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چکیده
بررسییی چنوننی شییک گیری تجربه برند کارفرما در ذهن نیروی کار دانشییی و
تأثیر انتظارات نیروی کار و وعده برند بر شیییک گیری تجربه برند کارفرما از دیدگاه
نیروی کار دانشییی شییا در شییرکتهای فعال در بازار کار تهران با روش پژوهش
آمیخته .از نظر هدف ،کاربردی و پیمایشیی که با تحلی تم حاصی از  52مصاحبه با
اسیتفاده از نر افزار  Nvivo 10انجا شیده اسیت .سیبا با تحلی مسیر دادههای 784
پرسییشیینامه با نر افزارهای  SPSS 25و  AMOS 24فرضیییات پژوهش آزمون شییده
است .انتظارات نیروی کار عالوه بر تأثیری که از طریق وعده برند بر تجربه برند دارد؛
بر تجربه برند نیز مستقیم تأثیر دارد .وعده برند عالوه بر تأثیری که از طریق تجربه برند
بر تمای فرد به ترک خدمت دارد؛ مسیییتقیماً نیز بر آن تأثیر دارد .تجربه برند منجر به
تمای فرد به ماندگاری نمیشییود؛ ولی وعده برند مسییتقیم بر تمای فرد به ماندگاری
تأثیرگذار اسیت .النوی حاصی از تحلی تم و تحلی مسیر نشان داد انتظارات نیروی
کار و وعده های برند ساختاری سلسله مراتبی دارند و مفهو تجربه برند کارفرما برای
 .1دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی ،گروه مدیریت ،دانشکده علو اداری
و اقتصاد ،دانشناه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .5دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشکده علو اداری و اقتصاد ،دانشناه اصفهان ،اصفهان ،ایران(نویسنده مسئول:
shaemi@ase.ui.ac.ir
 . 8دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشکده علو اداری و اقتصاد ،دانشناه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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نیروهای کار شیام همسیویی بین مجموع تصیاویری است که از برند کارفرما در هر
برخورد با سازمان در خاطر دارند.
واژههاای کییادی :انتظیارات نیروی کار؛ وعده برند کارفرما؛ تجربه برند کارفرما؛
ترک شغ ؛ ماندگاری در سازمان.

مقدمه
امروزه سازمانها در مسیر موفقیت و بقای خود به نیروی انسانی خبره ،مستعد و دانشی وابسته
هستند ،بنابراین رقابت برای جذب و ننهداشت آنها به یکی از مهمترین مباحث مدیریت منابع
انسانی تبدی شده است (ویلدن و همکاران 5212 ،1و فرناندز لورس و همکاران .)5212 ،5تا
جایی که جهانی شدن و رقابت بین کسبوکارها منجر به افزایش نیاز آنها به شناسایی ،جذب
و ننهداشت نیروی کار توانمند ،شایسته و ماهر شده است (آراسانمی و کریشنا 5218 ،8و یو و
داویا 5214 ،7و کردنائیج و نجات .)1884 ،چنوننی حفظ کارکنان دانشی یک چالش
همیشنی است و از دست دادن چنین کارکنانی ،به معنی از دست دادن سرمایه است؛ زیرا
خروج آنها از سازمان ،با در اختیار داشتن آخرین اطالعات فنی شرکت و انتقال این اطالعات
به رقبا میتواند خطر از دست دادن اطالعات محرمانه در کنار از دست دادن منابع سرمایهای را
برای سازمانها به همراه داشته باشد (صحت و همکاران .)1889 ،در این راستا برندسازی کارفرما
بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت منابع انسانی (مارتین و همکاران )5211 ،2با هدف
براننیختن و ننهداشت نیروی انسانی ماهر موجود در سازمان (مکسول و ناکا )5228 ،2و قرار
دادن کارفرما در موقعیت رقابتی قوی در بازار کار در راستای جذب متقاضیان شغلی کارآمد
(باکهوس و تیکو 5227 ،4و مولک و آئور )5214 ،9به کمک سازمانها آمده است.
سازمانها با ارائه وعدههایی به نیروهای کار موجود و بالقوه و تالش برای برآورده کردن
1. Wilden, Gudergan & Lings
2. Fernandez-Lores, Gavilan, Avello & Blasco
3. Arasanmi & Krishna
4. Yu & Davis
5. Martin, Gollan & Grigg
6. Maxwell & Knox
7. Backhaus & Tikoo
8. Molk & Auer
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آنها تصویری از برند کارفرمایی خود را می سازند .نکته حائز اهمیت این است که برای جذب
بهترینها خود شرکت نیز باید جزء بهترینها باشد تا بتواند استعدادها را جذب و مدیریت کند
(بر مدی و قلیپور .)1887 ،بر این اساس باید بتواند وعدههایی به نیروهای کار خود بدهد که
از دیدگاه آنها در اولویت است .اگر یک کارفرما بداند که نیروهای کار دانشی چه چیزی
میخواهند ،بهتر میتواند برای جذب و ننهداشت آنها برنامهریزی کند و تجربیات
منحصربهفردی را از زندگی در سازمان برایشان بسازد (باکهوس و تیکو 5227 ،و فرناندز لورس
و همکاران .)5212 ،برند کارفرما به موقعیت کارفرما در ذهن کارکنان اشاره میکند ،باعث
میشود کارکنان مح کار را به عنوان مح خوبی برای کار در نظر بنیرند (صحت و همکاران،
 1889و مینچیننتون .)5212 ،1به عبارت دینر این مفهو برای کارکنان نمایاننر آن است که
محیط کار آنها چه شکلی است و چه مزایای برای آنها دارد (مکالرن 5211 ،5و تکالک و
سینسیا .)5219 ،8همچنین برند کارفرما به عنوان احساس و تصویر سازمان ،به صورت یر
رسمی در ذهن کارکنان وجود دارد حتی اگر سازمان برای شک گیری آن تالشی نکرده باشد
(افجهء و علیزادهفر .)1882 ،بنابراین تصویر درونی و بیرونی یک کسبوکار برای نیروهای
کاری همان چیزی است که برند کارفرما نا میگیرد و سازمانها برای دستیابی به آن در حال
برنامهریزی و اجرای اقدامات الز هستند.
با وجود اینکه در سالهای اخیر سازمانها در حوزه برندسازی کارفرما اقداماتی انجا
دادهاند ،اما میزان آشنایی آنها با تصویری که نیروی کار از برند کارفرما درک میکند ،همچنان
کم است و به درستی مفهو سازی نشده است (رمب  5217 ،7و میشرا و کومار .)5218 ،2بنابراین
مسئله مهم این است که نیروی کار چه چیزهایی را بعنوان تصویر برند کارفرما به خاطر میسبارد.
به عبارتی دینر چنونه بر اساس تجربیات مثبت و منفی که آنها در ارتباط با یک کسبوکار
دارند (از آشنایی با آن تا کار کردن و خروج از سازمان) ،تصویری از برند کارفرما در ذهنشان
شک میگیرد .اگر کسبوکارها بدانند در چه مراحلی از زندگی کاری فرد (چه زمانی که
1. Minchington
2. McLaren
3. Tkalac & Sinčić
4. Rampl
5. Mishra & Kumar
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بیرون از سازمان و چه هننامی که نیروی کار سازمان است) میتوانند برندسازی کنند ،بهتر
میتوانند تشخیص دهند که چه ارزشها و وعدههایی در آن مراح به نیروهای کار ارائه دهند.
ممکن است شناسایی انتظارات نیروی کار از یک کسبوکار اولین مرحله در طراحی اثربخش
وعدههای برند باشد .در حقیقت باید در نظر داشت انتظارات نیروی کار دانشی از یک کارفرمای
ایدهآل میتواند از طریق اثرگذاری بر تنظیم وعدههای برند مسیر برندسازی اثربخش کارفرما
را روشن کند .آنها برند کارفرما را در نقاط تماسی که با سازمان دارند و تجربهای که از برخورد
با کارفرما به دست میآورند؛ به خاطر می سبارند .از این رو کارفرما در مسیر برندسازی خود
باید بداند نیروهای کار دانشی چه انتظاراتی دارند و چه وعدههایی باید به آنها بدهد تا در هر
مرحله از تماس آنها با سازمان تجربه خو بی کسب کنند .این فرآیند در نهایت منجر به تمای
افراد به ماندگاری در سازمان میشود و تصمیمات آنها را نسبت به ترک سازمان تحت تأثیر
قرار می دهد .به طوری که نه تنها سازمان به اولین انتخاب متقاضیان شغ تبدی میشود حتی
ممکن است اولین پیشنهاد نیروهای کار بعنوان کارفرمای برتر به دوستان و آشنایانشان شود
(میشرا و کومار 5218 ،و تانوار و کومار.)5218 ،1
سازمانهای ایرانی در حوزه ایجاد برند متمایز که بتواند منجر به جذابیت کارفرما شود ،دچار
مشک هستند و این مسئله منجر به از دست دادن و یا عد جذب نیروهای مستعد توسط سازمان
میشود (خدامی و اصانلو .)1887 ،همچنین کسبوکارهای ایرانی در پیادهسازی اثربخش برند
کارفرما با چالشهای بیشماری از جمله فقدان راهبرد ،ناهمسویی برنامهها ،عد شناخت نیازهای
کارکنان ،فقدان سازوکار مناسب برای شناسایی نیروهای ارزشآفرین و انتظارات آنها روبرو
هستند (رحیمیان .)1885 ،لذا ضرورت انجا این پژوهش این است که با توجه به شرایط
کسبوکارها در ایران بهتر است تعیین شود که نیروهای کار دانشی چه انتظاری از یک سازمان
دارند ،چه وعدههایی را ارزشمند میدانند و چنونه تصویر برند کارفرما در ذهنشان نقش
میبندد.
از طرفی دینر بازار کار شهر تهران شام طیف گستردهای از سازمانها و ادارت دولتی،
شرکتهای خصوصی بزرگ و مشهور ،سازمانهای بینالمللی و چندملیتی بزرگ و سازمانهای
1. Tanwar & Kumar
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استارتآپی است .بنابراین نیروی انسانی دانشی حق انتخاب بیشتری دارد و انواع ویژگیهای
مختلفی که در انتخاب شغ آنها تأثیرگذار است ،در این بازار کار به خوبی یافت میشود و
جامعه آماری مناسبی برای پژوهش حاضر است .بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر این است
که بررسی کند انتظارات نیروی کار چه تأثیری بر وعده برند کارفرما دارد و تحقق یافتن یا
نیافتن آنها چنونه بر تجربه افراد از برند کارفرما تأثیر میگذارد و تصمیم به ماندن یا ترک
خدمت توسط آنها اتخاذ میشود.
مبانی نظریه پژوهش
برند کارفرما
برند کارفرما مجموع تالشهای سازمان برای برقراری ارتباط با کارکنان موجود و بالقوه در
راستای ایجاد یک محیط کاری مطلوب است که میخواهد سازمان را نسبت به سایر سازمانها
برتر و آنجا را بهترین محیط برای کار کردن نشان دهد (کاشیاپ و رنننکار .)5212 ،1برند
کارفرما به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم میشود .از جنبه درون سازمانی ،برند داخلی برای
کارکنان موجود سازمان ایجاد میشود و نوعی وعده کارفرما است که توسط کارکنانی که به
سازمان ملحق میشوند ،تجربه میشود (یانگ و لی .)5211 ،5البته باید در نظر داشت که برند
داخلی کارفرما برای نیروهایی بکار گرفته میشود که حضورشان ارزشی به سازمان اضافه کند
(مکسول و ناکا .)5228 ،از جنبه برون سازمانی ،برند کارفرما به معنی تصویری مثبت ،پرانرژی
و بالغ از شرکت است که برای کارکنان بالقوه موجود در بازار کار توسط شرکت ارائه میشود
و آنها را تر یب میکند به سازمان ببیوندند (بر مدی و قلیپور 1887 ،و یانگ و لی.)5211 ،
همچنین کارفرما را در بازارهای کاری مرتبط در موقعیتی قرار میدهند که متقاضیان مستعد و
توانمند شغلی جذب آن سازمان میشوند (باکهوس و تیکهو 5227 ،و مولک و آئور.)5214 ،
در این راستا باید توجه داشت که داوطلب بااستعداد و هوشمند نهتنها به برند خارجی شرکت،
بلکه به برند داخلی و تجربههای داخ سازمان که ممکن است برای آنها مفید باشد ،توجه
میکنند .بر اساس تجربه ،برند خارجی کارفرما بدون برند داخلی کارفرما به زودی درخشش
1. Kashyap & Rangnekar
2. Yang & Li

11

مطالعات مدیریت(بهبود و تحول) ،سال بیستونهم ،شماره  ،89زمستان 88

خود را از دست میدهد (شاه 5211 ،1و بر مدی و قلیپور .)1887 ،برندهای کارفرمایی
قدرتمند ،هویت منحصربهفرد و متمایزی را ایجاد میکنند که نیروی انسانی موجود و بالقوه
خودشان را با آن هویت تعریف میکنند و جذب آن میشوند (موروکانه و همکاران 5212 ،5و
کارلینی و همکاران .)5218 ،8این مفهو به عنوان یک دارایی نامشهود تصویری را از کارفرما
برای نیروی کار ایجاد میکند (مکسول و ناکا 5228 ،و آمبلر و بارو )1882 ،7که ادراک آنها
را از عملکرد گذشته سازمان و چشمانداز آینده شک میدهد (د استابلیر و همکاران.)5212 ،2
انتظارات نیروی کار از کارفرما
برای شناسایی و طبقهبندی نیازهای متفاوت نیروی کار میتوان از سلسله مراتب نیازها بهره
گرفت .نیروهای کار برای نیازهای خود و انتظاراتشان از سازمان سلسله مراتبی قائ هستند و به
ترتیب از نیازهای زیستی تا خودشکوفایی را در شغ خود دنبال میکنند (د ویتو و همکاران،2
 .)5212نیازهای آنها در مورد شغ و مح کارشان مطابق با سلسله مراتب نیازها به شرح زیر
است (د ویتو و همکاران 5212 ،و بنسون و داندیا:)5228 ،4
-

نیازهای زیستی :کسب حقوق و دستمزد کافی برای اطمینان از حمایت مالی خود در

زندگی.
-

نیازهای ایمنی و امنیت :در واقع وقتی فرد بداند که چه کاری را به چه روشی در

سازمان باید انجا دهد نیاز به امنیت او تا حدی ارضاء میشود .نیازهایی از قبی بیمه ،محیط
کاری ایمن ،برنامهریزی و شرح شغ مشخص.
-

نیازهای تعلق :داشتن یک محیط کاری مناسب که در آن مدیران و همکاران رفتار

حمایتی داشته باشند تا بتوانند عالیق مشترکی پیدا کنند و در نهایت یک مسیر ارتباطی قاب
اطمینان برای خود ایجاد کنند.
1. Shah
2. Morokane, Chiba & Kleyn
3. Carlini, Grace, France & Iacono
4. Ambler & Barrow
5. De Stobbeleir, De Clippeleer, Caniëls, Goedertier, Deprez, De Vos, & Buyens
6. De Vito, Brown, Bannister, Cianci & Mujtaba
7. Benson & Dundis
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نیاز به احترا  :در این سطح افراد نیاز به بازخور دارند و به دنبال دستیابی به پاداش و

ترفیع هستند زیرا اعتقاد دارند که در این صورت ،سازمان پشتکار و تالش بیوقفه آنها را دیده
است.
-

خودشکوفایی :در این سطح نیازهای یادگیری افراد ،رشد و پیشرفت ،کسب مهارت،

ریسک و اعتماد به خود بروز می یابد .فرد آنچنان به کار خود عالقمند است که کار به نوعی
برای او تفریح و سرگرمی و لذت است.
سلسله مراتب نیازها یکی از راههای طبقهبندی نیازهای کارکنان است که نشان میدهد
برای هر سطح از نیازها باید نیروهای اننیزشی خاصی ایجاد شود و این امر متناسب با حرکت
و پیشرفت فرد در مسیر شغلی خود است .از طریق سطحبندی نیازهای کارکنان در این مدل،
مازلو اعتقاد دارد که کارکنان به طور مستمر با این ایده که باید در سازمان پیشرفت کنند
مواجه هستند .اما افراد خیلی کمی هستند که بتوانند در طول این سلسله مراتب پیش بروند و
فقط آنهایی که اننیزه بسیار زیادی دارند و برای دستیابی به نیازهای خود تالش بسیار میکنند،
میتوانند در طول سلسله مراتب نیازهای خود به ارضای کام آنها ببردازند (د ویتو و
همکاران.)5212 ،
وعده برند کارفرما
ارزش پیشنهادی به مشتری یکی از پرکاربردترین مبانی نظری بازاریابی است که هننامی
که در حوزه منابع انسانی مطرح میشود به ارزش پیشنهادی به کارکنان یا همان وعدههایی که
یک کارفرما به مخاطبانش میدهد؛ تبدی میشود .ارزش پیشنهادی به کارکنان به مجموعه
ارزشی (مالی و یرمالی) که کارمند از کار کردن برای سازمان کسب میکند ،اشاره دارد
(مرادی و همکاران .) 1882 ،به عبارتی دینر ،برند کارفرما از دیدگاه نیروی کار بعنوان
مجموعهای از مزایا ،ارزشها و وعدهها دیده میشود که یک کارفرما به طور منحصربهفردی به
آنها ارائه میکند (بلو و همکاران .)5212 ،1محققان مختلف این وعدهها را در قالب ارزش ویژه
برند کارفرما تعریف کردند که مجموعهای از تعهدات وابسته به برند است که به واسطه استخدا
در سازمان ،برای کارمندان بالقوه و فعلی سازمان ارزش ایجاد میکند .ارزشهای ایجاد شده
1. Bellou, Chaniotakis, Kehagias & Rigopoulou
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توسط برند کارفرما در پنج دسته ارزش اقتصادی (مزایای اقتصادی و مالی مانند حقوق،
بازنشستنی ،بیمه و  ،)...اعتماد به برند (صداقت ،اعتبار و توانایی کارفرما برای رفع نیاز
کارمندانش) ،ارزش توجه و تمای (محیط کاری اننیزاننده و استفاده از حداکثر توان کارمندان
برای تولید محصوالت با کیفیت و نوآور در سازمان کارفرما) و ارزش رشد و پیشرفت (میزان
فرصتهای پیشرفت و رشد شغلی در سازمان کارفرما) هستند (برتون و همکاران 5222 ،1و
جیانگ و ایلا.)5211 ،5
تجربه نیروهای کار در مواجهه با برند کارفرما
برند کارفرما ،انتخابهای مشتریان را در هر نقطه تماسی تحت تأثیر قرار میدهد .هر تجربه
در یک نقطه تماس اتفاق میافتد .یک برند ،در هر نقطه تماس به فرد وعدهای میدهد و میتواند
شرایط را آسان یا سخت ،مطمئن یا بیمناک ،امیدوار یا ناامید کند .برند کارفرما ،تجربه نیروهای
کار را شک میدهد .وقتی آنها با سازمان برخورد دارند یا وارد آن میشوند ،با خود میاندیشد
که آیا این کارفرما ،قولی را که داده است برآورده میکند .در نتیجه ،برند کارفرما به شک دهی
تجربه منابع انسانی مربوط میشود (سارتین و شومان 5222 ،8و رحیمیان .)1885 ،برندسازی
کارفرما به مثابه راهبردی بلندمدت برای مدیریت ادراک کارکنان بالفع و بالقوه و ذینفعان
تعریف شده است که شام تجارب مستقیم و یرمستقیم ارتباط با سازمان میشود (رحمانی و
همکاران.)1884 ،
از مهمترین نقاط تماس نیروهای کار با سازمان سیستم جذب و استخدا است .گوپتا و
موهان )5218( 7بیان داشتند مهمترین کاری که در ایجاد برند کارفرما میتواند انجا شود تمرکز
بر تجربه کاندیدها در تما مراح استخدا است .تجربه رضایت نیروی کار موجود در سازمان
یکی دینر از نقاط تماس مهم و تأثیرگذار در ارتباط با نیروی کار و سازمان است .همانطور که
مطرح شد برند کارفرما در بعد داخلی توانایی سازمان در کسب رضایت کارکنان و ارائه
مجموعهای از ارزشهای مورد نظر آنان در قالب ارزش پیشنهادی به کارکنان است (مرادی و
1. Berthon, Ewing & Hah
2. Jiang & Iles
3. Sartain & Schumann
4. Gupta & Mohan
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همکاران 1882 ،و فاستر و همکاران .) 5212 ،1اگر سازمانی بخواهد بهترین محیط کاری برای
افراد باشد ،باید توانایی ننهداری نیروهای مستعد خود را داشته باشد (مهرز و باکری.)5218 ،5
تجربه خروج از سازمان نیز از جمالت تجربیاتی است که تحت تأثیر برند کارفرما قرار دارد و
شام خروج داوطلبانه نیروها (استعفاء یا بازخرید) و اخراج آنها به وسیله مدیریت یا به دالی
خارج از کنترل فرد (تعدی نیرو ،خاتمه قرارداد و بیماری کارکنان) است .مدیریت این فرآیند،
تجربه خوبی از خروج از سازمان ایجاد میکند (اوچهارا و اوشی.)5218 ،8
تمایل به ترک خدمت یا ماندگاری در سازمان
کاشیاپ و ورما )5219( 7در پژوهشی اذعان داشتند که مهمترین دستاوردی که از برندسازی
کارفرما میتوان گرفت جذب بهترین نیروهای کاری ،کاهش ترک خدمت و افزایش
ماندگاری استعداد در سازمان است .بین مفاهیم و دالیلی که منجر به ترک خدمت افراد و یا
ماندگاری آنها در سازمان میشود ،همواره شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد .همانطور که
نظریههای دوعاملی هرزبرگ مطرح میکند ممکن است آنچه موجب نارضایتی افراد میشود
با آنچه رضایت آنها را فراهم میکند ،متفاوت باشد .نیروهای مستعد به دالی متعددی از جمله
اهمیت به تخصص ،امکانات مادی و یرمادی ،اعتبار ،فرصتهای رشد ،محیط و شرایط کاری
و عوام خارجی (بر مدی و قلیپور ،)1887 ،حمایت سازمانی ادراک شده (آراسانی و
کریشنا ،)5218 ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی در سازمان ماندگار میشوند .سطح رضایت
نیروی کار بر اساس یک دسته عوام ذاتی شغ (بر اساس ادراک فرد از عوام شناختی،
توسعهای و مسئولیتی شغ ) و یک دسته عوام بیرونی شغ (حقوق و دستمزد ،نظارت،
سرپرستی و مدیریت ،امنیت شغلی ،همکاران و شرایط شغلی) میتواند بر تمای فرد به ماندگاری
یا ترک خدمت تأثیرگذار باشد (مهرز و باکری .)5218 ،اگر فرد بر اساس تمایالت و احتماالتی
که محاسبه کرده است خود را از سازمان جدا ببیند ،آنجا را به صورت داوطلبانه ترک میکند
و اگر ترک خدمت او بر اساس عالقه یا تمای خودش نباشد آن را یرداوطلبانه مینامند؛ مانند
1. Foster, Punjaisri & Cheng
2. Mehreza & Bakria
3. Uchehara & Oshi
4. Kashyap & Verma
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شرایطی که بیماری یا مهاجرتی برای فرد یا به واسطه خانواده او اتفاق میافتد (آجیباد و
کاکواگ.)5218 ،1
مطالعات پیشین
بخشی از مطالعات حوزه برند کارفرما در داخ و خارج از کشور در جدول  1ارائه شده
است:
جدول  .1خالصه نتایج پژوهشهای انجام شده
پژوهشگر

عنوان پژوهش

مشبکی و
تقیزاده
()1889

تأثیر برند کارفرما بر رفتار
قهرمان برند :نقش
واسطهای هویت سازمانی

علیزاده ثانی و
نجات ()1882

بررسی تأثیر جذابیت برند
کارفرما بر تمای استخدا
نخبنان (مطالعة موردی:
شرکت های وزارت
نفت)

خدامی و
اصانلو ()1887

آراسانی و
کریشنا
()5218

طراحی مدل ایجاد
جذابیت کارفرما مبتنی بر
ساخت برند متمایز
کارفرما
برندسازی کارفرما:
حمایت سازمانی ادراک
شده و ماندگاری نیروی
انسانی

یافتههای مهم
برند کارفرما بر هویت سازمانی و هویت و رفتار قهرمان برند
تأثیر مثبت دارد .برند کارفرما شام محیط کاری سالم ،تعادل
کار و زندگی ،آموزش و توسعه ،اخالق و مسئولیت
اجتماعی و جبران خدمت و مزایا بود.
متغیر جذابیت برند کارفرما (گستردگی فعالیت سازمان ،امکان
ادامه تحصی  ،تعادل کار و زندگی شخصی ،فناوریهای
نوین ،انطباق با مبانی اخالقی جامعه) هم به طور مستقیم و هم
یرمستقیم تمای به استخدا نخبنان را تبیین میکند.
وقتی برند کارفرما مبتنی بر عوام نیازهای گروه هدف،
پیشنهاد ارزش متمایز ،استراتژی افراد ،سازگاری برند،
ارتباطات برند کارفرما و متریکهای برندسازی کارفرما ایجاد
شود ،این تمایز منجر به جذابیت کارفرما در تمامی ابعاد
میشود.
حمایت سازمانی ادراک شده بعنوان یکی از تکنیکهای برند
کارفرما هم به طور مستقیم و هم از طریق تعهد سازمانی بر
ماندگاری نیروی کار تأثیر دارد.

تانوار و کومار

برند کارفرما ،تناسب بین

ابعاد برند کارفرما میتواند در جایی که تناسب بین فرد و

()5218

فرد و سازمان ،و

سازمان وجود دارد به ایجاد تصویر کارفرمای منتخب منجر
1. Ajibade & Kakwagh
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یافتههای مهم
عنوان پژوهش
کارفرمای منتخب (بررسی شود؛ همچنین اهمیت رسانههای دیجیتال و انتشار اطالعات در
نقش میانجی رسانههای دستیابی به موقعیت یک کارفرمای منتخب به تأیید رسید.
اجتماعی)
جذب افراد از طریق برند

ادیبه احمد و
دوود)5212( 1

کارفرما با هدف تعیین
ارتباط بین برندسازی
کارفرما و نسبت ترک
خدمت

از بین ابعاد برندسازی کارفرما (ارزش کاربردی ،توسعه،
اقتصادی ،عالقهمندی و اجتماعی) عام توسعه تأثیر بسزایی بر
ترک خدمت داشت و سایر عوام برندسازی کارفرما بر
ترک خدمت افراد تأثیرگذار نبود.

با توجه به موارد مطرح شده ،برند کارفرما به عنوان مجموعه ارزشهایی که به نیرو کار ارائه
میشود منجر به ایجاد تجربیاتی میشود که به ماندگاری یا ترک خدمت نیروها ختم میشود.
اینکه ارزشها از دید نیروی کار تعریف شود و نقاط تماس بر اساس تجربیات آنها طراحی شود
از ضرورتهای انجا این پژوهش است .همچنین بیشتر پژوهشها به ویژه تحقیقات خارجی از
روش پژوهش آمیخته برای شناسایی دیدگاههای افراد و سنجش آنها در مقیاس بزرگتر استفاده
کردهاند .لذا در این پژوهش از روش آمیخته برای تبیین این مفهو در یک جامعه آماری جامع
از نیروهای کار دانشی استفاده شده است تا انتظارات ،وعدهها و تجربیاتی که آنها از برند داخلی
و خارجی کارفرما به دست میآورند و بر اساس آن تصمیم به ماندن یا ترک سازمان میگیرند،
شناسایی شود.
توسعه فرضیهها و چهارچوب مفهومی
همانطور که مطرح شد برند کارفرما نوعی وعده کارفرما است که توسط کارکنانی که به
سازمان ملحق میشوند ،تجربه میشود (یانگ و لی .)5211 ،در واقع کارفرما با ارائه وعدههایی
به متقاضیان شغلی آنها را جذب و با تحقق آنها موجبات ماندگاری افراد را در سازمان فراهم
میسازند .این وعدهها نه تنها شام روابط شرکت با کارکنان است بلکه منعکاکننده این مسئله
است که شرکت میتواند تجربههای کاری منحصر به فردی را برای کارکنان موجود و بالقوه
فراهم بیاورد (بر مدی و قلیپور 1887 ،و یانگ و لی .)5211 ،در این میان الز است سازمان
1 -Adibah Ahmad & Daud
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به ادراک کارکنان از برندکارفرمای خود توجه کند ،چرا که کارمند پا از ورود به سازمان و
شروع به خدمت ،تجاربی از تعام با کارفرما کسب میکند که آن را با وعدههای پیش از
استخدا مقایسه کرده و به سازمان بازخور میدهد .در صورتی که شکاف عمیقی بین تجارب
و وعدهها مشاهده کند ،ممکن است سازمان را ترک کند و اگر بنا به دالیلی این شکاف منجر
به خروج وی از سازمان نشود ،آن طور که باید خود را متعهد ندانسته و کارایی الز را نخواهد
داشت .در هر دو صورت این مسئله سازمان را با مشکالت فراوانی روبرو خواهد کرد (افجه و
علیزادهفر .)1882 ،لذا این پژوهش با تأکید بر مفهو برند کارفرما به دنبال پاسخ به سؤال زیر
است:
سؤال  )1فرآیند شک گیری تجربه برند کارفرما در ذهن نیروی کار دانشی چنونه است؟
برای پاسخ به این سؤال ،سؤاالت فرعی زیر مطرح شدند:
 :Q1آنچه نیروهای کار دانشی از یک برند کارفرمایی انتظار دارند چیست؟
 :Q2چه وعدههایی همسو با نیاز آنهاست؟
 :Q3تجربه برند کارفرما را در چه نقاط تماسی به خاطر میسبارند؟
همچنین بر اساس مبانی نظری و پژوهشی و پا از به دست آوردن دیدگاه نیروی کار دانشی
مدل مفهومی این پژوهش به این صورت فرض شد که الز است بررسی شود که چه زمانی
احساس خوشایندی از وعدههای برند داشتند .به عبارت دینر ،باید تعیین شود که آیا انتظارات
نیروی کار بر نوع وعدهای که آنها را راضی میکند ،تأثیرگذار است .نکته حائز اهمیت این
است که برای ارائه وعده برند یکی از مهمترین پیش فرضهای تأثیرگذار سابقه کاری فرد
است .به عبارتی دینر انتظارات افرادی که به تازگی وارد بازار کار شدهاند و به دنبال اولین
شغ خود هستند ،نسبت به کسانی که سابقه کاری دارند متفاوت است و لذا برای ارائه وعده
برند باید این تفاوت را در نظر گرفت .بنابراین نقش این عام نیز در وعدههایی که افراد از برند
کارفرما قبول کردند و متناسب با آن تصمیمگیری کردند بسیار مهم است .از طرفی دینر باید
بررسی شود که وعدههایی که آنها از یک کارفرما پذیرفتند در شک گیری تجربیاتشان از برند
داخلی و خارجی کارفرما چه نقشی داشته و آنها چنونه تصمیم گرفتند که در سازمان بمانند یا
آنجا را ترک کنند .لذا این پژوهش با تأکید بر ادراک نیروی کار دانشی از برند کارفرما به
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دنبال پاسخ به سؤال زیر نیز است:
سؤال  )5آیا انتظارات نیروی کار از طریق وعده برند منجر به شک گیری اثربخش تجربه
برند کارفرما میشود؟
برای پاسخ به این سؤال ،فرضیههای زیر مطرح شدند:
 :P1انتظارات نیروی کار دانشی بر وعدههای برند کارفرما تأثیرگذار است.
 :P2سابقه کاری نیروی کار دانشی بر وعدههای برند کارفرما تأثیرگذار است.
 :P3وعدههای برند کارفرما بر تجربه نیروی کار دانشی از برند کارفرما تأثیرگذار است.
 :P4تجربه نیروی کار دانشی از برند کارفرما بر تمای او به ترک شغ تأثیرگذار است.
 :P5تجربه نیروی کار دانشی از برند کارفرما بر تمای او به ماندگاری تأثیرگذار است.
این موارد برای هدایت این پژوهش در شک  ،1به مثابه مدل مفهومی پژوهش ،ارائه شده
است.
سابقه کاری
ترک شغ
تجربه برند کارفرما

وعده برند کارفرما

انتظارات نیروی کار

ماندگاری

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (منبع :مبانی نظری پژوهش)

روششناسی پژوهش
روش این پژوهش آمیخته اکتشافی است که به صورت توأمان از روش کیفی و کمّی استفاده
شده و از نظر هدف ،پژوهشی کاربردی و پیمایشی است .در بخش کیفی بر اساس تحلی تم به
پاسخنویی به سؤال اول پژوهش پرداخته شده است .تحلی تم زمانی ضرورت پیدا میکند که
اطالعات اندکی در مورد پدیده مورد مطالعه وجود داشته باشد و یا اینکه در مطالعات و
تحقیقات انجا شده در ارتباط با موضوع مورد نظر ،فقدان یک چارچوب نظری که به صورتی
جامع به تبیین موضوع ببردازد ،مشهود باشد .در بخش شناسایی انتظارات ،وعدههای برند و
تجربه برند از دیدگاه نیروی کار دانشی این شکاف وجود دارد ،لذا بهرهگیری از مصاحبه و
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روش تحلی تم برای این هدف مناسب است .بخش کمّی این پژوهش برای پاسخنویی به سؤال
اصلی دو و فرضیات فرعی مربوط به آن بعد از اجرای مرحله اول و تحلی های آن ،اجرا شده
است.
جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی و کمّی نیروهای کاری دانشی بود که تعریف
عملیاتی آن عبارت است از دانش اموختنان رشتههای مختلف تحصیالت تکمیلی مقاطع ارشد
و دکترا که در زمان اجرای پژوهش در بازار کار شهر تهران استخدا شده و شا

بودند .این

افراد تجربه مصاحبه استخدامی حداق  5سازمان را داشتند و در سازمان فعلی حداق  1سال کار
میکردند .این امر باعث میشد که فرد بتواند در مورد تجربه استخدامی به عنوان کارجو صحبت
کند و آنها را با انتخابش مقایسه کند .از طرف دینر به واسطه داشتن سابقه کاری در سازمان
فعلی می توانستند در مورد تجربه خود به عنوان نیروی کار صحبت کنند .همچنین ا لب آنها
تجربه خروج از سازمان نیز داشتند .بازار کار تهران به دلی تنوع شرکتها و سازمانها و موجود
بودن حق انتخاب نیروهای کار در انتخاب سازمان ،از نظر مکانی برای این پژوهش مناسب
ارزیابی شد.
روش نمونهگیری در بخش کیفی نظری و در بخش کمّی تصادفی طبقهای بوده است .در
روش تصادفی طبقهای ابتدا فرد مشخص میکرد که آیا دارای تحصیالت تکمیلی هست ،شا
هست و تجربه مصاحبه استخدامی دارد؛ سبا در فرآیند پاسخنویی به پرسشنامه شرکت داده
میشد.
روش گردآوری داده در بخش کیفی شام مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق با ارائه
پرسشهایی در مورد سؤال اول پژوهش انجا شده است .از آنجایی که تعداد نمونهها از پیش
مشخص نبود ،افزودن به آنها تا مرحله رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد .در نهایت با  52نفر
مصاحبه انجا شد که از مصاحبه هجدهم به بعد ،تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شد و از
مصاحبه بیست و سو به بعد دادهها کامالً تکراری و به اشباع نظری رسیده بود؛ اما برای اطمینان
تا مصاحبه  52ادامه یافت .در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته دارای  82گویه در بخشهای
مربوط به متغیرهای پژوهش (انتظارات نیروی کار  17گویه شام انتظارات فرد از شغ  ،مدیر
و سازمان در سلسله مراتب نیازها ،سابقه کاری  8گویه شام تفاوتهای نیروی کار باتجربه و
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شغ اولی ،وعده برند کارفرما  2گویه شام وعدههای برند مبتنی بر سلسله مراتب نیازها ،تجربه
برند کارفرما  2گویه شام تجربه نیروی کار بالقوه ،تجربه متقاضیان شغ  ،تجربه جامعهپذیری،
تجربه نیروی کار موجود و تجربه ترک خدمت ،ترک شغ و ماندگاری  5گویه) در مقیاس
پنج مرتبه ای لیکرت بود که با در نظر گرفتن جامعه آماری نامحدود و تعداد متغیرهای پنهان،
 784نمونه گردآوری و مورد تجزیهوتحلی قرار گرفت.
روایی و پایایی پژوهش
در این پژوهش برای بررسی روایی بخش کیفی ،یافتههای پژوهش را به مشارکتکنندگان
ارائه و متن ن ظریه توسط آنها مطالعه و نقطه نظرات آنها اعمال شده است .همچنین پرسشنامه
 CVRبرای  12نفر از افراد متخصص در حوزه منابع انسانی ارسال و ضریب  CVRمحاسبه شد.
از آنجایی که مقدار محاسبه شده آیتمها بزرگتر از  2/25بود اعتبار محتوای همه آیتمها پذیرفته
شد .برای ارزیابی پایایی در بخش کیفی ،از روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی
مصاحبه های انجا گرفته استفاده شده است .برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درون
موضوعی دو کدگذار ،از یک دانشجوی دکتری منابع انسانی درخواست شد تا به عنوان
کدگذار در پژوهش مشارکت کند .پایایی بین دو کدگذار  2/99شد و پایایی کدگذاریها
مورد تأیید قرار گرفت.
برای بررسی روایی بخش کمّی ،از نظرات اساتید راهنما و مشاور و  8دانشجوی دکترای
مدیریت منابع انسانی استفاده شد و پا از دریافت بازخور ،اصالحات پیشنهادی انجا شد.
همچنین برای محاسبه پایایی ابزار اندازهگیری از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مطابق با
 82نفر نمونه اولیه ضرایب آلفای کرونباخ تما متغیرها و ابعاد (انتظارات نیروی کار  ،2/85سابقه
کاری  ،2/94وعده برند کارفرما  ،2/95تجربه برند کارفرما  ،2/94ترک شغ و ماندگاری )2/48
بزرگتر از  2/4و ضریب آلفای کرونباخ برای ک پرسشنامه  2/88تعیین و پایایی ابزار تأیید شد.
روش تجزیهوتحییل دادهها
در این پژوهش بعد از گردآوری دادههای کیفی با کمک نر افزار

Nvivo

اقدا به
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کدگذاری داده ها در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی شد .برای تجزیهوتحلی
دادهها در بخش کمّی با استفاده از نر افزارهای  SPSS 25و  AMOS 24از تحلی مسیر بهره
گرفته شد که  P-valueکمتر از  2/22معنادار فرض شدند.
یافتههای پژوهش
در جدول  5اطالعات جمعیتشناختی نمونه آماری بخش کیفی ارائه شده است:
جدول  .2توصیف آماری نمونه پژوهش و کدهای شناسایی شده
سن

تحصیالت

پست

1

زن

82-52

ارشد

کارشناس

سابقه
کار
8

8

5

مرد

82-52

ارشد

مدیر

8

2

استارتآپ

8

مرد

82-82

دکترا

مدیر

8/2

8

استارتآپ

7

مرد

82-52

ارشد

مدیر

8

12

2

مرد

82-82

ارشد

کارشناس

2

18

2

مرد

82-82

دکترا

مدیر

8

52

4

مرد

72-82

ارشد

مدیر

12

5

9

مرد

82-52

ارشد

مدیر

2

8

8

مرد

82-52

دکترا

کارشناس

4

72

12

مرد

82-82

دکترا

کارشناس

9

72

11

زن

82-82

ارشد

کارشناس

2

5

15

زن

82-82

دکترا

مدیر

18

7

18

مرد

82-52

ارشد

کارشناس

5

9

17

زن

82-52

ارشد

کارشناس

2

4

12

مرد

82-82

ارشد

مدیر

4

2

12

مرد

72-82

ارشد

کارشناس

7

12

14

زن

82-82

ارشد

مدیر

4

9

19

زن

82-52

ارشد

مدیر

2

7

استارتآپ

18

مرد

82-52

ارشد

کارشناس

5

5

بینالمللی

52

مرد

82-82

ارشد

کارشناس

5

72

بینالمللی

افراد جنسیت

مصاحبه

نوع سازمان
استارتآپ

خصوصی ( 22نفر >)
خصوصی ( 22نفر <)
بینالمللی

خصوصی ( 22نفر <)
خصوصی ( 22نفر >)
خصوصی ( 22نفر <)
خصوصی ( 22نفر <)
خصوصی ( 22نفر >)
خصوصی ( 22نفر <)
خصوصی ( 22نفر <)

خصوصی ( 22نفر <)
بینالمللی

خصوصی ( 22نفر <)
خصوصی ( 22نفر <)
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افراد جنسیت

سابقه
کار
9

مصاحبه

نوع سازمان

12

بینالمللی

5

بینالمللی
بینالمللی

سن

تحصیالت

پست

51

مرد

82-82

ارشد

مدیر

55

زن

82-82

ارشد

مدیر

4

58

زن

82-82

ارشد

کارشناس

2

2

57

مرد

82-82

دکترا

مدیر

4

12

52

مرد

72-82

دکترا

مدیر

15

12

خصوصی ( 22نفر >)

خصوصی ( 22نفر <)

خروجی تحلی تم و کدگذاری دادهها بر حسب تعداد افرادی که در مورد یک مقوله
صحبت کردند ،تعداد کدهایی که در آن مقوله دستهبندی شد و تعداد دفعاتی که افراد با
جمالت مختلف به یک کد واحد اشاره کردند؛ در جدول  8ارائه شده است:
جدول  .3خروجی فرآیند کدگذاری در پژوهش کیفی
مقوله
اصلی

انتظارات فرد از مدیر

انتظارات فرد از شغ

انتظارات سازمان از فرد

وعده برند
کارفرما

امنیت

19

54

25

تعلق

8

7

4

احترا

11

12

14

خودشکوفایی

58

54

88

امنیت

4

12

12

تعلق

8

2

9

احترا

15

12

58

احترا

19

17

84

خودشکوفایی

12

51

22

امنیت

9

12

12

تعلق

12

12

14

احترا

11

11

51

خودشکوفایی

12

58

22

افراد باتجربه

9

7

15

افراد تازهکار

4

7

12

مقولههای فرعی

انتظارات فرد از سازمان

انتظارات
نیروی کار

زیستی

تعداد
افراد
57

تعداد
کدها
51

تعداد
رفرنسها
44

ارزش اقتصادی
(نیاز زیستی)
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مقوله
اصلی

تجربه برند
کارفرما

اعتماد به برند
(نیاز به امنیت)

افراد باتجربه

تعداد
افراد
9

تعداد
کدها
2

تعداد
رفرنسها
59

افراد تازهکار

15

2

52

ارزش اجتماعی

افراد باتجربه

8

7

12

(نیاز به تعلق)

افراد تازهکار

14

11

95

ارزش توجه و تمای

افراد باتجربه

17

9

82

(نیاز به احترا )

افراد تازهکار

15

2

55

ارزش رشد و پیشرفت
(نیاز به خودشکوفایی)

افراد باتجربه

58

51

92

افراد تازهکار

55

12

47

تجربه کاندیدها

14

44

128

تجربه جامعهپذیری

11

9

52

تجربه نیروی کار بالقوه

12

52

77

تجربه رضایت کارکنان

12

54

84

تجربه نیروی کار سابق

2

4

9

تجربه شکار نیروی انسانی

2

8

11

جمع ک

52

772

1111

مقولههای فرعی

با توجه به تحلی تم انجا شده  772کد در سه مقوله اصلی انتظارات نیروی کار ( ،)Q1وعده
برند کارفرما ( )Q2و تجربه برند کارفرما ( )Q3از شناسایی شد در مجموع  1111بار در
مصاحبههای انجا شده با  52نیروی کار دانشی شناسایی شدند.
از دیدگاه نیروی کار دانشی انتظارات آنها به چهار دسته کلی تقسیم میشود .دسته اول
انتظاراتی است که آنها از سازمان دارند که در ک الیههای سلسله مراتب نیازها خود را نشان
دادند .دسته دو انتظاراتی است که آنها از مدیر مستقیم خود دارند که در سه الیه از امنیت تا
احترا خود ظاهر شدند .دسته سو انتظاراتی است که آنها از ذات شغ خود دارند که در دو
الیه احترا و خودشکوفایی نمایان شدند .دسته چهار انتظاراتی است که میدانند سازمان از
آنها دارد و در چهار الیه از امنیت تا خودشکوفایی ادراک شدهاند .این افراد وعدههایی را که
از برندهایی کارفرمایی دریافت کردند نیز در الیههای مختلف سلسله مراتب نیازها برشمردند؛
اما آن وعدهها از زمانی که نیروی تازه فارغالتحصی بودند و تجربه کار نداشتند تا زمانی که
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بعنوان نیروی باسابقه وارد بازار کار می شدند تفاوت اساسی داشت و آنها انتظارات خود را بر
اساس داشتن یا نداشتن سابقه کار تعدی میکردند و وعدهها را میپذیرفتند .از طرفی دینر
نیروهای کار دانشی تصاویری از برند کارفرما را از زمانی که بعنوان یک فرد خارج از سازمان
در نمایشناهها ،همایشها یا مجامع مختلف میدیدند ،تا فرآیند استخدا چه به صورت فرآیند
رسمی جذب و چه در فرآیند شکار نیروی انسانی ،تجربیات جامعهپذیری و زمانی که بعنوان
نیروی کار عضوی از سازمان بودند و همچنین وقتی از سازمان خارج شدند؛ در ذهن خود
داشتند .سؤاالت پرسشنامه پژوهش کمّی بر مبنای دادههای بدست آمده از تحلی تم تدوین
شدند.
اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماری بخش کمّی در جدول  7ارائه شده است:
جدول  .4توصیف نمونه آماری در بخش کمّی
اطالعات جمعیتشناختی
زن
جنسیت
مرد
سن

تحصیالت

ارشدیت سازمانی

سابقه کار دانشی

تعداد
121
542

 82سال و کمتر

822

 82تا  72سال

124

 71سال و بیشتر

82

کارشناسی ارشد

819

دکترا

118

مدیر

88

سرپرست

54

کارشناس ارشد

49

کارشناس

588

 8سال و کمتر

199

 7تا  2سال

128

 4سال و بیشتر

92

پیش از انجا تحلی های آماری برای آزمون فرضیات پژوهش ،تحلی عاملی تأییدی
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پرسشنامه به منظور بررسی روایی سازه انجا و در سطح اطمینان  82درصد بارهای عاملی
اختالف معناداری با صفر داشتند و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفت .برای بررسی کفایت
نمونه آماری از شاخص  KMOاستفاده شد (انتظارات نیروی کار  ،2/85سابقه کاری ،2/47
وعده برند کارفرما  ،2/97تجربه برند کارفرما  ،2/98ترک شغ و ماندگاری  )2/22که نتایج
حاکی از کفایت حجم نمونه آماری بود .از طرفی دینر با توجه به استفاده از روش حداکثر
درستنمایی و نرمال نبودن چندمتغیره دادهها از روش خودگردانسازی استفاده شد.
در مرحله بعد بررسی مدل تحلی مسیر پرداخته شد و پا از اصالحات انجا شد مدل زیر
در سطح اطمینان  82درصد مورد تأیید قرار گرفت:

شکل  .2مدل تحلیل مسیر انتظارات نیروی کار تا تمایل ماندگاری یا ترک شغل

ضرایب مدل معادالت ساختاری در جدول  2ارائه شده است:
جدول  .5معناداری ضرایب تأثیر و همبستگی مدل تحلیل مسیر

انتظارات نیروی کار ()Nee

<---

وعده برند کارفرما ()Pro

برآورد
استاندارد
2/825

معناداری
()P-value
2/222

انتظارات نیروی کار ()Nee

<---

تجربه برند کارفرما ()BEx

2/222

2/222

وعده برند کارفرما ()Pro

<---

تجربه برند کارفرما ()BEx

2/582

2/222

سابقه کاری ()Exp

<---

وعده برند کارفرما ()Pro

2/122

2/222

پارامترها
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تجربه برند کارفرما ()BEx

<---

ترک خدمت ()Trn

2/125

2/259

وعده برند کارفرما ()Pro

<---

ترک خدمت ()Trn

2/884

2/222

وعده برند کارفرما ()Pro

<--<->

ماندگاری ()Ret

2/814

2/222

e4

2/842

2/222

e3

یافتههای حاص از آزمون فرضیات این پژوهش از دیدگاه نیروی دانشی در بازار کار تهران
نشان داد که انتظارات نیروی کار دانشی بر وعدههای برند کارفرما ( )P1با ضریب  2/825تأثیر
معنادار داشته است .سابقه کاری افراد نیز با ضریب  2/122بر وعدههای برند کارفرما ()P2
تأثیرگذار بوده است .همچنین وعدههای برند کارفرما بر تجربه نیروی کار دانشی از برند کارفرما
( )P3با ضریب  2/582تأثیرگذار است .تجربه نیروی کار دانشی از برند کارفرما با ضریب 2/125
بر تمای او به ترک شغ ( )P4تأثیرگذار است .این درحالی است که تجربه نیروی کار دانشی
از برند کارفرما بر تمای او به ماندگاری در سازمان ( )P5تأثیر معناداری ندارد .بنابراین فرضیات
اول تا چهار پژوهش در سطح اطمینان  82درصد مورد تأیید قرار گرفت اما فرضیه پنجم مورد
تأیید قرار ننرفت.
عالوه بر نتایج مربوط به آزمون فرضیات پژوهش ،نتایج حاص از تحلی مسیر نشان داد که
انتظارات نیروی کار عالوه بر تأثیری که به طور یرمستقیم از طریق وعدههای برند کارفرما بر
تجربه برند کارفرما دارد؛ به طور مستقیم نیز با ضریب تأثیر  2/222بر تجربه برند کارفرما
تأثیرگذار است .همچنین وعده برند کارفرما عالوه بر تأثیر یرمستقیمی که از طریق تجربه برند
کارفرما بر تمای فرد به ترک خدمت دارد؛ به طور مستقیم نیز با ضریب  2/884بر تمای فرد به
ترک خدمت تأثیر گذار است .عالوه بر این ،با وجود که تجربه برند منجر به تمای فرد به
ماندگاری نمیشود؛ وعدههای برند با ضریب  2/814به طور مستقیم بر تمای فرد به ماندگاری
در سازمان تأثیرگذار است.
نتایج حاص از برازش مدل تحلی مسیر اصالح شده پژوهش در جدول  2ارائه شده است:
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جدول  .6شاخصهای برازش مدل تحلیل مسیر اصالح شده پژوهش
دستهبندی
شاخصهای مطلق

شاخصهای برازش
RMR ≈2
GFI ≈1
CFI<2/8

شاخصهای تطبیقی

TLI<2/8

شاخصهای مقتصد

CMIN/DF>2

RMSEA>2/29

مدل تحلیل مسیر
2/218
2/891
2/844
2/822
2/249
8/278

بر اساس نتایج حاص از تحلی مسیر اصالح شده ،مدل انتظارات نیروی کار تا تمای به
ماندگاری یا ترک شغ در سطح اطمینان  82درصد مورد تأیید قرار گرفت.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به دنبال یافتن چنوننی شک گیری تجربه برند کارفرما در ذهن نیروی کار
دانشی و تعیین تأثیر انتظارات نیروی کار و وعده برند بر شک گیری اثربخش این تجربه بود که
تأثیرگذار بر تمای افراد نسبت به ترک خدمت یا ماندگاری در سازمان است .در این میان نیروی
کار دانشی را افراد شا

در شرکتهای فعال بازار کار تهران فرض کرد که از دانشناههای

معتبر دولتی در مقاطع تحصیالت تکمیلی فارغالتحصی و در زمان اجرای پژوهش شا

بودند.

با توجه به نتایج بدست آمده از هر دو بخش پژوهش میتوان گفت انتظارات نیروی انسانی
از چهار دسته بر اساس سلسله مراتب نیازها شام انتظارات فرد از شغ  ،انتظارات فرد از مدیر،
انتظارات فرد از سا زمان و درک فرد از انتظارات سازمان از خودش تشکی شده است .بر این
اساس وعدههای برند در سطح زیستی در قالب ارزش اقتصادی ،در سطح امنیت در قالب اعتماد
به برند ،در سطح احترا در قالب ارزش توجه و تمای و در سطح خودشکوفایی در قالب ارزش
رشد و پیشرفت به نیروهای کار ارائه شده است؛ که تفاوت افراد بر مبنای داشتن تجربه کار بر
بسته های ارائه شده ارزش پیشنهادی به کارکنان تأثیرگذار بود .همچنین برند کارفرما برای
نیروی کار دانشی به معنای تجربیاتی است که در هر نوع تماسی با سازمان به دست آوردند که
از ارتباط فرد با برند کارفرما در محیطهای بیرون از سازمان ،تجربه کاندیدهای شغلی ،شکار
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نیروی انسانی ،مراح جامعه پذیری ،ارتباط فرد با سازمان بعنوان کارمند تا ارتباطش در سیستم
خاتمه کار را شام می شود .مثبت و منفی بودن این تجربیات به انتخاب راهبردهای مختلف
نیروی کار شام تصمیم به ماندن یا ترک سازمان منجر میشود .بر اساس نتایج حاص از تحلی
مسیر ،انتظارات نیروی کار هم به طور مستقیم و هم به طور یرمستقیم از طریق وعدههای برند
بر تجربهای که نیروهای کار دانشی در هر برخورد با برند کارفرما خواهد داشت؛ تأثیر میگذارد.
داشتن سابقه کاری نیز برای نیروهای کار بر وعدههایی که از طرف کارفرما میگیرند ،تأثیرگذار
است .تحقق وعده های برند کارفرما منجر به تمای فرد به ماندگاری و عد تحقق آنها منجر به
ترک خدمت نیروهای کار دانشی میشود .معموالً تجربهای که افراد از برخورد با برند سازمان
دارند صرفاً به تمایلش ان به ترک خدمت اثر دارد و نه تصمیم آنها به ماندن .افراد بر اساس تحقق
یافتن وعدههای برند تصمیم به ماندن میگیرند و نه صرفاً تجربیاتی که در هر برخورد با سازمان
داشتند .نتایج این پژوهش در شک  8ارائه شده است:
وعده برند کارفرما

سابقه کاری

 -ارزش اقتصادی

 -افراد باتجربه

 -اعتماد به برند

 -افراد تازه کار

 ارزش اجتماعیترک شغ

 ارزش توجه و تمای -ارزش رشد و پیشرفت

انتظارات نیروی کار
 انتظارات فرد از سازمان -انتظارات فرد از مدیر

ماندگاری در سازمان

تجربه برند کارفرما
 تجربه نیروی کار بالقوه تجربه کاندیدها تجربه شکار نیروی انسانی تجربه جامعهپذیری تجربه رضایت کارکنان -تجربه نیروی کار سابق

شکل  .3مدل نهایی مستخرج از نتایج پژوهش

 انتظارات فرد از شغ -انتظارات سازمان از فرد
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برای مقایسه نتایج و یافتههای پژوهش با تحقیقات صورت گرفته میتوان به همسوییهای
زیر اشاره کرد:
با توجه به نتایج پژوهش انتظارات کاری نیروی کار هم از طریق وعده برند و هم به طور مستقیم بر
تجربه برند کارفرما تأثیرگذار است .در این راستا پژوهشنران بسیاری برای ارزیابی برندسازی کارفرما
از مدل پنج بخشی شام  :کاربردی ،توسعه ،اقتصادی ،عالقهمندی و اجتماعی استفاده کردهاند؛ که
متناسب با وعدههایی است که بر اساس سلسله مراتب نیازها به افراد داده میشود (ادیبه احمد و دوود،
 5212و برتون و همکاران .)5222 ،همچنین برخی از پژوهشنران نیز برای سنجش برند کارفرما بر
مبنای وعدههای آن توانستند بر پنج بعد ارزش اقتصادی ،ارزش کاربردی ،ارزش اجتماعی ،ارزش
عالقهمندی و ارزش توسعه تأکید کنند (جیانگ و ایلا ،5211 ،مینچیننتون 5212 ،و ریا و براگا،1
)5212؛ که تعریف هر کدا از آنها متناسب با یک سطح از سلسله مراتب انتظارات نیروی کار است.
در این راستا ،افجه و علیزادهفر ( )1882در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که به منظور افزایش تعهد
کارکنان بهتر است به وعدههای داده شده به هننا استخدا توجه شود .این امر با نتیجه پژوهش حاضر
و تأثیری که وعده برند بر ماندگاری فرد در سازمان میگذارد ،همسویی دارد.
عالوه بر این ،تأثیری که انتظارات نیروی کار روی تجربه برند میگذارد همسو است با
دیدگاه محققان بسیاری که علت شکلنیری تجربیات برند متفاوت را وجود سلسله مراتب
نیازهای شغلی از سطح زیستی ،امنیت ،تعلق ،احترا و خودشکوفایی دانستند (د ویتو و همکاران،
 5212و بنسون و داندیا .)5228 ،نتایج ای ن پژوهش نشان داد آنچه که افراد در هر برخورد با
سازمان تجربه میکنند و از آن بعنوان برند کارفرما یاد میکنند؛ تحت تأثیر تحقق یا عد تحقق
وعدههایی است که برند کارفرما به آنها میدهد .در این راستا گوپتا و موهان ( )5218در پژوهش
خود با تأکید بر تجربه کاندیدها مهمترین بخش برندسازی کارفرما را شناسایی نقاط تماس افراد
با سازمان در فریند جذب و استخدا دانستند؛ که این نتیجه با ایجاد تجربه کاندیدها در این
پژوهش همخوان است .همچنین کوچرو و ساموکیش )5212( 5نیز تجربه استخدامی را مهمترین
بعد برند کارفرمایی دانستهاند .داویا و همکاران )5219( 8در مورد تجربه رضایت کارکنان و
1. Reis & Braga
2. Kucherov & Samokish
3. Davies, Mete & Whelan
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تصویری که از برند کارفرما ایجاد میشود مطرح کردند که تصویر برند کارفرما تنها در صورتی
که رضایت شغلی وجود داشته باشد منجر به درگیری سازمانی میشود .در بخش دینری از
نتایج این پژوهش مطرح شد تجربهای که نیروهای کار از برخورد با برند کارفرما کسب میکنند
صرفاً بر تمای فرد به ترک خدمت تأثیر دارد؛ اما تحقیق یا عد تحقق وعدههای برند هم بر
تمای فرد به ترک خدمت و هم بر تصمیم به ماندن فرد تأثیرگذار است .در این راستا یافتههای
مونسامی و بوسچ )5228( 1نشان میدهد ،سازمانهایی که ارزش پیشنهادی آنها یا همان
وعدههای برندشان ضعیفتر از رقباست ،در خطرپذیری ترک شغلی کارکنان خود هستند
(مرادی و همکاران .)1882 ،ادیبه احمد و دوود ( )5212در پژوهش خود بیان کردند اهمیت
باال ی ارتباط بین ارزش توسعه یافته به وسیله برند کارفرما و نسبت ترک خدمت است .از بین
پنج عام منتخب در حوزه برندسازی کارفرما عام توسعه تأثیر بسزایی بر ترک خدمت داشت
و سایر عوام برندسازی کارفرما بر ترک خدمت افراد تأثیرگذار نبود .نتایج این تحقیق نشان
میدهد برا ی ننهداشت نیروی انسانی باید بر رشد و توسعه آنها تأکید بیشتری داشت و سایر
عوام برندسازی کارفرما تأثیر چندانی بر ترک خدمت افراد ندارد .همچنین جونز و اوستر

5

( )5218در پژوهشی نشان دادند که برندسازی کارفرما هم میتواند در جذب کارکنان بالقوه
خارجی سازمان مؤثر باشد و هم به افزایش تعهد و وفاداری کارکنان فعلی منجر شود.
محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش
با توجه به اینکه روش پژوهش نظریه داده بنیاد بود و پژوهشنر به دنبال تفسیر دادهها ،درگیر
تجزیهوتحلی شد ،لذا این پژوهش را نمیتوان کامالً عاری از نظرات پژوهشنر در نظر گرفت.
از آنجایی که این پژوهش در بازار کار تهران انجا شده است و این شهر به دلی شرایط و
موقعیتی که دارد متفاوت از بازار کار در سایر نقاط کشور است ،لذا تعمیمپذیری نتایج این
پژوهش کاهش پیدا میکند .با توجه به یافتههای پژوهش به مدیران منابع انسانی و سایر افرادی
که تصمیم به برندسازی کارفرما در سازمان خود دارند ،پیشنهاد میشود:


پیش از هر کاری اقدا به شناسایی و طبقهبندی انتظارات نیروی کار دانشی در سلسله
1. Munsamy & Bosch
2. Jonze & Öster
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مراتب نیازها کنند و افراد را در دو بخش نیروهای تازه کار و باتجربه دستهبندی کنند .به عبارتی
دینر مشخص کنند که هر دسته از نیروها چه انتظاری از سازمان ،مدیر و شغلش دارد و چه
انتظاراتی سازمان باید از آنها داشته باشد.


در مرحله بعد متناسب با انتظارات و سابقه کاری آنها بستههای ارزش پیشنهادی به

کارکنان را آمده کنند .به عبارتی دینر وعدههای مناسبی برای جذب ،ارتقاء و ننهداشت
نیروهای شغ اولی و باتجربه برای تمامی مشا

سازمان طراحی کنند و در نظر داشته باشند که

نیروهای دانشی وعدههای مناسبی دریافت کرده باشند و در ارائه وعدهها به آنها انعطاف بیشتری
لحاظ کنند.


سبا برای هر مرحله از برخورد فرد با سازمان تصویری واحد ،منحصربهفرد و واقعی

ارائه کنند تا تجربیات افراد را به گونه ای مدیریت کنند که آنچه برند کارفرما در نظر دارد در
ذهن آنها نقش ببندد.


عم کردن به وعدههای برند اهمیت بسیاری دارد چرا که نیروهای کار دانشی تصمیم

به ترک سازمان و یا ماندگاری در آن را بر اساس تحقق یافتن یا نیافتن وعدههای برند میگیرند.
همچنین در صورتی که تصویر سازمان در مراح ایجاد تجربه برند هماهننی و یکبارچنی
نداشته باشد و منجر به تجربه ناخوشایندی برای نیروهای کار دانشی شود آنها تصمیم به ترک
سازمان میگیرند .مدیریت این فرآیند میتواند منجر به جذب ،حفظ و ننهداشت نیروهای کار
دانشی برای سازمان شود.
در نهایت به محققان آتی پیشنهاد میشود اقدا به ارائه مدلی برای ایجاد تجربیات برند
کارفرما در هر یک از نقاط تماس نیروی کار با سازمان شام تجربه کاندیدها ،جامعهپذیری،
نیروی بالقوه ،رضایت کارکنان ،نیروی سابق و شکار منابع انسانی کنند .همچنین به شناسایی
بستههای ارزش ویژه برند کارفرما یا همان وعدههای برند برای هر دسته از نیروی کار شغ اولی
و باتجربه ببردازند.
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