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 مقدمه

 و اسوت  يت منواع  انسوان  يريمود  ةها در حووز  سازمان يها مين اقدامات و تصميتر استخدام از مهم

 يت منواع  انسوان  يريها در مود  ت سازمانيموفق يعنا را سنگ آننظران،  صاحب يآنقدر مهم که ععض

ک دارد، از يو نزد يا راعطوه  يع  انسوان ت منوا يرير مود يهوا و توداع   استير سياستخدام عا سا. دانند يم

عملکرد کارکنوان اثور    ياعيت و ارزيرد و عر آموزش، رضايپذ ير ميثأمشاغل ت يو طراح يسازمانده

مشوتر  و   يهوا  اسوت يو س هوا  رعوه موفق جهوان ت   يها دهد شرکت يها نشان م يعررس. گذارد يم

از  يعيوسو  گورو  اد و يو ن تعوداد ز ايو ها کارکنوان ووود را از م   آن. دارنداستخدام حوزة در  يمشاعه

 ننود يگز يق و معتبور عرمو  يو دق يهوا  ان استخدام، عوا وسوواو و عوا کموک اعزارهوا و آزموون      يمتقاض

 (.5، ص0931، يعوالعالئا)

د عتواننود  يو رو عاشوند، علکوه عا  يو د فقط عه دنبال اسوتخدام ن يامروز نبا يها ن اساو، سازمانيعر ا

 يهوا  هينقو  سورما   ين اقتصواد ينوو  يهوا  هيدر نظر .ندرا عه سمت وود جذب کن يانسان يروهاين

ن اساو، کارکنوان  يعر ا.   در نظر گرفته شد  استيازپ  يد دان  و کسب درآمد عيدر تول يانسان

 يدهند کوه افوراد   ينان ميها عه سازمان اطم ت استعدادها در سازمانيرياز مد يدر عستر مناسب يدانش

و همکواران،   يطهماسوب )انود   قورار گرفتوه   متناسوب  يشولل  گا يمناسب و در جا يسته، عا مهارتيشا

دن يگر در گرو رسيکار، مانند همة ارتباطات د يروين کارفرما و نيراعطة ع ياثرعخش (.6، ص 0930

در واقو ،  . شووند  ين راعطوه مو  يو هوا، وارد ا  عوه آن  ياعياست که عه منظور دسوت  يدو طرف عه اهداف

از  يا ب طورف مقاعول، م موعوه   يو ترغ يدارد که عرا يآن من راعطه، دو طرف را عر يعودن ا هيدوسو

 . جذاب را ارائه کنند يشنهاديپ يها ارزش

 يد در معرفو يو ها عا سته، سازمانيشا يروهايت جذب نيگفته و در  اهم  يعا توجه عه مطالب پ

نظر  رو دريجذب ن يارزشمند را در عازار کار عرا يشنهادهاياز پ يا وود عه عنوان کارفرما، م موعه

 يريکوارگ  کارفرموا در قبوال عوه    يهوا  ارزشومند در واقو  وعود     يشنهادهاين اساو، پيعر ا. رنديعگ

 ,.Heilmann et al)شووند   ياست که در سازمان استخدام م ياستعداد، ت رعه، مهارت و دان  افراد

2013, p.285 .)در نظور  ان کوار  يارزشومند عوه متقاضو    يشنهادهاين پيانتقال ا يد که عرايجد ياعزار
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ط يکوه شورا   ييسازمان عه عنووان کارفرموا   يتواند عا معرف ياست که م 0شود، عرند کارفرما يگرفته م

م عوه  يکنود، عوه جوذب و تصوم     يان فراهم مير کارفرمايرا نسبت عه سا يشتريع يايعهتر و مزا يکار

  .ن افراد کمک کنديعهتر يدروواست کار از سو

 ان مسئلهيب

م در عخو   يعظو  يها را عر آن داشته تا عوا صورف منواعع    ار امروز، سازمان  رقاعت در عازار کيافزا

ن يروهوا در عو  ين نيعهتور  يرتخصصو يو غ يتخصصو  يهوا  هوا و مصواحبه   ق آزموون ياستخدام از طر

و  يمنواع  انسوان   يوفوادار  ةنود يامروز کاه  فزا يايدن يچال  اصل. ندگان کار را جذب کننديجو

عوا  . اسوت  يتور کوار   ط مناسوب يل شورا يها عه دل ر سازمانيسا عه کار يروين مهاجرت ساعقة يع رشد

شوود،    يکوه آشوکار مو    ي، مسوئلة مهمو  يموجود در عوازار کوار داولو    ياستخدام يها يآگه يعررس

ن هزاران يمتناسب عا سازمان را از ع يروهاياست که عتواند ن يا هوشمندانه يها ينکردن آگه يطراح

مناسوب   يهوا  و ياز شو  ينه آگاهين زميدر ا. ق کنندين تشوندة کار، عه دروواست کار از سازمايجو

سته اسوت  يشا يانسان يروهاين در جذب و نگهداشت نينو يعرند کارفرما، عه مثاعة راهبرد يطراح

 . ها وواهد داشت  ت سازمانيعر موفق يکه وقوف عه آن آثار شگرف

از  يمهمو  يهوا  موضوو   را از شرکت عه عنوان کارفرموا و  يکارفرما، در  مشتر  و اساسرند ع

ت شورکت،  يو فعال يهوا  ر حووز  يو سوا  يت مناع  انسانيريمد ة، نحويگروه ، کاريط کاريل محيقب

 يشوتر يع يکوارعرد  يها د پژوه ين منظور عايعه ا .کند يشرکت فراهم م ةو توسع يفرهنگ سازمان

م انتخواب کارفرموا   ندگان کوار هنگوا  يجو يذهن يها حيان را از ترجيکارفرما يدرست رد تا عهيان ام گ

 ي، قصود کمکو   عرنود کارفرموا   يهوا  تيجوذاع  يعنود  تيز عا هدف اولويپژوه  حاضر ن. آگا  کنند

متناسوب عوا سوازمان، و کارکنوان در انتخواب       يانسوان  يروهايجذب ن يان عرايه عه کارفرمايدوسو

 . مورد نظر وود را دارد يکارفرما

                                                           
1. Employer Brand 

2. Employer Brand Attractiveness  
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 پژوهش ينظر يمبان

 برند کارفرما 

عاشد  ها از آن يبيا ترکيطرح  عالمت، نماد، ک نام، واژ ،يتواند  ياست که م ينامشهود ييعرند، دارا

محصوالت و ودمات ووود   کردنزيمتما ياز فروشندگان عرا يا ا م موعهيک فروشند  يکه توسط 

 ،سوت ين ين عوه مشوتر  يعرند تلقو ، (113 ) 0رکاتلر و کلعه اعتقاد . شود يگرفته م کار هر رقبا عياز سا

 ياز عه تکواپو و توالش عورا   ين که رود يشود تا پردازش ذهن عه سمت يم ينديفرا اد ياعاعث  علکه

 ،نامشهود در محصوالت متمرکز عوود  يها تفاوت رعار ع  نيالح عرند نخستطاص. انتخاب نداشته عاشد

د  گرفتوه شو   کوار  مختلف عوه  يها ها و شرکت ز در افراد، مکاني اد تمايا ير عراياو يها اما در سال

و ارتباطوات   ياعيو ن عازاريقوان يريکارگ هج عينتا ،د از عرنديجد يعرند کارفرما عه عنوان انشعاع. است

  .(Backhaus & Tikoo, 2004, p.205)کند  يدار ميپد يت مناع  انسانيريمدرا در 

 ن شورح يو عوه ا ت ارت لندن  ةدر مدرسرا اصطالح عرند کارفرما ، (0336)عار آمبلر و عارو   نياول

اسوت   9يشناوت و روان ياقتصاد ، يکارکرد يها تياز مز يا عرند کارفرما م موعه» :ف کردنديتعر

طوور آشوکارتر عرنودکارفرما     عه. «گردد يکارفرما ارائه م يق استخدام فراهم آمد  و از سوياز طر که

، مهوارت،  کند در مقاعل دانو   يق آن در عازار کار اعالم ميدر دست کارفرما است که از طر ياعزار

 . کند يز عرضه ميآورد، چه چ يکار عه سازمان م يرويکه ن يفرد منحصرعه يها يژگيت رعه و و

ن يو درسوت ا  ياجورا  يعرا يکارفرما و آمادگ يند عرندسازيفرا يها ق گاميف دقين رو تعرياز ا

ن عرناموه  يانتخاب عهتر يار عرايعس يرا عه آزمون و وطاها يها و پژوهشگران سازمان ها، سازمان گام

 .ت آن واداشته استيکارفرما و تقو يپروژ  عرندساز ياجرا يعرا

اند کوه اغلوب عوه    را ان ام داد  يکارفرما مطالعات يند عرندسازيدر عاب فرا ياريپژوهشگران عس

ر يو سوا  يات هر گام عا توجوه عوه جامعوة موورد عررسو     ياند و تنها جزئاشار  کرد  يکساني يها گام

                                                           
1. Kotler & Keller  

2. Functional Benefits 

3. Psychological Benefits 
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نود  يکنند در فرا يلمن و همکاران  اذعان مين راستا هيدر ا. ار متفاوت عود  استرگذيتأث يرهايمتل

 ةشدفيگا  تعريسازمان عر اساو جا افتد، ي، که در سه مرحله اتفاق م(0 شکل)کارفرما  يعرندساز

 يهوا  سوس،، عوا انتخواب کانوال     را مشخص کرد  است، يارزشمند يشنهادهايکار، پ در عازار وود

ت عرنود  يگذارد کوه عوه جوذاع    ي  ميارزشمند را در عازار کار عه نما يشنهادهاين پيا مؤثر، يارتباط

شود  يمن ر م يانسان يرويمثبت در دو حوزة جذب و نگهداشت ن ييامدهايپ يريگ کارفرما و شکل

(Heilmann et.al, 2013, p.258.) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (3112لمن و همکاران، ياز هاقتباس )کارفرما  يبرندساز يا مرحله مدل سه. 1شکل 

  ابعاد برند کارفرما

وورو  غورب از    يعرا يعرند کارفرما را عه عنوان را  حل 0336عار آمبلر و عارو در سال  نياول يعرا

 کارفرما يعرندساز يايمزا 
 
 

  کار يروين يور  عهر 

 يت شلليرضا 

 کار يروين  نگهداشت 

 

 ت کارفرمايجذاع 

 ها نهيکاه  هز 

 استخدام ياثرعخش 

کردن تيريمد  
 

 يوارج ياعيعازار
 استخدام 

 

 (انتخاب گرو  هدف)عازار يجست و .1

 ارزشمند يشنهادهاين پييتع .2

 اثرعخ  يارتباط يها انتخاب کانال .3
 

 يداول ياعيعازار
 نگهداشت 

 نديفرا 
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و  ي، کارکرديتعهد و فاقد مهارت، در قالب سه ععد عا عنوان مناف  اقتصاد يعحران وجود کارکنان ع

، (115 ) و همکاران  0گر عرتونيد يا از آمبلر و عارو، در مطالعه پ،. اند کرد  يمعرف يشناوت روان

، ارزش   ، ارزش توسوعه 9ي، ارزش کوارکرد   کارفرما را در پنج ععد شامل ارزش عالقه يها تيجذاع

منوواف  »عووا  يو ارزش اجتموواع  در نظوور گرفتنوود کووه ارزش عالقووه 6يو ارزش اقتصوواد 5ياجتموواع

« يمناف  اقتصواد »عا  يو ارزش اقتصاد« يمناف  کارکرد»عا  يرکردو کا  ، ارزش توسعه«يروانشناوت

از  يعوامل  5  يج مطالعة عرتوون و همکواران جودول   يدر نتا. اند در پژوه  آمبلر و عارو همسو عود 

کوار گرفتوه   عه ياريعس يها در پژوه  يکارعرد يشد که تا کنون عه عنوان اعزار يها طراح تيجذاع

 .شد  است

ت عرند کارفرما ان ام گرفته است که ي، درعارة سن   جذاع115 پ، از سال  ياريمطالعات عس

شود  و   يمتفواوت عررسو   ييهوا  مختلف عا فرهنگ يت عرند کارفرما، در کشورهايدر آن اععاد جذاع

ن يکه عا قصد در  تفواوت عو   يا در مطالعه. نه استين زميدهندة نق  مؤثر فرهنگ در ا ج نشانينتا

ز عوه  يت عرند کارفرما، فرهنگ نيو عالقو  ان ام گرفته است، در کنار اععاد جذاع يادرا  کارکنان فعل

ن ياز آن اسوت کوه در واقو  عو     ين مطالعه حواک يج اينتا. مؤثر مورد مطالعه عود  است يعنوان عامل

متفواوت در   يها رفتار کند که شرکت يشنهاد ميو عالقو  تفاوت وجود دارد و پ يادرا  کارکنان فعل

 (.Kuscu & Okan, 2010, p.125)نگهداشت کارکنان داشته عاشند جذب و 

ت عرند کارفرما را در پنج دسوتة ارزش  ينه، اععاد جذاعين زميدر هم يا ز مطالعهين 100 در سال 

ر آن عور  يگن اند  و توأث   و ارزش شهرت  ، ارزش تنو ي، ارزش اجتماعيا ، ارزش توسعهياقتصاد

شودن سوازمان در عوازار کوار      و شناوته ين توسط کارکنان فعلو در  درست سازما يت شلليرضا
                                                           
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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 يت شولل ين پوژوه  نشوان داد  اسوت رضوا    يو ج اينتا. کارکنان عالقو  را در نظر گرفته است يعرا

در عخو   . جز ارزش شهرت شرکت است شد ، عه فيتعر يها ر همة ارزشيتحت تأث يکارکنان فعل

 يدرست سوازمان از سوو   ييتنو  عه شناسا ، ارزش شهرت و ارزشيگر پژوه  ارزش اجتماعيد

 ,.Schlager et al)رنود  يتأث يعو  يو ارزش اقتصاد يا کارکنان عالقو  من ر شد  است و ارزش توسعه

2011, p.504.) 

سوازمان در   يو ووارج  يت عرند کارفرما عوالو  عور دو عخو  داولو    يمطالعات جذاع يدر عرو

موورد از   5 ن مفروضات، يعا ا يا در مطالعه. د  شد  استيمختلف سن  يتيو جنس يسن يها گرو 

، ارزش 0، ارزش عوازار يت عرنود کارفرموا، در قالوب شو  ععود ارزش اجتمواع      يجوذاع  يها يژگيو

هوا نشوان داد    ليو ج تحلينتوا . ط کار گن اند  شديو مح ي، ارزش کارعرد ي، ارزش همکارياقتصاد

ت عرنود کارفرموا   يعامول در جوذاع   نيتور  فين عامل و ارزش عازار ضعيتر مهم ياجتماع يها ارزش

 يهوا  تيشود  از جوذاع   ت در يو سطوح اهم يعند تيدر اولو يمعنادار يها ن، تفاوتياست، همچن

ت کارکنان و سون، مثبوت اموا    ين وضعيت افراد وجود دارد و راعطة عيعرند کارفرما عا توجه عه جنس

 (.Alniacik & Alniacik, 2012, p.1342) ف عوديضع

همسوان عوا ارزش   ) ينووآور  يها ت عرند کارفرما در قالب ارزشيگر اععاد جذاعيد يا در مطالعه

 يو اقتصواد  ي، اجتمواع ي، کوارعرد يشوناوت  ، روان(115 )در پژوه  عرتون و همکواران   يا عالقه

 يهوا  رسوانه  يريکارگ مانند شهرت شرکت و عه ير عوامليها در کنار تأث ر آنيگن اند  شد استه و تأث

 يرموال يغ يرهوا يشتر عه ارزش متليدکنندة توجه عييتأ ن پژوه يج اينتا. د  است ه شينت ياجتماع

. اسوت  ياقتصواد  يهوا  ارزش يجوا  عوه  يکارکنان، احساو عزت نف، و نووآور  يمثل رشد شخص

 يشوناوت  روان يهوا  نکه ارزشياول ا د شد  است،يتأک يگريد يها ن مطالعه عر نکتهيا در ن،يهمچن

  احتمال دروواست کار از ير عر شهرت شرکت عه افزايق تأثيو از طر ميرمستقيم و غيطور مستق عه

                                                           
1. Market value 

2. Cooperation value 
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م يطور مستق عه ياجتماع يها رسانه يريکارگ نکه عهيشود و نکتة دوم ا يکارکنان عالقو  من ر م يسو

ن يو ق عواالعردن شوهرت سوازمان، ا   يو تواند از طر يگذارد علکه م ير نميعر احتمال دروواست کار تأث

 (.Sivertzen et al., 2013, p.479)دهد   ياحتمال را افزا

ارائوة  »عوا عنووان    ي، در پژوهشو ( 093)پور و همکواران   انيدي، حميداول يها ان پژوه يدر م

معوادالت   يسواز  کورد مودل  يژة عرندکارفرما عا استفاد  از رويارزش و يامدهايپ يجهت عررس يمدل

هوا و تعهودات    يوي از دارا يا م موعه ف آکر،يژة عرند کارفرما را عر اساو تعري، ارزش و«يساوتار

و عالقو  ارزش  يکارکنان فعل يکنند که عه واسطة استخدام در سازمان عرا يف ميواعسته عه عرند تعر

ژة عرند کارفرما را ارزش يوود، اععاد ارزش و ين پژوهشگران، در چارچوب مفهوميا. کند ي اد ميا

ر يانود و توأث   ه و اعتماد عه عرند در نظر گرفته، ارزش توجيشرفت، ارزش اجتماعي، ارزش پياقتصاد

ق يو م، و از طريرمسوتق يم و غيطور مسوتق  کارکنان عالقو ، عه يکار از سو آن را عر احتمال دروواست 

ن پژوه  در درجة اول عور توجوه عوه    يج اينتا. اند کرد  يعررس يسازمان يها تيجذاع يان ينق  م

رواعط موجوود در مودل    يدر عررس. د کرد  استيرما تأکژة عرندکارفيعه ارزش و ياعيدست يامدهايپ

شرفت و اعتماد کارکنوان عوالقو  عوه عرنود     ي، ارزش پي، آشکار شد  است که ارزش اقتصاديمفهوم

 يدر عخشو . ر دارديم عر احتمال دروواست کار کارکنان عوالقو  از سوازمان توأث   يطور مستق کارفرما عه

م و يرمسوتق يطوور غ  تواند عه يو ارزش توجه م ياجتماع ج عنوان شد  است که ارزشياز نتا يگريد

  .ر گذارديعر احتمال دروواست کار از سازمان تأث يسازمان يها تيجذاع يان يق نق  مياز طر

ق يو محکوم از طر  يخيو توار  يگفتوه، پوژوه  حاضور عوا پشوتوانة نظور        يعر اساو موارد پ

ان جهوت  يو عوه کارفرما  يکوارعرد  ييهادهاشون يان پيو عرند کارفرما، قصد ع يها تيجذاع يعند تياولو

ان توجه پوژوه  حاضور عوا    يتفاوت شا. ن کارفرما در عازار کار را دارديوود عه عنوان عهتر يمعرف

ن اسوت کوه قصود    يو نوة عرنود کارفرموا ان وام گرفتوه اسوت، ا      يکه در زم يداول يها ر پژوه يسا

در  ياز مشوکالت اسوتخدام   يا جهت رف  گوشوه  يکارعرد ين پژوه ، ارائة اثريپژوهشگران در ا

ر قاعول  ين کارکنان، تأثيستة ايسته و حفظ شايواضح است انتخاب کارکنان شا. ران استيعازار کار ا

 .کشور وواهد گذاشت يها و رشد و عالندگ ت سازمانيدر موفق يا مالحظه
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 روش پژوهش

 ، ويشو يمايپ از نوو   يفيتوصو  هاداد  يث گردآوريح از و يکارعرد هدف لحاظ از پژوه  حاضر

عوودن جامعوه، عور     عا توجوه عوه نامحودود   . است ندگان کار شهر قميجومورد مطالعه،  يجامعة آمار

درصود، ح وم    35نوان  ي، در سوطح اطم (0فرمول )جوام  نامحدود  يعرا يريگ اساو فرمول نمونه

ت يو ر نهادر نظر گرفتوه کوه د   911شتر تعداد نمونه را ينان عياطم يعرا. نفر محاسبه شد 53 نمونه 

پوژوه    يرهوا ياعوزار سون   متل  . کوار قورار گرفوت    يشود و مبنوا   ينفر گردآور 9  ها از  داد 

عرنود   يهوا  تيه از جوذاع يو گو 5 که شوامل  ( 115 )پرسشنامة عرتون و همکاران  .پرسشنامه است

ف يو در پرسشونامه، ط  شود   کارگرفتوه  او عوه يو مق(. 0جودول  )کوار گرفتوه شود     کارفرما اسوت، عوه  

، 9= مخوالفم  ي، تاحودود  =موافقم ي، تا حدود5-، موافقم6= کامالً موافقم )کرت يل يا نهيگز ش 

 يعرا  کرونباخ يب آلفايپرسشنامه، ضر 0ييايپاسن    يعرا .است( 0= و کامالً مخالفم  =مخالفم

ز، يو ن 9ييجهت سن   روا .گزارش شد  است  ن اعداد در جدول يا. ک از اععاد محاسبه شديهر 

دانشوگا  تهوران قورار     ي، فواراع يت پرديريت دانشکدة مديريار استادان رشتة مدياوت پرسشنامه در

و   يصوور  يوي ب، رواين ترتيعه ا .ديرس ييد نهايياعمال شد و عه تأ يشنهاديگرفت و اصالحات پ

ان وام    يل عوامل يو ، تحل6سواز   يينان از رواين راستا عه منظور اطميدر هم. د شدييتأ 5محتوا ييروا

عوه    ياکتشاف يل عامليها تحل ل داد يوتحل هيروش ت ز. ان شد  استيج آن عيدر ادامه نتاگرفت که 

 .عوامل است يعند رتبه يعرا 3دمنيز آزمون فريها و ن شاوص يعند منظور دسته

                                                           
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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 فرمول محاسبة ح م نمونه در جامعة نامحدود( 0) 

  36/0    03 /1    1  /1      

 
36/0  03 /1

1  /1
 

 

  53 

 
 برند کارفرما يها تيجذاب. 1جدول 

 شمارة

 گویه
 گویه

 شمارة

 گویه
 گویه

 محصوالت و ودمات نوآورانه عه جامعه عرضة  0 قدرداني از کارکنان شايسته 0

 مناسب يفرصت ارتقا 05 کنند  محيط کار سرگرم  

 اقدامات عشر دوستانه 06 فرصت شللي ووب عراي آيند  9

هاي دانشگاهي کارگيري آمووته هع  0 او ووب نسبت عه ووداحس    

 سازماني عه ديگران هاي ت رعهآموزش   0 اعتماد عه نف، عاالتر 5

 شدن احساو تعلق و پذيرفته 03 اي عيشتر حرفه کسب ت رعةامکان  6

 مداري سازمان مشتري 1  وجود جو دوستانه و رواعط ووب عا سرپرستان  

 امنيت شللي عاال 0  ب عين همکارانوجود رواعط وو  

 ناشي از کار در واحدهاي مختلف ت رعةکسب     وجود همکاران حامي و مشوق 3

 محيط کاري شاد 9  محيط کار مهيج 01

 حقوق ثاعت نسبتاً عاال    نوآورعودن کارفرما و امکان کار عه شيو  جديد 00

 5  عودن شرايط کاري عراي عروز والقيت فراهم  0
 عسته جذاب از جبران ودمات 

 (حقوق و دستمزد و مزايا)

   محصوالت و ودمات عا کيفيت عاال عه جامعه عرضة 09

 115 اقتباو از عرتون و همکاران، : منب 
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 پژوهش يها  افتهي

. ل شديخة شانزدهم تحلنس SPSSار افز پرسشنامه، توسط نرم 9  ق يشد  از طر يآور جم  يها  داد 

درصود   6/50ت، ينمونه نشان داد از نظر جنس يشناوت تيات جمعي، وصوصيفير توصدر عخ  آما

  / سلم، يرديو سلم و زيو مدر  د يالت، افراد دارايزان تحصياز نظر م. اند درصد مرد عود    / زن و 

ارشود،   يدرصد، و مدر  کارشناسو  0/90، يدرصد، مدر  کارشناس  / سلم، يد درصد، مدر  فوق

درصود     /0سوال،  1 ر يو ز يدرصد در ردة سن 0/06، ين، از لحاظ سنيهمچن. ندا درصد عود  3 /0

 يدرصود، در ردة سون   6/ سوال، و   91تا  5  يدرصد در ردة سن 5/95سال،  5 تا  1  يدر ردة سن

اد اکثور  يو دهود عوه احتموال ز    ين عخو  نشوان مو   يو هوا در ا  ل داد يو تحل. انود  سوال عوود    91 يعاال

ا در يو انود   ل شود  يالتحصو  فوار   يتازگ اند که عه عود  يانيدانش و کنندگان در پژوه  حاضر شرکت

ان موجوود در عوازار   يو ن کارفرمايمناسب از ع يند انتخاب کارفرماياند و در فرا يليالتحص شرف فار 

 يهوا  يادشد  در معور  آگهو  يط ي ه گرفت افراد عا شرايتوان نت ين اساو، ميعر ا. کار قرار دارند

 . پژوه  حاضرند ين نمونه عراياند و عهتر داشته قرار ياريعس ياستخدام

افوزار   توسوط نورم   ياکتشواف  يل عوامل يو شد  عا تحل يآور جم  يها ، داد يدر عخ  آمار استنباط

SPSS ه عا توجه عه يگو  عا محاسبة جدول اشتراکات،  يل اکتشافيدر تحل. ل شد  استيوتحل هيت ز

 يکنند ، فرصت شلل سرگرم يط کاريها شامل مح هين گويا. حذف شد 5/1زان اشتراکات کمتر از يم

پژوه   يها ليعاال عودند که در ادامة تحل يت شلليمناسب و امن يند ، فرصت ارتقايآ يووب عرا

عرند کارفرموا در شو  ععود     يها تيماند  از جذاع ية عاقيگو 0 ج نشان داد ينتا. د  گرفته شدنديناد

را  ييت کارفرموا ين ععود درجوة جوذاع   يو ا. رديو گ ينام م يورنوآ يها ععد اول، ارزش. رنديگ يقرار م

 يکنود، عورا   ي واد مو  يرا ا ي و يمه يط کوار يکند مح يوود، اعالم م يسن د که در عرند کارفرما يم

ن، در يهمچنو . کنود  يد مو يد تأکيجد يها و يدادن کار عه ش ت فرد ارزش قائل است و عر ان اميوالق

 يهوا  ععود دوم ارزش . ال و نوآورانوه عوه جامعوه اسوت    ت عايفيعرضة محصوالت و ودمات عا ک يپ

ووود،   يسن د که در عرنود کارفرموا   يرا م ييت کارفرماين ععد درجة جذاعيا. رديگ ينام م ياجتماع

ن کارکنوان و  يدوسوتانه حواکم عاشود، عو     يدهود کوه در آن جوو    يرا م يط شاديشنهاد کار در محيپ
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 يهوا  ععود سووم، ارزش  . گرنديکديو مشوق  يوجود دارد و همکاران حام يسرپرستان رواعط ووع

 يسون د کوه در عرنود کارفرموا     يرا مو  ييت کارفرماين ععد درجة جذاعيا. رديگ ينام م يمدار انسان

د کورد ، از کارکنوان   يدادن کار عه صورت عشردوستانه تأک و ان ام يمدار يمشتر يها وود، عه ارزش

ععود چهوارم،   . کنود  ي اد ميها ا شدن را در آن رفتهير، و احساو ووب تعلق و پذيستة وود تقديشا

سن د کوه در عرنود    يرا م ييت کارفرماين ععد درجة جذاعيا. رديگ ينام م يتوسعة شخص يها ارزش

 ين کار عرايددهندة احساو ووب نسبت عه وود و اعتماد عه نف، عاالتر در حيوود، نو يکارفرما

را  يشوتر يع يا حرفوه  يهوا  که کارکنان ت رعه را فراهم وواهد کرد يطين، شرايهمچن. سازمان است

را  ييت کارفرموا ين ععود درجوة جوذاع   يو ا. رديو گ ينام م يآموزش يها ععد پن م، ارزش. کسب کنند

را در  يدانشوگاه  يها آمووته يريکارگ ط عهيکند شرا يوود، اعالم م يسن د که در عرند کارفرما يم

گوران  يووود را عوه د   يسوازمان  يهوا  دهود ت رعوه   ين، عه کارکنان امکان ميهمچن. کند يکار فراهم م

ت، ععود  يمختلف را کسب کنند، در نها ياز کار در واحدها يناش يعمل يها آموزش دهند و ت رعه

سن د که در عرنود   يرا م ييت کارفرماين ععد درجة جذاعيا. رديگ ينام م ياقتصاد يها ششم، ارزش

 . دهد يشنهاد ميجبران ودمات جذاب را پ ک عستةية نسبتاً عاال و يوود، حقوق پا يکارفرما

، ععود  (1/ ) يععود ارزش نووآور  (. 1/ 6 )عخو  اسوت    تيپرسشنامه رضا يکل ييايب پايضر

ب يدارنود، اموا ضور    يقاعول قبوول   يياي، پا(65/1 ) يو ععد ارزش اقتصاد( 1/ 0 ) يارزش اجتماع

عا حالت اسوتاندارد   يتفاوت اندک، (يو آموزش ي، توسعة شخصيمدار انسان)ماند   ياععاد عاق ييايپا

کوه وجوود پشوتوانة     يسن ند، در حال ين اععاد را مياست که ا ييها هياز تعداد کم گو يدارد که ناش

 . شود ين اععاد من ر ميها عدون حذف ا لي، عه ادامة تحل(Berton et al., 2005) يمحکم نظر
 

 ياکتشاف يل عامليج تحلينتا. 3جدول ادامة 

 نيانگيم کار فرما ابعاد برند
انحراف 

 اريمع
بار 
 يعامل

ر یمقاد
 ژهیو

درصد 
رات ييتغ
 شدة نييتب

 يآلفا
 کرونباخ

 يارزش نوآور .1
 11/1    / 35 1/5   1/ 9  0/ 0 0  /36  جيمه يط کاريمح



 212                    (ندگان کار در شهر قميجو: مورد مطالعه) مابرند کارفر  تيابعاد جذاب يبند و رتبه يابي، اعتبارييشناسا  

  

 

 ياکتشاف يل عامليج تحلينتا. 3جدول ادامة 

 نيانگيم کار فرما ابعاد برند
انحراف 

 اريمع
بار 
 يعامل

ر یمقاد
 ژهیو

درصد 
رات ييتغ
 شدة نييتب

 يآلفا
 کرونباخ

 90/1  05/0 0  / 61 ديجد يها  و يعودن کارفرما و امکان کار عه ش نوآور
 1/ 60 0/0 11 5/  1 تيعروز والق يعرا يط کاريعودن شرا فراهم

 556/1 6/0 09  /39  ت عاال عه جامعهيفيعرضة محصوالت و ودمات عا ک
 91/1  0/ 11  /1   عرضة محصوالت و ودمات نوآورانه عه جامعه
 يارزش اجتماع .2
 1/    1611/0  /    وجود جو دوستانه و رواعط ووب عا سرپرستان

0 5/  00 /01  0 /1 
 61/1  0/ 195  /60  ن همکارانيوجود رواعط ووب ع

 0/1 5 0/  0  /05  شاد يط کاريوجود مح
 6/1   0/ 006  /91  و مشوق يوجود همکاران حام

 يمدار ارزش انسان .3
 9/1 5 11/0 0  /16  ستهياز کارکنان شا يقدردان

  1/0   5/  6  /1 
 01/1  59/0 1  /1 6 سازمان يمدار يمشتر

 1/ 1  0/0  0  /01  اقدامات عشردوستانة سازمان
 1/ 51 0/  19  /13  شدن رفتهياحساو تعلق و پذ

 يارزش توسعة شخص .4
 1/  5 3930/1 5/ 01 شتريع يا حرفه يها کسب ت رعه

 59/0 
 

30 /6 6 6/1 
 ياز کار عرا ياحساو ووب نسبت عه وود ناش

 واص ييکارفرما
150/5 3 60/1 630/1 

 30/1  1/ 9   1/5   واص ييکارفرما ياز کار عرا ينف، عاالتر ناش اعتمادعه
 يارزش آموزش .5

 1/  5 0/ 1 1  /599 گرانيعه د يسازمان يها امکان آموزش ت رعه

99 /0 966/6 6  /1 
 1/  6 03/0 1  /6 3 يدانشگاه يها آمووته يريامکان عکارگ

از کار در  يناش يعمل يها سب ت رعهامکان ک
 مختلف يواحدها

 99/  1  5/0 650/1 

 يارزش اقتصاد .6
 5/1   15/1 3 6/5 9 حقوق ثاعت نسبتاً عاال

01 /0   9/5  65/1 
 35/1  396/1  9/5   (ايحقوق و دستمزد و مزا)عستة جبران ودمات 

 1/ 6       جم 
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تور، عوا آزموون     يج کارعرديعرند کارفرما، عه منظور کسب نتا تيشدن اععاد جذاع پ، از مشخص

در روش اول، کوه عوه منظوور    . شود  يعنود  عرنود کارفرموا عوه دو روش رتبوه     يها تيدمن، جذاعيفر

  داد  شود   ينما 9دمن که در جدول يج آزمون فرياععاد عرند کارفرما است، عر اساو نتا يعند رتبه

رد يگ يندگان کار قرار مين رتبه از نظر جويدر عاالتر(  / 5ن يانگيم) ياقتصاد يها است، ععد ارزش

، (9/  ) ياجتموواع يهووا  ، ارزش(6/9 ) يآموزشوو يهووا ، ارزش( / 0) يا توسووعه يهووا و ارزش

قورار   يععود  يهوا   ب، در رتبوه يعه ترت(  /30) يمدار انسان يها و ارزش(  / 3) ينوآور يها ارزش

 . رنديگ يم
 ت برند کارفرماياد جذابابع يبند رتبه. 2جدول 

 نيانگيرتبه م ابعاد برند کارفرما فیرد

  / 5 ياقتصاد يها  ارزش 0

  / 0 يتوسعة شخص يها  ارزش  

 6/9  يآموزش يها  ارزش 9

 9/   ياجتماع يها  ارزش  

 9/ 3 ينوآور يها  ارزش 5

  /30 يمدار انسان يها  ارزش        6

عوه  . نشان داد  شود  اسوت   يب معناداريو ضر يدو، درجة آزاد ير آمارة کاي، مقاد در جدول 

عودن رتبة اععاد  کساني ياست، فر  صفر رد شد  و ادعا 5/1کمتر از  يب معنادارينکه ضريل ايدل

  .شود يرفته نميپذ
 دمنيج آزمون فرينتا .4جدول      
 9   تعداد

   6/0 9 دو يمقدار آمارة کا

 5 يدرجة آزاد

 111/1 يارب معنادیضر

حوات  ياز ترج ير عهتور يشد  است توا تصوو   يعند ها رتبه هيتوجه عه اععاد، گو يدر روش دوم، ع

کارفرما  ينة عرندسازير در زميدرگ يلاتيها و مؤسسات تبل ار سازمانيندگان کار را در اوتيجو يذهن
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شوتر  يدقت ع ي، عراشد، سس يعند دمن عوامل رتبهيق آزمون فرين منظور اعتدا از طريعه ا. قرار دهد

ن اساو حقوق ثاعت نسبتاً يعر ا. ان شد  استيع 5ج در جدول ينتا. دمن اجرا شديفر يبيآزمون تعق

 يا حرفوه  يهوا  شتر، امکان کسب ت رعوه ينف، ع عاال، عستة جبران ودمات جذاب، احساو اعتمادعه

در . کوار هسوتند  ندگان يه در ذهن جوية جذاب اوليشتر، و احساو ووب نسبت عه وود، پنج گويع

ت عواال و اقودامات عشردوسوتانه در    يو فيکه عرضوة وودمات و محصووالت نوآورانوه و عوا ک      يحال

 .رنديگ يت قرار مين سطح جذاعيتر نييپا
 

 دمنيفر يبيبرند کارفرما بر اساس آزمون تعق يها تيجذاب يبند ج رتبهينتا. 5جدول 

 نيانگيم هیگو رتبه

  03/0 حقوق ثاعت نسبتاً عاال 0

  
 53/09 (ايحقوق و دستمزد و مزا)عستة جذاب جبران ودمات 

 09/ 5 واص ييکارفرما ياز کار عرا ينف، عاالتر ناش اعتمادعه

  0/   شتريع يا حرفه يها  کسب ت رعه

 
9 

  3/0  واص ييکارفرما ياز کار عرا ياحساو ووب نسبت عه وود ناش

  91/0 تيعروز والق يعرا يط کاريعودن شرا فراهم

 00/ 5 يدانشگاه يها آمووته يريکارگ عه يفرصت عرا

 
 
  

 00/ 1 ستهياز کارکنان شا يقدردان

 01/ 3 مختلف ياز کار در واحدها يناش يعمل يها  امکان کسب ت رعه

 39/01 وجود جو دوستانه و رواعط ووب عا سرپرستان

 0/01  شدن رفتهياحساو تعلق و پذ

 01/ 6 همکارانن يوجود رواعط ووب ع

 66/01 شاد يط کاريوجود مح

 01/ 5 و مشوق يوجود همکاران حام

 0/01  سازمان يمدار يمشتر

 3/   ديجد يها و ينوآورعودن کارفرما و امکان کار عه ش

 
5 

 3/ 9 گرانيعه د يسازمان يها امکان آموزش ت رعه

 91/3 جيمه يط کاريمح

  /36 ت عاال عه جامعهيفيعرضة محصوالت و ودمات عا ک

  /1  عرضة محصوالت و ودمات نوآورانه عه جامعه

  /1  اقدامات عشردوستانة سازمان
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 جهيبحث و نت

نودگان کوار   يجو يحات ذهنيعرند کارفرما عر اساو ترج يها تيجذاع يعند ن پژوه  رتبهيهدف ا

هوا عوا    انتخاب، و داد  يا مونه، نيتصادف يريگ ن هدف، عا روش نمونهيعه ا ياعيعه منظور دست. است

ت عرنود  يساوتار اععواد جوذاع  . شد يعرند کارفرما گردآور يها تيشامل جذاع يا هيگو 5 پرسشنامة 

، ياقتصواد  يهوا  ن اععواد شوامل ارزش  يو ا. مشوخص شود   ياکتشواف  يل عوامل يکارفرما عا روش تحل

و  ياجتمواع  يهوا  ، ارزشيآموزشو  يهوا  ، ارزشيتوسوعة شخصو   يهوا  ، ارزشينوآور يها ارزش

شووند و در   ية آن کوه شوامل پونج ععود مو     يو ن اععاد عا سواوتار اول يا. است يمدار انسان يها ارزش

آن  يل احتموال يو ک دليو شودند، متفواوت اسوت کوه      يمعرفو ( 115 )پژوه  عرتوون و همکواران   

ت را عوه  يو ن اهميشوتر ينودگان کوار، ع  يج نشوان داد جو ينتوا . است يو اجتماع يفرهنگ يها تفاوت

ن يانگيو عوا م ) يمدار انسان يها ت را عه ارزشين اهميو کمتر(  / 5نيانگيعا م) ياقتصاد يها ارزش

ت اول يو را در اولو ياجتمواع  يهوا  ، که ارزشيقبل يها ج پژوه يسه عا نتايدر مقا. دهند يم(  /30

 ,Berton et al., 2005; Alniak)انود   قورار داد   يععد يها را در رتبه ياقتصاد يها  قرار داد  و ارزش

 يهوا  ران، ارزشيو کوه در عوازار کوار ا    يانيو کنود، کارفرما  يج پژوه  حاضر مشخص مي، نتا(2012

ک يو تحقوق   يايو نودگان کوار قورار داد  و رو   يعوه جو  يشنهاديپ يها ت ارزشيرا در اولو ياقتصاد

تور عوه    کنند، همچنان جوذاب  ي اد ميمطلوب را عا عستة جبران ودمات وود در ذهن افراد ا يزندگ

ة يو ران که در حال توسوعه عوود ، و طبوق نظر   يمانند ا يي ه در کشورهاين نتيه ايتوج. رسند يم نظر

از حقووق و دسوتمزدها را    ينيي، سوطوح پوا  ينة زندگين حقوق و دستمزد عر اساو حداقل هزييتع

طوور وواص    را اغلوب افوراد، و عوه   يو ، آسان اسوت، ز ( 3، ص0939پور و آغاز،  يقل)کند  ين مييتع

، 0939ن، يمتو  يزارعو )موازلو   يازهوا يمراتوب ن  ه سلسوله يکار همچنان در سطوح اول يايجوانان جو

ج پوژوه   ياسوت کوه نتوا    يعيوورا  و پوشا  و مسکن قرار دارند و طب يازهاين يعني، (66ص

، ياجتمواع  يهوا  افتوه کوه ارزش  ي توسعه يها مشاعه در کشور يها ج پژوه يسه عا نتايحاضر در مقا

شة توسعه ي، در انديدهند و فراتر از توسعة شخص يت قرار ميد سبز را در اولوو اقتصا يمدار انسان

 . دارند، متفاوت عاشديپا



 213                    (ندگان کار در شهر قميجو: مورد مطالعه) مابرند کارفر  تيابعاد جذاب يبند و رتبه يابي، اعتبارييشناسا  

  

 

و عوامول   يهرزعرگ که دو دسوته از عوامول عهداشوت    ية دوعامليعا نظر يروشن ج پژوه  عهينتا

ج عوه  يان راسوتا نتو  يو در ا. ، ارتبوا  معنوادار دارد  (   ، ص0939، يميمق)رد يگ يرا درعرم يزشيانگ

ندگان کوار  يو نگهدارندة جو يعهداشت يازهايد عه نيشود که اعتدا عا ين نکته را متذکر ميان ايکارفرما

ز عوه مشوکالت   يو ازدوا  ووود را ن  يکوه سون عواال    يندگانيجو. مانند حقوق و دستمزد توجه کرد

کوار در   يا عورا ن عوامل، افراد ريتوجه عه ا يکه ع ياستخدام يها يدهند، عر آگه ينسبت م ياقتصاد

ها صورفاً در   نيان ذکر است که ايالبته شا. ووانند، متمرکز نخواهند شد يکنند  فرا م سرگرم يطيمح

 يتيگذارند، علکه عودم نارضوا   يت افراد نميعر رضا يرياند و تأث و نگهدارند  يعهداشت يازهايدستة ن

ند يز ووشوا ين ياقتصاد ياه ن عدان معناست که توجه صرف عه ارزشيوواهند داشت و ا يرا در پ

 . ستين

کوه   يطوور  کنود، عوه   يگور عوازگو مو   يان را عوار د يو رانيا ييج پژوه ، فردگرايگر نتايد ياز سو

ن سوطح قورار   يتور  نييدر پوا  يمودار  يمانند اقدامات عشردوسوتانه و مشوتر   يمدار انسان يها ارزش

وب نسوبت عوه ووود،    مانند احساو وو  يتوسعة شخص يها ارزش يندگان کار عراياند و جو گرفته

از کار نسوبت عوه آمووزش ت رعوه عوه       يشتر ناشيع يا حرفه يها نف، عاالتر و کسب ت رعه اعتمادعه

در نظور   يشوتر ياز عيو رد، امتيو گ يقرار م يدگروواه يها که در مقولة ارزش ير موارديگران و سايد

 .اند گرفته

دهد،  ينشان م ينوآور يها شندگان کار را عه ارزيعودن توجه جو نييج پژوه  پاين، نتايهمچن

کننودگان در پوژوه     ة والق و نوآور شورکت يم عه ضعف در روحيطور مستق توان آن را عه يکه نم

ت و يو عوروز والق  يکوالن عورا   يهوا  هيعر لزوم وجود سرما ينسبت داد، علکه تصور اشتبا  افراد مبن

در  يتوانود عامول موؤثرتر    ينه است، مو ين زميالزم در ا يها از ضعف در آموزش يکه ناش ينوآور

از اسوتخدام در   ير عوا توجوه عوه مشوکالت ناشو     ياو يها ووشبختانه در سال.  ه عاشدين نتيعروز ا

 يهوا  در کشور، گام ينينة رف  مشکالت کارآفريمردان در زم ار دولتيعس يها و تالش يعخ  دولت

 .است نه عرداشته شد ين زميموجود در ا ياستعدادها يريکارگ در جهت عه يمؤثر

ن يو ا. اسوت  يو آموزشو  يتوسعة شخص يها ازيعخ  پژوه ، توجه عه ن تيج رضاياز نتا يکي
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 يتوانمنود  يت ارتقوا يرا عه اهم يرانيندگان کار ايعخ  است که توجه جو تين رو رضاي ه از اينت

، ياز طرفو . دهود  يج عهتور نشوان مو   يف و کسوب نتوا  يدادن عهتر وظا ان ام يعرا يکار يها و ت رعه

دادن عوه   تيو اعتماد عه نف، و کسب احساو وووب نسوبت عوه ووود در اثور کوار و اهم       احساو

 .ندگان استين جوين ايدهندة عاالعودن سطح عزت نف، در ع ت فرد در کار، نشانيوالق

 شنهادهايپ

ند  يان و پژوهشگران آيکارفرما يعرا يکارعرد يشنهادهايج پژوه ، پين عخ  عا توجه عه نتايدر ا

 :شود يمطرح م

وود در  يها تيطور کامالً شفاف و صادقانه حدود مسئول د در عرندکارفرما، عهيان عايکارفرما -

که فراتور از تووان سوازمان در     ييها ان وعد يق عيان کنند و صرفاً از طريکار را ع  يرويقبال ن

 .ل نکنندينامعتبر تبد يوود را عه عرند يت است، عرند کارفرمايواقع

شد  وجوود   يعند تين طبقات اولويانگيدر م ياندک يها ت که تفاوتيقعن وايان از ايکارفرما -

ها را داشته  ن تفاوتياست که توان در  ا ييار، کارفرمايهوش يکارفرما. ، غافل نشونددارد

 . رديمند همة جوانب را در نظر عگ نظام يها اما عا نگاه تيو عا درنظرگرفتن اولو

ج پژوه  حاضور، عور   يشود عا توجه عه نتا يشنهاد ميپ ان و طراحان عرند کارفرمايعه کارفرما -

نودگان  يحوات جو يت وود را عوا ترج يکنند و اولو يشتريعرند کارفرما تأمل ع يند طراحيفرا

عوا حقووق    يندگان کار عه دنبوال شولل  يج پژوه  حاضر، جويعر اساو نتا. کار همسو کنند 

 يشوتر يع يا حرفوه  يهوا  توانند ت رعوه هستند که در کنار آن ع يووع ياية نسبتاً عاال و مزايپا

از اعتمواد عوه نفو،     ييووب و سطح عواال  يدادن آن شلل عه احساس کسب کنند و عا ان ام

 .اعنديدست 

ر يعوا فرهنوگ سوا    يتوانند عا توجه عه تفاوت فواح  فرهنوگ اسوالم    يند  ميپژوهشگران آ -

را عوه   يديو اععواد جد ران، يو موجود در عازار کار ا يها ن عا توجه عه تفاوتيجوام  و همچن

 يرانو يکوار ا  ندگان يجو يشد  در پژوه  حاضر اضافه کنند و پرسشنامه را عرا ياععاد عررس

 . عخشند يشتريت عينيع
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ماننود   يق توجوه عوه موضووعات   يو ن از طرينوو  يکورد يتواننود عوا رو   يند  مو يپژوهشگران آ -

 يشنهادهايپ يعند و رتبه ييهدف وود عه شناسا يها گرو  يياستعدادها و شناسا يعند عخ 

 .کنند ييها را شناسا تيان عسردازند و جذاعيارزشمند کارفرما
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