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 .1استاديار گروه مديريت دولتي ،پرديس فارابي دانشگاه تهران ،ايران
 .2کارشناسارشد مديريت منابع انساني ،پرديس فارابي دانشگاه تهران ،ايران

(تاريخ دريافت0131/02/02 :؛ تاريخ پذيرش)0131/20/00 :

چکيده
بخش اعظم پيشنهادهاي ارزشمند کارفرمايان در بازار کار ،از طريق نوع خاصي از برند با عنوان «برند کارفرما» به ايجاد تصويري جذذا
از کارفرما و درخواست کار از سوي جويندگانکار منجر ميشود .پژوهش حاضر با اولويتبندي جذابيتهاي برند کارفرما ،پيشنهادهايي در
زمينة برندسازي کارفرما مطرح کرده است .اين پژوهش ،توصيفي از نوع پيمايشي است و به روش کمي اجرا شذده اسذت .جامعذة ممذاري
جويندگان کار در شهر قم هستند که از بين منها  071نفر بذه روش تصذادفي سذاده انتخذا شذدند .ابزارگذردموري دادههذا ،پرسشذنامة
استاندارد برتون است .دادههاي جمعموريشده از طريق تحليل عاملي اکتشافي توسط نرمافزار  SPSSتجزيهوتحليل شذد .نتذايج پذژوهش
نشان داد  00گويه از جذابيتهاي برند کارفرما در شش بعد شامل ارزشهاي نوموري ،مموزشي ،توسعة شخصي ،انسانمداري ،اجتماعي و
اقتصادي قرار ميگيرند .ابعاد بهدستممده با مزمون فريدمن رتبهبندي شد که نتايج تفاوتهاي معناداري را بين اهميت ابعاد مختلف برنذد
کارفرما نشان داد .در اين بين ارزشهاي اقتصادي در باالترين سذط اهميذت و ارزشهذاي انسذانمذداري در پذايينتذرين سذط قذرار
ميگيرند.

کليدواژگان
برند کارفرما ،جذابيتهاي برند کارفرما ،جويندگان کار.

 نويسندة مسئول ،رايانامهj.babashahi@ut.ac.ir :
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مقدمه
استخدام از مهمترين اقدامات و تصميمهاي سازمانها در حووزة موديريت منواع انسواني اسوت و
آنقدر مهم که ععضي صاحبنظران ،آن را سنگعناي موفقيت سازمانها در موديريت منواع انسواني
ميدانند .استخدام عا ساير سياستهوا و توداعير موديريت منواع انسواني راعطوهاي نزديوک دارد ،از
سازماندهي و طراحي مشاغل تأثير ميپذيرد و عر آموزش ،رضايت و ارزياعي عملکرد کارکنوان اثور
ميگذارد .عررسيها نشان ميدهد شرکتهاي موفق جهوان ت رعوههوا و سياسوتهواي مشوتر

و

مشاعهي در حوزة استخدام دارند .آنها کارکنوان ووود را از ميوان تعوداد زيواد و گورو وسويعي از
متقاضيان استخدام ،عوا وسوواو و عوا کموک اعزارهوا و آزموونهواي دقيوق و معتبور عرمويگزيننود
(اعوالعالئي ،0931 ،ص.)5
عر اين اساو ،سازمانهاي امروز نبايد فقط عه دنبال اسوتخدام نيورو عاشوند ،علکوه عايود عتواننود
نيروهاي انساني را عه سمت وود جذب کنند .در نظريههواي نووين اقتصوادي نقو
انساني در توليد دان

و کسب درآمد عي ازپي

سورمايههواي

در نظر گرفته شد است .عر اين اساو ،کارکنوان

دانشي در عستر مناسبي از مديريت استعدادها در سازمانها عه سازمان اطمينان ميدهند کوه افورادي
شايسته ،عا مهارتي مناسب و در جايگا شوللي متناسوب قورار گرفتوهانود (طهماسوبي و همکواران،
 ،0930ص  .)6اثرعخشي راعطة عين کارفرما و نيروي کار ،مانند همة ارتباطات ديگر در گرو رسيدن
دو طرف عه اهدافي است که عه منظور دسوتياعي عوه آنهوا ،وارد ايون راعطوه مويشووند .در واقو ،
دوسويهعودن اين راعطه ،دو طرف را عر آن ميدارد که عراي ترغيوب طورف مقاعول ،م موعوهاي از
ارزشهاي پيشنهادي جذاب را ارائه کنند.
عا توجه عه مطالب پي گفته و در اهميت جذب نيروهاي شايسته ،سازمانها عايود در معرفوي
وود عه عنوان کارفرما ،م موعهاي از پيشنهادهاي ارزشمند را در عازار کار عراي جذب نيرو در نظر
عگيرند .عر اين اساو ،پيشنهادهاي ارزشومند در واقو وعود هواي کارفرموا در قبوال عوهکوارگيري
استعداد ،ت رعه ،مهارت و دان
p.285

افرادي است که در سازمان استخدام ميشووند (

Heilmann et al.,

 .)2013,اعزاري جديد که عراي انتقال اين پيشنهادهاي ارزشومند عوه متقاضويان کوار در نظور

شناسايي ،اعتباريابي و رتبهبندي ابعاد جذابيت برند کارفرما (مورد مطالعه :جويندگان کار در شهر قم)

202 

گرفته ميشود ،عرند کارفرما 0است که ميتواند عا معرفي سازمان عه عنووان کارفرموايي کوه شورايط
کاري عهتر و مزاياي عيشتري را نسبت عه ساير کارفرمايان فراهم ميکنود ،عوه جوذب و تصوميم عوه
دروواست کار از سوي عهترين افراد کمک کند.
بيان مسئله
افزاي

رقاعت در عازار کار امروز ،سازمانها را عر آن داشته تا عوا صورف منواععي عظويم در عخو

استخدام از طريق آزموونهوا و مصواحبههواي تخصصوي و غيرتخصصوي عهتورين نيروهوا در عوين
جويندگان کار را جذب کنند .چال

اصلي دنياي امروز کاه

فزاينودة وفواداري منواع انسواني و

رشد عيساعقة مهاجرت نيروي کار عه ساير سازمانها عه دليل شورايط مناسوبتور کواري اسوت .عوا
عررسي آگهيهاي استخدامي موجود در عوازار کوار داولوي ،مسوئلة مهموي کوه آشوکار مويشوود،
طراحينکردن آگهيهاي هوشمندانهاي است که عتواند نيروهاي متناسب عا سازمان را از عين هزاران
جويندة کار ،عه دروواست کار از سازمان تشويق کنند .در اين زمينه آگاهي از شويو هواي مناسوب
طراحي عرند کارفرما ،عه مثاعة راهبردي نوين در جذب و نگهداشت نيروهاي انساني شايسته اسوت
که وقوف عه آن آثار شگرفي عر موفقيت سازمانها وواهد داشت.
عرند کارفرما ،در مشتر و اساسي را از شرکت عه عنوان کارفرموا و موضوو هواي مهموي از
قبيل محيط کاري ،کار گروهي ،نحوة مديريت مناع انساني و سواير حووز هواي فعاليوت شورکت،
فرهنگ سازماني و توسعة شرکت فراهم ميکند .عه اين منظور عايد پژوه هاي کوارعردي عيشوتري
ان ام گيرد تا عهدرستي کارفرمايان را از ترجيحهاي ذهني جويندگان کوار هنگوام انتخواب کارفرموا
آگا کنند .پژوه

حاضر نيز عا هدف اولويتعنودي جوذاعيتهواي عرنود کارفرموا  ،قصود کمکوي

دوسويه عه کارفرمايان عراي جذب نيروهاي انسواني متناسوب عوا سوازمان ،و کارکنوان در انتخواب
کارفرماي مورد نظر وود را دارد.
1. Employer Brand
2. Employer Brand Attractiveness
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مباني نظري پژوهش
برند کارفرما

عرند ،دارايي نامشهودي است که ميتواند يک نام ،واژ  ،عالمت ،نماد ،طرح يا ترکيبي از آنها عاشد
که توسط يک فروشند يا م موعهاي از فروشندگان عراي متمايزکردن محصوالت و ودمات ووود
از ساير رقبا عهکار گرفته ميشود .عه اعتقاد کاتلر و کلر ،) 113( 0عرند تلقوين عوه مشوتري نيسوت،
علکه عاعث اي اد فرايندي ميشود تا پردازش ذهن عه سمتي رود که نياز عه تکواپو و توالش عوراي
انتخاب نداشته عاشد .اصطالح عرند نخستين عار عر تفاوتهاي نامشهود در محصوالت متمرکز عوود،
اما در سالهاي اوير عراي اي اد تمايز در افراد ،مکانها و شرکتهاي مختلف عوهکوار گرفتوه شود
است .عرند کارفرما عه عنوان انشعاعي جديد از عرند ،نتايج عهکارگيري قوانين عازاريواعي و ارتباطوات
را در مديريت مناع انساني پديدار ميکند (.)Backhaus & Tikoo, 2004, p.205
اولينعار آمبلر و عارو ( ،)0336اصطالح عرند کارفرما را در مدرسة ت ارت لندن عوه ايون شورح
تعريف کردند« :عرند کارفرما م موعهاي از مزيتهاي کارکردي  ،اقتصادي و روانشناوتي 9اسوت
که از طريق استخدام فراهم آمد و از سوي کارفرما ارائه ميگردد» .عهطوور آشوکارتر عرنودکارفرما
اعزاري در دست کارفرما است که از طريق آن در عازار کار اعالم ميکند در مقاعل دانو  ،مهوارت،
ت رعه و ويژگيهاي منحصرعهفردي که نيرويکار عه سازمان ميآورد ،چه چيز عرضه ميکند.
از اين رو تعريف دقيق گامهاي فرايند عرندسازي کارفرما و آمادگي عراي اجوراي درسوت ايون
گامها ،سازمانها و پژوهشگران سازماني را عه آزمون و وطاهاي عسيار عراي انتخاب عهترين عرناموه
عراي اجراي پروژ عرندسازي کارفرما و تقويت آن واداشته است.
پژوهشگران عسياري در عاب فرايند عرندسازي کارفرما مطالعاتي را ان ام داد اند کوه اغلوب عوه
گامهاي يکساني اشار کرد اند و تنها جزئيات هر گام عا توجوه عوه جامعوة موورد عررسوي و سواير
1. Kotler & Keller
2. Functional Benefits
3. Psychological Benefits
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اذعان ميکنند در فراينود

عرندسازي کارفرما (شکل  ،)0که در سه مرحله اتفاق ميافتد ،سازمان عر اساو جايگا تعريفشدة
وود در عازار کار ،پيشنهادهاي ارزشمندي را مشخص کرد است ،سوس ،،عوا انتخواب کانوالهواي
ارتباطي مؤثر ،اين پيشنهادهاي ارزشمند را در عازار کار عه نماي

ميگذارد کوه عوه جوذاعيت عرنود

کارفرما و شکلگيري پيامدهايي مثبت در دو حوزة جذب و نگهداشت نيروي انساني من ر ميشود
(.)Heilmann et.al, 2013, p.258

مزاياي عرندسازي کارفرما
 جذاعيت کارفرما
 کاه هزينهها
 اثرعخشي استخدام

 عهر وري نيرويکار
 رضايت شللي
 نگهداشت نيرويکار
مديريتکردن

عازارياعي وارجي

عازارياعي داولي
 نگهداشت

 استخدام

فرايند
 .1جست وي عازار(انتخاب گرو هدف)
 .2تعيين پيشنهادهاي ارزشمند
 .3انتخاب کانالهاي ارتباطي اثرعخ

شکل  .1مدل سهمرحلهاي برندسازي کارفرما (اقتباس از هيلمن و همکاران)3112 ،

ابعاد برند کارفرما

عراي اولينعار آمبلر و عارو در سال  0336عرند کارفرما را عه عنوان را حلي عراي وورو غورب از
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عحران وجود کارکنان عي تعهد و فاقد مهارت ،در قالب سه ععد عا عنوان مناف اقتصادي ،کارکردي و
روانشناوتي معرفي کرد اند .پ ،از آمبلر و عارو ،در مطالعهاي ديگر عرتون 0و همکاران

(،) 115

جذاعيتهاي کارفرما را در پنج ععد شامل ارزش عالقه  ،ارزش کوارکردي ،9ارزش توسوعه  ،ارزش
اجتموواعي 5و ارزش اقتصووادي 6در نظوور گرفتنوود کووه ارزش عالقووه و ارزش اجتموواعي عووا «منوواف
روانشناوتي» ،ارزش توسعه و کارکردي عا «مناف کارکردي» و ارزش اقتصادي عا «مناف اقتصوادي»
در پژوه

آمبلر و عارو همسو عود اند .در نتايج مطالعة عرتوون و همکواران جودولي  5عواملي از

جذاعيتها طراحي شد که تا کنون عه عنوان اعزاري کارعردي در پژوه هاي عسياري عهکوار گرفتوه
شد است.
مطالعات عسياري پ ،از سال  ، 115درعارة سن

جذاعيت عرند کارفرما ان ام گرفته است که

در آن اععاد جذاعيت عرند کارفرما ،در کشورهاي مختلف عا فرهنگهوايي متفواوت عررسوي شود و
نتايج نشاندهندة نق

مؤثر فرهنگ در اين زمينه است .در مطالعهاي که عا قصد در تفواوت عوين

ادرا کارکنان فعلي و عالقو ان ام گرفته است ،در کنار اععاد جذاعيت عرند کارفرما ،فرهنگ نيز عوه
عنوان عاملي مؤثر مورد مطالعه عود است .نتايج اين مطالعه حواکي از آن اسوت کوه در واقو عوين
ادرا کارکنان فعلي و عالقو تفاوت وجود دارد و پيشنهاد ميکند که شرکتها رفتاري متفواوت در
جذب و نگهداشت کارکنان داشته عاشند (.)Kuscu & Okan, 2010, p.125
در سال  100نيز مطالعهاي در همين زمينه ،اععاد جذاعيت عرند کارفرما را در پنج دسوتة ارزش
اقتصادي ،ارزش توسعهاي ،ارزش اجتماعي ،ارزش تنو و ارزش شهرت گن اند و توأثير آن عور
رضايت شللي و در درست سازمان توسط کارکنان فعلي و شناوتهشودن سوازمان در عوازار کوار
1. Berthon
2. Interest value
3.Application value
4. Development value
5. Social value
6. Economic value
7. Diversity value
8. Reputation value
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نشوان داد اسوت رضوايت شوللي

کارکنان فعلي تحت تأثير همة ارزشهاي تعريفشد  ،عهجز ارزش شهرت شرکت است .در عخو
ديگر پژوه

ارزش اجتماعي ،ارزش شهرت و ارزش تنو عه شناسايي درست سوازمان از سووي

کارکنان عالقو من ر شد است و ارزش توسعهاي و ارزش اقتصادي عويتأثيرنود (

Schlager et al.,

.)2011, p.504
در عروي مطالعات جذاعيت عرند کارفرما عوالو عور دو عخو

داولوي و ووارجي سوازمان در

گرو هاي سني و جنسيتي مختلف سن يد شد است .در مطالعهاي عا اين مفروضات 5 ،موورد از
ويژگيهاي جوذاعيت عرنود کارفرموا ،در قالوب شو

ععود ارزش اجتمواعي ،ارزش عوازار ،0ارزش

اقتصادي ،ارزش همکاري  ،ارزش کارعردي و محيط کار گن اند شد .نتوايج تحليولهوا نشوان داد
ارزشهاي اجتماعي مهمترين عامل و ارزش عازار ضعيفتورين عامول در جوذاعيت عرنود کارفرموا
است ،همچنين ،تفاوتهاي معناداري در اولويتعندي سطوح اهميوت در شود از جوذاعيتهواي
عرند کارفرما عا توجه عه جنسيت افراد وجود دارد و راعطة عين وضعيت کارکنان و سون ،مثبوت اموا
ضعيف عود (.)Alniacik & Alniacik, 2012, p.1342
در مطالعهاي ديگر اععاد جذاعيت عرند کارفرما در قالب ارزشهاي نووآوري (همسوان عوا ارزش
عالقهاي در پژوه

عرتون و همکواران ( ،) 115روانشوناوتي ،کوارعردي ،اجتمواعي و اقتصوادي

گن اند شد استه و تأثير آنها در کنار تأثير عواملي مانند شهرت شرکت و عهکارگيري رسوانههواي
اجتماعي نتي ه شد است .نتايج اين پژوه

تأييدکنندة توجه عيشتر عه ارزش متليرهواي غيرموالي

مثل رشد شخصي کارکنان ،احساو عزت نف ،و نووآوري عوهجواي ارزشهواي اقتصوادي اسوت.
همچنين ،در اين مطالعه عر نکتههاي ديگري تأکيد شد است ،اول اينکه ارزشهواي روانشوناوتي
عهطور مستقيم و غيرمستقيم و از طريق تأثير عر شهرت شرکت عه افزاي

احتمال دروواست کار از

1. Market value
2. Cooperation value
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سوي کارکنان عالقو من ر ميشود و نکتة دوم اينکه عهکارگيري رسانههاي اجتماعي عهطور مستقيم
عر احتمال دروواست کار تأثير نميگذارد علکه ميتواند از طريوق عواالعردن شوهرت سوازمان ،ايون
احتمال را افزاي

دهد (.)Sivertzen et al., 2013, p.479

در ميان پژوه هاي داولي ،حميديانپور و همکواران (  ،)093در پژوهشوي عوا عنووان «ارائوة
مدلي جهت عررسي پيامدهاي ارزش ويژة عرندکارفرما عا استفاد از رويکورد مودلسوازي معوادالت
ساوتاري» ،ارزش ويژة عرند کارفرما را عر اساو تعريف آکر ،م موعهاي از دارايويهوا و تعهودات
واعسته عه عرند تعريف مي کنند که عه واسطة استخدام در سازمان عراي کارکنان فعلي و عالقو ارزش
اي اد ميکند .اين پژوهشگران ،در چارچوب مفهومي وود ،اععاد ارزش ويژة عرند کارفرما را ارزش
اقتصادي ،ارزش پيشرفت ،ارزش اجتماعي ،ارزش توجه و اعتماد عه عرند در نظر گرفتهانود و توأثير
آن را عر احتمال دروواست کار از سوي کارکنان عالقو  ،عهطور مسوتقيم و غيرمسوتقيم ،و از طريوق
نق

ميان ي جذاعيتهاي سازماني عررسي کرد اند .نتايج اين پژوه

در درجة اول عور توجوه عوه

پيامدهاي دستياعي عه ارزش ويژة عرندکارفرما تأکيد کرد است .در عررسي رواعط موجوود در مودل
مفهومي ،آشکار شد است که ارزش اقتصادي ،ارزش پيشرفت و اعتماد کارکنوان عوالقو عوه عرنود
کارفرما عهطور مستقيم عر احتمال دروواست کار کارکنان عوالقو از سوازمان توأثير دارد .در عخشوي
ديگري از نتايج عنوان شد است که ارزش اجتماعي و ارزش توجه ميتواند عهطوور غيرمسوتقيم و
از طريق نق

ميان ي جذاعيتهاي سازماني عر احتمال دروواست کار از سازمان تأثير گذارد.

عر اساو موارد پي گفتوه ،پوژوه

حاضور عوا پشوتوانة نظوري و تواريخي محکوم از طريوق

اولويتعندي جذاعيتهاي عرند کارفرما ،قصد عيوان پيشونهادهايي کوارعردي عوه کارفرمايوان جهوت
معرفي وود عه عنوان عهترين کارفرما در عازار کار را دارد .تفاوت شايان توجه پوژوه

حاضور عوا

ساير پژوه هاي داولي که در زمينوة عرنود کارفرموا ان وام گرفتوه اسوت ،ايون اسوت کوه قصود
پژوهشگران در اين پژوه  ،ارائة اثري کارعردي جهت رف گوشوهاي از مشوکالت اسوتخدامي در
عازار کار ايران است .واضح است انتخاب کارکنان شايسته و حفظ شايستة اين کارکنان ،تأثير قاعول
مالحظهاي در موفقيت سازمانها و رشد و عالندگي کشور وواهد گذاشت.

شناسايي ،اعتباريابي و رتبهبندي ابعاد جذابيت برند کارفرما (مورد مطالعه :جويندگان کار در شهر قم)
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روش پژوهش
پژوه

حاضر از لحاظ هدف کارعردي و از حيث گردآوري داد ها توصويفي از نوو پيمايشوي ،و

جامعة آماري مورد مطالعه ،جويندگان کار شهر قم است .عا توجوه عوه نامحودودعوودن جامعوه ،عور
اساو فرمول نمونهگيري عراي جوام نامحدود (فرمول  ،)0در سوطح اطمينوان  35درصود ،ح وم
نمونه  53نفر محاسبه شد .عراي اطمينان عيشتر تعداد نمونه را  911در نظر گرفتوه کوه در نهايوت
داد ها از 9

نفر گردآوري شود و مبنواي کوار قورار گرفوت .اعوزار سون

متليرهواي پوژوه

پرسشنامه است .پرسشنامة عرتون و همکاران ( ) 115که شوامل  5گويوه از جوذاعيتهواي عرنود
کارفرما اسوت ،عوهکوار گرفتوه شود (جودول  .)0مقيواو عوهکارگرفتوهشود در پرسشونامه ،طيوف
ش گزينهاي ليکرت (کامالً موافقم =  ،6موافقم ،5-تا حدودي موافقم=  ،تاحودودي مخوالفم= ،9
مخالفم= و کامالً مخالفم=  )0است .عراي سن

پايايي 0پرسشنامه ،ضريب آلفاي کرونباخ عراي

هر يک از اععاد محاسبه شد .اين اعداد در جدول گزارش شد است .جهت سن

روايي 9نيوز،

پرسشنامه در اوتيار استادان رشتة مديريت دانشکدة مديريت پردي ،فواراعي دانشوگا تهوران قورار
گرفت و اصالحات پيشنهادي اعمال شد و عه تأييد نهايي رسيد .عه اين ترتيب ،روايوي صووري و
روايي محتوا 5تأييد شد .در همين راستا عه منظور اطمينان از روايي سواز  ،6تحليول عواملي ان وام
گرفت که در ادامه نتايج آن عيان شد است .روش ت زيهوتحليل داد ها تحليل عاملي اکتشافي عوه
منظور دستهعندي شاوصها و نيز آزمون فريدمن 3عراي رتبهعندي عوامل است.

1. Reliability
2. Alpha Coronbach Coefficient
3. Validity
4. Face Validity
5. Content Validity
6. Construct Validity
7. Factor Analysis
8. Exploratory factor Analysis
9. FriedmanTest
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( )0فرمول محاسبة ح م نمونه در جامعة نامحدود
0/36  1/03  1/1



53

0/36

1/03

1/1

جدول  .1جذابيتهاي برند کارفرما

شمارة
گویه
0

گویه

شمارة
گویه

گویه

قدرداني از کارکنان شايسته

0

عرضة محصوالت و ودمات نوآورانه عه جامعه

محيط کار سرگرمکنند

05

فرصت ارتقاي مناسب

فرصت شللي ووب عراي آيند

06

اقدامات عشر دوستانه

احساو ووب نسبت عه وود

0

عهکارگيري آمووتههاي دانشگاهي

5

اعتماد عه نف ،عاالتر

0

آموزش ت رعههاي سازماني عه ديگران

6

امکان کسب ت رعة حرفهاي عيشتر

03

احساو تعلق و پذيرفتهشدن

وجود جو دوستانه و رواعط ووب عا سرپرستان

1

مشتريمداري سازمان

وجود رواعط ووب عين همکاران

0

امنيت شللي عاال

9

3

وجود همکاران حامي و مشوق

01

محيط کار مهيج

00

نوآورعودن کارفرما و امکان کار عه شيو جديد

0

فراهمعودن شرايط کاري عراي عروز والقيت

09

عرضة محصوالت و ودمات عا کيفيت عاال عه جامعه

منب  :اقتباو از عرتون و همکاران115 ،

کسب ت رعة ناشي از کار در واحدهاي مختلف
9

محيط کاري شاد
حقوق ثاعت نسبتاً عاال

5

عسته جذاب از جبران ودمات
(حقوق و دستمزد و مزايا)
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يافتههاي پژوهش
داد هاي جم آوريشد از طريق 9
در عخ
زن و

پرسشنامه ،توسط نرمافزار  SPSSنسخة شانزدهم تحليل شد.

آمار توصيفي ،وصوصيات جمعيتشناوتي نمونه نشان داد از نظر جنسيت 50/6 ،درصود
/

درصد ،مدر

درصد مرد عود اند .از نظر ميزان تحصيالت ،افراد داراي مدر ديوسلم و زيورديسلم،
فوقديسلم،

/

/

درصد ،مدر کارشناسي 90/0 ،درصد ،و مدر کارشناسوي ارشود،

 3/0درصد عود اند .همچنين ،از لحاظ سني 06/0 ،درصد در ردة سني زيور  1سوال،

/0

درصود

در ردة سني  1تا  5سال 95/5 ،درصد در ردة سني  5تا  91سوال ،و  6/درصود ،در ردة سوني
عاالي  91سوال عوود انود .تحليول داد هوا در ايون عخو
شرکتکنندگان در پژوه

نشوان مويدهود عوه احتموال زيواد اکثور

حاضر دانش وياني عود اند که عهتازگي فوار التحصويل شود انود يوا در

شرف فار التحصيلياند و در فرايند انتخاب کارفرماي مناسب از عين کارفرمايوان موجوود در عوازار
کار قرار دارند .عر اين اساو ،ميتوان نتي ه گرفت افراد عا شرايط يادشد در معور
استخدامي عسياري قرار داشتهاند و عهترين نمونه عراي پژوه
در عخ

آگهويهواي

حاضرند.

آمار استنباطي ،داد هاي جم آوريشد عا تحليول عواملي اکتشوافي توسوط نورمافوزار

 SPSSت زيهوتحليل شد است .در تحليل اکتشافي عا محاسبة جدول اشتراکات ،گويه عا توجه عه
ميزان اشتراکات کمتر از  1/5حذف شد .اين گويهها شامل محيط کاري سرگرمکنند  ،فرصت شللي
ووب عراي آيند  ،فرصت ارتقاي مناسب و امنيت شللي عاال عودند که در ادامة تحليلهاي پژوه
ناديد گرفته شدند .نتايج نشان داد  0گوية عاقيماند از جذاعيتهاي عرند کارفرموا در شو

ععود

قرار ميگيرند .ععد اول ،ارزشهاي نوآوري نام ميگيورد .ايون ععود درجوة جوذاعيت کارفرموايي را
ميسن د که در عرند کارفرماي وود ،اعالم ميکند محيط کواري مهي وي را اي واد مويکنود ،عوراي
والقيت فرد ارزش قائل است و عر ان امدادن کار عه شيو هاي جديد تأکيد مويکنود .همچنوين ،در
پي عرضة محصوالت و ودمات عا کيفيت عاال و نوآورانوه عوه جامعوه اسوت .ععود دوم ارزشهواي
اجتماعي نام ميگيرد .اين ععد درجة جذاعيت کارفرمايي را ميسن د که در عرنود کارفرمواي ووود،
پيشنهاد کار در محيط شادي را ميدهود کوه در آن جووي دوسوتانه حواکم عاشود ،عوين کارکنوان و
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سرپرستان رواعط ووعي وجود دارد و همکاران حامي و مشوق يکديگرند .ععود سووم ،ارزشهواي
انسانمداري نام ميگيرد .اين ععد درجة جذاعيت کارفرمايي را مويسون د کوه در عرنود کارفرمواي
وود ،عه ارزشهاي مشتريمداري و ان امدادن کار عه صورت عشردوستانه تأکيد کورد  ،از کارکنوان
شايستة وود تقدير ،و احساو ووب تعلق و پذيرفتهشدن را در آنها اي اد ميکنود .ععود چهوارم،
ارزشهاي توسعة شخصي نام ميگيرد .اين ععد درجة جذاعيت کارفرمايي را ميسن د کوه در عرنود
کارفرماي وود ،نويددهندة احساو ووب نسبت عه وود و اعتماد عه نف ،عاالتر در حين کار عراي
سازمان است .همچنين ،شرايطي را فراهم وواهد کرد که کارکنان ت رعههواي حرفوهاي عيشوتري را
کسب کنند .ععد پن م ،ارزشهاي آموزشي نام ميگيورد .ايون ععود درجوة جوذاعيت کارفرموايي را
ميسن د که در عرند کارفرماي وود ،اعالم ميکند شرايط عهکارگيري آمووتههاي دانشوگاهي را در
کار فراهم ميکند .همچنين ،عه کارکنان امکان ميدهود ت رعوههواي سوازماني ووود را عوه ديگوران
آموزش دهند و ت رعههاي عملي ناشي از کار در واحدهاي مختلف را کسب کنند ،در نهايت ،ععود
ششم ،ارزشهاي اقتصادي نام ميگيرد .اين ععد درجة جذاعيت کارفرمايي را ميسن د که در عرنود
کارفرماي وود ،حقوق پاية نسبتاً عاال و يک عستة جبران ودمات جذاب را پيشنهاد ميدهد.
ضريب پايايي کلي پرسشنامه رضايتعخو

اسوت (  .)1/ 6ععود ارزش نووآوري (  ،)1/ععود

ارزش اجتماعي (  )1/ 0و ععد ارزش اقتصادي ( ،)1/ 65پايايي قاعول قبوولي دارنود ،اموا ضوريب
پايايي اععاد عاقيماند (انسانمداري ،توسعة شخصي و آموزشي) ،تفاوت اندکي عا حالت اسوتاندارد
دارد که ناشي از تعداد کم گويههايي است که اين اععاد را ميسن ند ،در حالي کوه وجوود پشوتوانة
محکم نظري ( ،)Berton et al., 2005عه ادامة تحليلها عدون حذف اين اععاد من ر ميشود.
ادامة جدول  .3نتايج تحليل عاملي اکتشافي

ابعاد برند کار فرما

ميانگين

انحراف

بار

مقادیر

معيار

عاملي

ویژه

درصد
تغييرات
تبيينشدة

آلفاي
کرونباخ

 .1ارزش نوآوري
محيط کاري مهيج

/ 36

0/0 0

5/ 1 1/ 9

/35

1/ 11
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ادامة جدول  .3نتايج تحليل عاملي اکتشافي

ابعاد برند کار فرما

ميانگين

نوآورعودن کارفرما و امکان کار عه شيو هاي جديد

/61

فراهمعودن شرايط کاري عراي عروز والقيت

انحراف

بار

مقادیر

معيار

عاملي

ویژه

عرضة محصوالت و ودمات عا کيفيت عاال عه جامعه

/

عرضة محصوالت و ودمات نوآورانه عه جامعه

1

/

تغييرات
تبيينشدة

کرونباخ

1/ 90 0/0 05

0/11 0 5/1
39

درصد

آلفاي

1/60

1/556 0/09 6
1/ 91 0/11

 .2ارزش اجتماعي
وجود جو دوستانه و رواعط ووب عا سرپرستان

/

0/1611

1/

1/ 61 0/195

وجود رواعط ووب عين همکاران

60

/

وجود محيط کاري شاد

05

/

1/5 0 0/0

وجود همکاران حامي و مشوق

91

/

1/ 6 0/006

5

/0

01/00

1/ 0

 .3ارزش انسانمداري
/

1/5 9 0/0 11

قدرداني از کارکنان شايسته

16

/6

1/ 01 0/1 59

مشتريمداري سازمان

1

اقدامات عشردوستانة سازمان

01

/

0/0 0

1/ 1

احساو تعلق و پذيرفتهشدن

13

/

0/19

1/51

0/ 1

5

/

1/6

 .4ارزش توسعة شخصي
1/3930 5/01

کسب ت رعههاي حرفهاي عيشتر
احساو ووب نسبت عه وود ناشي از کار عراي
کارفرمايي واص

1/5

1/630 1/3 60 5/150

اعتمادعهنف ،عاالتر ناشي از کار عراي کارفرمايي واص 5/ 1

0/ 59

6/30

1/6 6

1/ 30 1/ 9

 .5ارزش آموزشي
امکان آموزش ت رعههاي سازماني عه ديگران
امکان عکارگيري آمووتههاي دانشگاهي

/599

0/1 1

1/5

/3

0/1 03

1/6

6

امکان کسب ت رعههاي عملي ناشي از کار در
واحدهاي مختلف

99

/

0/99

6/966

1/6

1/650 0/1 5

 .6ارزش اقتصادي
حقوق ثاعت نسبتاً عاال

1/ 5 1/3 15 5/9 6

عستة جبران ودمات (حقوق و دستمزد و مزايا)

1/ 35 1/ 396 5/ 9

جم

0/01

5/ 9

1/ 65
1/ 6
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پ ،از مشخصشدن اععاد جذاعيت عرند کارفرما ،عه منظور کسب نتايج کارعرديتور ،عوا آزموون
فريدمن ،جذاعيتهاي عرنود کارفرموا عوه دو روش رتبوهعنودي شود .در روش اول ،کوه عوه منظوور
رتبهعندي اععاد عرند کارفرما است ،عر اساو نتايج آزمون فريدمن که در جدول  9نماي

داد شود

است ،ععد ارزشهاي اقتصادي (ميانگين  ) /5در عاالترين رتبه از نظر جويندگان کار قرار ميگيرد
و ارزشهوواي توسووعهاي (  ،) /0ارزشهوواي آموزشووي ( ،)9/ 6ارزشهوواي اجتموواعي ( ،)9/
ارزشهاي نوآوري (  ) /3و ارزشهاي انسانمداري ( ) /30عه ترتيب ،در رتبوههواي ععودي قورار
ميگيرند.
جدول  .2رتبهبندي ابعاد جذابيت برند کارفرما

ردیف

ابعاد برند کارفرما

رتبه ميانگين

0

ارزشهاي اقتصادي

/5

ارزشهاي توسعة شخصي

/0

ارزشهاي آموزشي

9/ 6

ارزشهاي اجتماعي

9/

ارزشهاي نوآوري

9/3

9
5
6

/30

ارزشهاي انسانمداري

در جدول  ،مقادير آمارة کاي دو ،درجة آزادي و ضريب معناداري نشان داد شود اسوت .عوه
دليل اينکه ضريب معناداري کمتر از  1/5است ،فر

صفر رد شد و ادعاي يکسانعودن رتبة اععاد

پذيرفته نميشود.
جدول  .4نتايج آزمون فريدمن

تعداد

9

مقدار آمارة کاي دو

0 /9 6

درجة آزادي

5

ضریب معناداري

1/111

در روش دوم ،عيتوجه عه اععاد ،گويهها رتبهعندي شد است توا تصووير عهتوري از ترجيحوات
ذهني جويندگان کار را در اوتيار سازمانها و مؤسسات تبليلاتي درگير در زمينة عرندسازي کارفرما
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قرار دهد .عه اين منظور اعتدا از طريق آزمون فريدمن عوامل رتبهعندي شد ،سس ،عراي دقت عيشوتر
آزمون تعقيبي فريدمن اجرا شد .نتايج در جدول  5عيان شد است .عر اين اساو حقوق ثاعت نسبتاً
عاال ،عستة جبران ودمات جذاب ،احساو اعتمادعهنف ،عيشتر ،امکان کسب ت رعوههواي حرفوهاي
عيشتر ،و احساو ووب نسبت عه وود ،پنج گوية جذاب اوليه در ذهن جويندگان کوار هسوتند .در
حالي که عرضوة وودمات و محصووالت نوآورانوه و عوا کيفيوت عواال و اقودامات عشردوسوتانه در
پايينترين سطح جذاعيت قرار ميگيرند.
جدول  .5نتايج رتبهبندي جذابيتهاي برند کارفرما بر اساس آزمون تعقيبي فريدمن

رتبه

گویه

ميانگين

0

حقوق ثاعت نسبتاً عاال

0 /03

عستة جذاب جبران ودمات (حقوق و دستمزد و مزايا)

09/53

اعتمادعهنف ،عاالتر ناشي از کار عراي کارفرمايي واص

09/5

کسب ت رعههاي حرفهاي عيشتر
احساو ووب نسبت عه وود ناشي از کار عراي کارفرمايي واص
9

/

0

فراهمعودن شرايط کاري عراي عروز والقيت

0 /91

فرصت عراي عهکارگيري آمووتههاي دانشگاهي

00/5

قدرداني از کارکنان شايسته

00/1

امکان کسب ت رعههاي عملي ناشي از کار در واحدهاي مختلف

01/3

وجود جو دوستانه و رواعط ووب عا سرپرستان

01/39

احساو تعلق و پذيرفتهشدن

01/ 0

وجود رواعط ووب عين همکاران

01/6

وجود محيط کاري شاد

01/66

وجود همکاران حامي و مشوق

01/5

مشتريمداري سازمان

01/ 0

نوآورعودن کارفرما و امکان کار عه شيو هاي جديد

3/

امکان آموزش ت رعههاي سازماني عه ديگران

3/9

محيط کاري مهيج
5

3

/

0

عرضة محصوالت و ودمات عا کيفيت عاال عه جامعه

3/91
/36

عرضة محصوالت و ودمات نوآورانه عه جامعه

1

/

اقدامات عشردوستانة سازمان

1

/
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بحث و نتيجه
هدف اين پژوه

رتبهعندي جذاعيتهاي عرند کارفرما عر اساو ترجيحات ذهني جوينودگان کوار

است .عه منظور دستياعي عه اين هدف ،عا روش نمونهگيري تصادفي ،نمونهاي انتخاب ،و داد هوا عوا
پرسشنامة  5گويهاي شامل جذاعيتهاي عرند کارفرما گردآوري شد .ساوتار اععواد جوذاعيت عرنود
کارفرما عا روش تحليل عواملي اکتشوافي مشوخص شود .ايون اععواد شوامل ارزشهواي اقتصوادي،
ارزشهاي نوآوري ،ارزشهواي توسوعة شخصوي ،ارزشهواي آموزشوي ،ارزشهواي اجتمواعي و
ارزشهاي انسانمداري است .اين اععاد عا سواوتار اوليوة آن کوه شوامل پونج ععود مويشووند و در
پژوه

عرتوون و همکواران ( ) 115معرفوي شودند ،متفواوت اسوت کوه يوک دليول احتموالي آن

تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي است .نتوايج نشوان داد جوينودگان کوار ،عيشوترين اهميوت را عوه
ارزشهاي اقتصادي (عا ميانگين  ) /5و کمترين اهميت را عه ارزشهاي انسانمداري (عوا ميوانگين
 ) /30ميدهند .در مقايسه عا نتايج پژوه هاي قبلي ،که ارزشهواي اجتمواعي را در اولويوت اول
قرار داد و ارزشهاي اقتصادي را در رتبههاي ععدي قورار داد انود
 ،)2012نتايج پژوه

( Berton et al., 2005; Alniak,

حاضر مشخص ميکنود ،کارفرمايواني کوه در عوازار کوار ايوران ،ارزشهواي

اقتصادي را در اولويت ارزشهاي پيشنهادي عوه جوينودگان کوار قورار داد و رويواي تحقوق يوک
زندگي مطلوب را عا عستة جبران ودمات وود در ذهن افراد اي اد ميکنند ،همچنان جوذابتور عوه
نظر ميرسند .توجيه اين نتي ه در کشورهايي مانند ايران که در حال توسوعه عوود  ،و طبوق نظريوة
تعيين حقوق و دستمزد عر اساو حداقل هزينة زندگي ،سوطوح پواييني از حقووق و دسوتمزدها را
تعيين ميکند (قليپور و آغاز ،0939 ،ص  ،)3آسان اسوت ،زيورا اغلوب افوراد ،و عوهطوور وواص
جوانان جوياي کار همچنان در سطوح اوليه سلسولهمراتوب نيازهواي موازلو (زارعويمتوين،0939 ،
ص ،)66يعني نيازهاي وورا

و پوشا

و مسکن قرار دارند و طبيعي اسوت کوه نتوايج پوژوه

حاضر در مقايسه عا نتايج پژوه هاي مشاعه در کشورهاي توسعهيافتوه کوه ارزشهواي اجتمواعي،
انسانمداري و اقتصاد سبز را در اولويت قرار ميدهند و فراتر از توسعة شخصي ،در انديشة توسعه
پايدارند ،متفاوت عاشد.
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نتايج پژوه
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عهروشني عا نظرية دوعاملي هرزعرگ که دو دسوته از عوامول عهداشوتي و عوامول

انگيزشي را درعرميگيرد (مقيمي ،0939 ،ص

) ،ارتبوا معنوادار دارد .در ايون راسوتا نتوايج عوه

کارفرمايان اين نکته را متذکر ميشود که اعتدا عايد عه نيازهاي عهداشتي و نگهدارندة جويندگان کوار
مانند حقوق و دستمزد توجه کرد .جويندگاني کوه سون عواالي ازدوا ووود را نيوز عوه مشوکالت
اقتصادي نسبت ميدهند ،عر آگهيهاي استخدامي که عيتوجه عه اين عوامل ،افراد را عوراي کوار در
محيطي سرگرمکنند فرا ميووانند ،متمرکز نخواهند شد .البته شايان ذکر است که اينها صورفاً در
دستة نيازهاي عهداشتي و نگهدارند اند و تأثيري عر رضايت افراد نميگذارند ،علکه عودم نارضوايتي
را در پي وواهند داشت و اين عدان معناست که توجه صرف عه ارزشهاي اقتصادي نيز ووشوايند
نيست.
از سوي ديگر نتايج پژوه  ،فردگرايي ايرانيوان را عوار ديگور عوازگو مويکنود ،عوهطووري کوه
ارزشهاي انسانمداري مانند اقدامات عشردوسوتانه و مشوتريموداري در پوايينتورين سوطح قورار
گرفتهاند و جويندگان کار عراي ارزشهاي توسعة شخصي مانند احساو وووب نسوبت عوه ووود،
اعتمادعهنف ،عاالتر و کسب ت رعههاي حرفهاي عيشتر ناشي از کار نسوبت عوه آمووزش ت رعوه عوه
ديگران و ساير مواردي که در مقولة ارزشهاي دگروواهي قرار ميگيورد ،امتيواز عيشوتري در نظور
گرفتهاند.
همچنين ،نتايج پژوه

پايينعودن توجه جويندگان کار را عه ارزشهاي نوآوري نشان ميدهد،

که نميتوان آن را عهطور مستقيم عه ضعف در روحية والق و نوآور شورکتکننودگان در پوژوه
نسبت داد ،علکه تصور اشتبا افراد مبني عر لزوم وجود سرمايههواي کوالن عوراي عوروز والقيوت و
نوآوري که ناشي از ضعف در آموزشهاي الزم در اين زمينه است ،مويتوانود عامول موؤثرتري در
عروز اين نتي ه عاشد .ووشبختانه در سالهاي اوير عوا توجوه عوه مشوکالت ناشوي از اسوتخدام در
عخ

دولتي و تالشهاي عسيار دولتمردان در زمينة رف مشکالت کارآفريني در کشور ،گامهواي

مؤثري در جهت عهکارگيري استعدادهاي موجود در اين زمينه عرداشته شد است.
يکي از نتايج رضايت عخ

پژوه  ،توجه عه نيازهاي توسعة شخصي و آموزشوي اسوت .ايون

 213

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،1بهار 1315

نتي ه از اين رو رضايتعخ

است که توجه جويندگان کار ايراني را عه اهميت ارتقواي توانمنودي

و ت رعههاي کاري عراي ان امدادن عهتر وظايف و کسوب نتوايج عهتور نشوان مويدهود .از طرفوي،
احساو اعتماد عه نف ،و کسب احساو وووب نسوبت عوه ووود در اثور کوار و اهميوتدادن عوه
والقيت فرد در کار ،نشاندهندة عاالعودن سطح عزت نف ،در عين اين جويندگان است.
پيشنهادها
در اين عخ

عا توجه عه نتايج پژوه  ،پيشنهادهاي کارعردي عراي کارفرمايان و پژوهشگران آيند

مطرح ميشود:
 کارفرمايان عايد در عرندکارفرما ،عه طور کامالً شفاف و صادقانه حدود مسئوليتهاي وود درقبال نيروي کار را عيان کنند و صرفاً از طريق عيان وعد هايي که فراتور از تووان سوازمان در
واقعيت است ،عرند کارفرماي وود را عه عرندي نامعتبر تبديل نکنند.
 کارفرمايان از اين واقعيت که تفاوتهاي اندکي در ميانگين طبقات اولويتعنديشد وجووددارد ،غافل نشوند .کارفرماي هوشيار ،کارفرمايي است که توان در

اين تفاوتها را داشته

و عا درنظرگرفتن اولويتها اما عا نگاهي نظاممند همة جوانب را در نظر عگيرد.
 -عه کارفرمايان و طراحان عرند کارفرما پيشنهاد ميشود عا توجه عه نتايج پژوه

حاضور ،عور

فرايند طراحي عرند کارفرما تأمل عيشتري کنند و اولويت وود را عوا ترجيحوات جوينودگان
کار همسو کنند .عر اساو نتايج پژوه

حاضر ،جويندگان کار عه دنبوال شوللي عوا حقووق

پاية نسبتاً عاال و مزاياي ووعي هستند که در کنار آن عتوانند ت رعوههواي حرفوهاي عيشوتري
کسب کنند و عا ان امدادن آن شلل عه احساسي ووب و سطح عوااليي از اعتمواد عوه نفو،
دست ياعند.
 -پژوهشگران آيند ميتوانند عا توجه عه تفاوت فواح

فرهنوگ اسوالمي عوا فرهنوگ سواير

جوام و همچنين عا توجه عه تفاوتهاي موجود در عازار کار ايوران ،اععواد جديودي را عوه
اععاد عررسي شد در پژوه
عينيت عيشتري عخشند.

حاضر اضافه کنند و پرسشنامه را عراي جويندگان کوار ايرانوي

شناسايي ،اعتباريابي و رتبهبندي ابعاد جذابيت برند کارفرما (مورد مطالعه :جويندگان کار در شهر قم)
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 پژوهشگران آيند مويتواننود عوا رويکوردي نووين از طريوق توجوه عوه موضووعاتي ماننودعخ عندي استعدادها و شناسايي گرو هاي هدف وود عه شناسايي و رتبهعندي پيشنهادهاي
ارزشمند کارفرمايان عسردازند و جذاعيتها را شناسايي کنند.
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