مورد از متغیرها وجود ندارد که این موضوع به
عنوان یکی از محدودیتهای پژوهش باید مدنظر قرار
بگیرد.

آزمون پایایی :در این بخش پایایی مدل اندازهگیری
پژوهش بر اساس آزمون آلفای کرونباخ ،0آزمون پایایی
ترکیبی 2و آزمون اسپیرمن 3موردسنجش قرار میگیرد.
در جدول شماره  3پایایی مدل اندازهگیری موردبررسی
قرار میگیرد.
Cronbach's Alpha
)Composite Reliability (CR
Spearman

1
2
3

اصغری سارم،پناهی نیا،سعیدی :تأثیر جذابیت برند کارفرمایی بر تمایل به ماندگاری کارکنان با نقش واسطه دلبستگی
شغلی (مورد مطالعه؛ بانک ملت)

جدول  :5بررسی پایایی مدل اندازهگیری
متغیر
ارتباطات
ارزش آموزشی
ارزش اجتماعی
ارزش اقتصادی
ارزش انسانمداری
ارزش توسعه شخصی
ارزش نوآوری
ازخودگذشتگی
تمایل به ماندگاری کارکنان
جذابیت برند کارفرمایی
جذب
دلبستگی شغلی
سازگاری
قدرت
قربانی کردن

ضریب آلفاي کرونباخ
1/707
1/772
1/701
1/100
1/712
1/707
1/725
1/117
1/173
1/117
1/723
1/107
1/775
1/771
1/175

روابط

ارر
مستقیم

ارر
غیرمستقیم

ارر کل

1/222

1/001

1/70

معنادار

جذابیت برند
کارفرمایی
دلبستگی
شغلی

)Commuality Cros Vality (CV com

1

ضریب مسیر (بتا)
نتیجه

1/200

-

1/200

معنادار

دلبستگی شغلی
تمایل به
ماندگاری
کارکنان

مدل ساختاري و فرضیه پژوهش
جهت بررسی فرضیه پژوهش از تحلیل معادالت
ساختاری تحت نرمافزار  PLSاستفاده میگردد .حال
بعد از بررسی مدل اندازهگیری ،به بررسی معناداری
مدل ساختاری میپردازیم .جدول شماره  0آزمون
معناداری فرضیه پژوهش را نشان میدهد.

جدول  .1بررسی فرضیه پژوهش

جذابیت برند
کارفرمایی
تمایل به
ماندگاری
کارکنان

کیفیت مدل اندازهگیري :کیفیت مدل
اندازهگیری با استفاده از آزمون روایی متقاطع شاخص
اشتراکی 0به بررسی کیفیت اندازهگیری متغیرها بر
اساس سؤالها آنها میپردازد .کیفیت مدل اندازهگیری
پژوهش برای جذابیت برند کارفرمایی ،دلبستگی شغلی
و تمایل به ماندگاری کارکنان به ترتیب برابر ،1/22
 1/201و  1/223بوده و لذا قوی است.

ضریب پایایی ترکیبی
1/775
1/170
1/112
1/203
1/122
1/122
1/131
1/171
1/112
1/211
1/702
1/151
1/107
1/132
1/213

1/020

-

1/020

معنادار
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بر اساس جدول شماره  2میتوان نتیجه گرفت که
مقادیر  t-valueبرای روابط فوق خارج از بازه  2/51و
 -2/51است و بنابراین ،این روابط با سطح اطمینان
 %22معنادار هستند .از طرفی از ضرایب بتا میتوان به
این نتیجه دستیافت که جذابیت برند کارفرمایی بهطور
مستقیم به میزان  %22بر تمایل به ماندگاری کارکنان
تأریر میگذارد ،جذابیت برند کارفرمایی به میزان %20
بر دلبستگی شغلی تأریرگذار است و دلبستگی شغلی
به میزان  %02متغیر تمایل به ماندگاری کارکنان را
تبیین میکند ،همچنین جذابیت برند کارفرمایی بر
تمایل به ماندگاری کارکنان بهطور غیرمستقیم و با
نقش میانجی دلبستگی شغلی به میزان × %02=%02
 %20تأریر میگذارد؛ بنابراین تمایل به ماندگاری
کارکنان همزمان هم از مسیر مستقیم و هم از مسیر
غیرمستقیم (ارر کل) به میزان  %70تحت تأریر جذابیت
برند کارفرمایی میباشد و دراینبین دلبستگی شغلی
بهعنوان یک متغیر میانجی جزئی است؛ بنابراین در کل
میتوان نتیجه گرفت که جذابیت برند کارفرمایی بر
تمایل به ماندگاری کارکنان بانک ملت با نقش
واسطهای دلبستگی شغلی تأریر دارد .برای بررسی
نقش میانجی دلبستگی شغلی ،آزمون سوبل 0به کار
میرود .در این آزمون ،میتوان از تخمین نرمال برای
بررسی معنیداری رابطه استفاده کرد .با داشتن برآورد
خطای استاندارد ارر غیرمستقیم میتوان فرضیه صفر را
در مقابل فرض مخالفِ آن آزمون کرد .آماره  Zبرابر
است با نسبت  a*bبه خطای استاندارد آن .مقدار Z
بهدستآمده از آزمون سوبل برابر با  2/21و میزان
انحراف معیار آن  1/100میباشد و سطح معنیداری
بهدستآمده از مقدار  1/117 ،Zمیباشد که کمتر از
 1/10بوده و بنابراین با سطح اطمینان  22درصد متغیر
دلبستگی شغلی بهعنوان متغیر میانجی بین جذابیت
برند کارفرمایی و تمایل به ماندگاری کارکنان بانک
ملت شهر همدان عمل میکند .بنابراین ،با نظر به
آزمونهای پیشروی ،قدرت پیشبینی تمایل به

Sobel

1

ماندگاری مورد بررسی قرار میگیرد؛ بنابراین جدول
شماره  7به بررسی قدرت پیشبینی تمایل به ماندگاری
کارکنان در فرضیه پژوهش میپردازد.

جدول شماره  7نشان دهنده شاخص R2

تنظیمشده برای متغیر مالك یا درونزا است و مقادیر
آنها با سه مقدار ( 1/02کیفیت پیشبینی ضعیف)،
( 1/33کیفیت پیشبینی متوسط) و ( 1/27کیفیت
تمایل به ماندگاری کارکنان
متغیر
مالک
متغیرهای

R2
تنظیمشده

نتیجه

f2

CV
Red

نتیجه

نتیجه

پیشبینی
جذابیت
برند
کارفرمایی
دلبستگی
شغلی

0/650
0/655

قوی
0/066

بسیار
قوی

0/102

متوسط

پیشبینی قوی) مورد ارزیابی قرار میگیرند .این امر
گویای این مطلب است که جذابیت برند کارفرمایی و
دلبستگی شغلی رویهمرفته به میزان  57درصد و
بهصورت قوی تمایل به ماندگاری کارکنان را بهعنوان
متغیر درونزا و یا مالك مورد پیشبینی قرار میدهند.
شاخص  f2نشاندهنده سهم هر متغیر پیشبین در R2
تنظیمشده است و مقادیر آنها با سه مقدار 1/12
(کیفیت پیشبینی ضعیف)( 1/05 ،کیفیت پیشبینی
متوسط) و ( 1/35کیفیت پیشبینی قوی) مورد ارزیابی
قرار میگیرد؛ بنابراین از این شاخص میتوان نتیجه
گرفت که سهم جذابیت برند کارفرمایی و دلبستگی
شغلی در  R2تنظیمشده به ترتیب در سطح بسیار قوی
و متوسط بوده و دراینبین متغیر جذابیت برند
کارفرمایی سهم بیشتری نسبت به دلبستگی شغلی در
 R2تنظیمشده دارد .همچنین شاخص  CV Redکه

قوی
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همان آزمون کیفیت مدل ساختاری 0است ،برای متغیر
درونزا آورده شده است و مقادیر آنها با سه مقدار
( 1/12کیفیت مدل ساختاری ضعیف)( 1/05 ،کیفیت
مدل ساختاری متوسط) و ( 1/35کیفیت مدل ساختاری
قوی) مورد ارزیابی قرار میگیرد .این مقدار ،برای متغیر
تمایل به ماندگاری کارکنان به میزان  01درصد است.
پس ،کیفیت مدل ساختاری در فرضیه پژوهش
بهصورت قوی تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیري
با توجه به فرضیه پژوهش که به بررسی تأریر
جذابیت برند کارفرمایی بر تمایل به ماندگاری کارکنان
بانک ملت با نقش واسطهای دلبستگی شغلی
میپردازد ،میتوان گفت که جذابیت برند کارفرمایی
بهطور مستقیم به میزان  22درصد بر تمایل به
ماندگاری کارکنان تأریر میگذارد ،جذابیت برند
کارفرمایی به میزان  20درصد بر دلبستگی شغلی
اررگذار است و دلبستگی شغلی به میزان  02درصد
متغیر تمایل به ماندگاری کارکنان را تبیین میکند،
همچنین جذابیت برند کارفرمایی بر تمایل به ماندگاری
کارکنان بهطور غیرمستقیم و با نقش میانجی
دلبستگی شغلی به میزان  %20 × %02=%02تأریر
میگذارد؛ بنابراین تمایل به ماندگاری کارکنان همزمان
هم از مسیر مستقیم و هم از مسیر غیرمستقیم (ارر کل)
به میزان  70درصد تحت تأریر جذابیت برند کارفرمایی
میباشد و دراینبین دلبستگی شغلی بهعنوان یک
متغیر میانجی جزئی است؛ بنابراین در کل میتوان
نتیجه گرفت که جذابیت برند کارفرمایی بر تمایل به
ماندگاری کارکنان بانک ملت با نقش واسطهای
دلبستگی شغلی تأریر دارد .در همین راستا نتایج
پژوهشهای خدابخشی و شیری ( ،)0327باباشاهی و
همکاران ( ،)0327رنجبر ( ،)0322محمدنژاد فدردی
( ،)0325رضا دوست و همکاران ( ،)0325علیزاده رانی
و نجات ( ،)0325قنبریان و فروزان ( ،)0320مهدیون
( ،)0320باسین و موتون ،)2102( 2اراسان میو
Cross Validity Redundancy (CV Red) 1
Bussin & Mouton

2.

کریشنا ،)2102( 3ایگر 4و همکاران ( ،)2102شارما 5و
همکاران ( ،)2102ساهو 6و همکاران ( ،)2101تنوار و
پراساد )2102( 7همسو با نتایج حاصله میباشند؛ زیرا
ایشان در پژوهشهای خود نشان دادند که جذابیت برند
کارفرمایی منجر به حفظ و نگهداری کارکنان میشود و
از طرفی ،میتواند سطح تمایل به ماندگاری آنها را
افزایش دهد .از سوی دیگر ،جذابیت برند کارفرمایی
سبب میگردد که میزان تعهد و دلبستگی شغلی
کارکنان فزونی یابد و همچنین دلبستگی شغلی
کارکنان شرایطی را فراهم میآورد تا میزان تمایل به
ماندگاری آنان در سازمان بیشتر شود.
بنابراین از مقایسه نتایج پژوهشهای قبلی و
فرضیه پژوهشِ حاضر به این نتیجه میرسیم که هرچه
محیط کار برای کارکنان مهیجتر و نوآورانهتر باشد،
کارکنان احساس انگیزه بیشتری برای پیشبرد امور
شغلی میکنند و درنتیجه ارتباط بهتری با وظایف شغلی
خود برقرار خواهند کرد که این امر میتواند سطح تمایل
به ماندگاری آنان را در سازمان افزایش دهد؛ زیرا یکی
از ابعاد تمایل به ماندگاری کارکنان ،سازگاری است که
این سازگاری زمانی حاصل میشود که کارکنان
روحیات و شخصیت خود را همسو و همجهت با وظایف
خود بدانند که چنین امری زمانی ایجاد میشود که
کارکنان از محیط شغلی خود ارزشهای مختلفی ازجمله
ارزش اجتماعی و یا ارزش نوآورانه را کسب کنند و
چون ارزش اجتماعی و نوآوری از ابعاد جذابیت برند
کارفرمایی است ،لذا جذابیت برند کارفرمایی بر تمایل به
ماندگاری کارکنان تأریر مثبت و معنیداری میگذارد.
زمانی که کارکنان در محیط کاری خود احساس
شادی و نشاط کنند و با همکاران خود ارتباطات سازنده
و مناسبی را ایجاد کنند ،در حقیقت کارفرما محیطی
اجتماعی و اررگذار را برای آنان فراهم کرده است که
این امر میتواند احساس وابستگی و دلبستگی شغلی را
در نزد کارکنان افزایش دهد و باعر گردد که کارکنان
3.
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5. Sharma
6. Sahu
7. Tanwar & Prasad
4.
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نسبت به سازمان متعهدتر و وابستهتر شوند .همچنین
قدردانی از کارکنان شایسته و توانمند سبب میشود که
کارکنان هرچه بیشتر جذب سازمان شوند ،زیرا این
شایستهساالری زمینه تعامل کارکنان با سازمان را بیشتر
میکند و چون جذب یکی از ابعاد دلبستگی شغلی
است ،بنابراین از این حیر جذابیت برند کارفرمایی بر
دلبستگی شغلی نیز تأریر مثبت و معنیداری وارد
میکند.
از سوی دیگر ،وقتی کارکنان هنگام کار کردن
سرشار از انرژی باشند و قدرت باالیی برای حل مسائل
سازمانی داشته باشند بهراحتی بر آنها چیره شده و این
امر زمینه تمایل به ماندگاری آنان را در سازمان فراهم
میآورد؛ زیرا زمانی کارکنان تمایلی به ماندن در سازمان
نخواهند داشت که محیط کاری خود را جذاب و
دلگرمکننده ندانند و دلبستگی به آن نداشته باشند و
هرچه دلبستگی شغلی در نزد کارکنان بیشتر میشود،
تمایل به ماندگاری سازمانی نیز افزایش مییابد.
همچنین مشخص شد که دلبستگی شغلی
بهعنوان متغیر میانجی بین جذابیت برند کارفرمایی و
تمایل به ماندگاری کارکنان ایفای نقش میکند .علت
این امر آن است که دادن ارزشهای آموزشی و
اقتصادی و نیز سایر ارزشهای ارائهشده در سازمان که
برگرفته از جذابیت برند کارفرمایی است ،سبب میشود
که کارکنان هرچه بیشتر جذب سازمان شوند و با تمام
تالش و اراده وظایف شغلی خود را در پیش گیرند و به
عبارتی ،سطح دلبستگی شغلی آنها بیشتر خواهد شد
که این امر میتواند میزان تمایل به ماندگاری را در نزد
کارکنان ایجاد کنند .چون بسیاری از کارکنان به دلیل
ارزشهای توسعه شخصی که از سازمان میگیرند،
وابستگی بیشتری به سازمان نشان میدهند که این
وابستگی دیگر مجالی برای ترك سازمان برای آنها
باقی نخواهد گذاشت؛ زیرا کارکنان احساس میکنند که
آرزوهای شغلیشان همان آرزوهای فردیشان است و
بنابراین در سازمان باقی میمانند تا به آن آرزوها نائل
شوند.

پیشنهادها
نظر به نتیجه فرضیه اصلی پژوهش و اینکه
مشخص شد جذابیت برند کارفرمایی بر تمایل به
ماندگاری کارکنان بانک ملت با نقش واسطهای
دلبستگی شغلی تأریر دارد ،بنابراین به مسئولین
ذیربط در بانک ملت شهر همدان پیشنهاد میشود که
با برخورداری از ایدههای شغلی کارکنان برای متنوع
سازی محیط کاری و نیز ایجاد جو دوستانه و صمیمی
در بین کارکنان از طریق برگزاری فعالیتهای
فوقبرنامه ازجمله مسابقات ورزشی و علمی و تورهای
گردشگری ،سطح تمایل به ماندگاری کارکنان را ارتقاء
دهند.
با در نظر گرفتن نتیجه فرضیه فرعی نخست و
اینکه مشخص شد جذابیت برند کارفرمایی بر تمایل به
ماندگاری کارکنان بانک ملت تأریر دارد ،بنابراین به
مسئولین ذیربط در بانک ملت شهر همدان پیشنهاد
میشود که با کاهش بروکراسی زائد اداری و نیز حذف
کارهای تکراری و سلسله مراتبی ،سطح انعطاف را در
سازمان افزایش دهند تا کارکنان بیشتر احساس تمایل
به ماندگاری از خود بروز دهند.
با توجه به نتیجه فرضیه فرعی دوم و اینکه
مشخص شد جذابیت برند کارفرمایی بر دلبستگی
شغلی کارکنان بانک ملت تأریر دارد ،بنابراین به
مسئولین ذیربط در بانک ملت شهر همدان پیشنهاد
میشود که با انجام فعالیتهای بشردوستانه ازجمله
حمایت از سازمانهای مردمنهاد مختلف و نهادهای
اجتماعی و نیز فعالیتهای خیرخواهانه در سازمان،
سطح احساس افتخار را در نزد کارکنان ارتقاء دهند تا
زمینه دلبستگی شغلی آنها ایجاد شود.
نتیجه فرضیه فرعی سوم حکایت از آن دارد که
دلبستگی شغلی بر تمایل به ماندگاری کارکنان بانک
ملت تأریر دارد ،بنابراین به مسئولین ذیربط در بانک
ملت شهر همدان پیشنهاد میشود که با طراحی
کارهای تیمی در سازمان و دادن آزادی عمل و
مسئولیت رهبری تیم به خود کارکنان ،عالوه بر ارتقای
میزان دلبستگی شغلی ،سطح تمایل به ماندگاری در
سازمان از حیر احساس استقالل شغلی افزایش پیدا
میکند.
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