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چکیده
هدف تحقیق حاضر ،طراحی مدل برندسازی کارفرما در سازمانهای عمومی غیردولتی
است .این پژوهش از دید روش از انواع پژوهشهای ترکیبی (کیفی و کمی) ،از منظر هدف
کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطالعات ،پیمایشی است .نتایج بهدستآمده از فاز کیفی
پژوهش به طراحی مدل مفهومی پیشنهادی برندینگ کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی منجر شد
و در فاز کمی اعتبارسنجی این مدل توسط خبرگان و گروه مرجع صورت گرفت .یافتههای نهایی
تحقیق با استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری با کمک نرمافزار  PLSنشان داد که تمامی
ابعاد عوامل زمینهساز داخلی برندینگ کارفرما ،عامل زمینهساز خارجی برندینگ کارفرما و
همچنین سازههای شناساییشده در رابطه با پیامدهای داخلی و خارجی برندینگ کارفرما دارای
معنیداری باالتر از  2/80در سطح خطای  7/79و با بار عاملی مناسب هستند که نشان از تأیید مدل
نهایی برندسازی کارفرما دارد.
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مقدمه
برند کارفرما ،راهبرد مدیریت سرمایۀ انسانی ،برای تمایز است .کارکرد اصلی برند
کارفرما ،جذابیت برای نیروهای کاری بالقوه بیرون سازمان و نگهداری استعدادهای درون سازمان
است (رحیمیان .)920: 9912 ،برندسازی در ابتدا برای تمایز محصوالت ملموس بهکار گرفته
میشد ،اما در طول زمان ،برای تمایز انسانها ،مکانها و سازمانها بهکار رفته است .برندسازی
کارفرما ،بهمثابۀ راهبرد بلندمدت برای مدیریت آگاهی و ادراك کارکنان بالفعل و بالقوه و
ذینفعان تعریف شده است که شامل تجارب مستقیم و غیرمستقیم ارتباط با سازمان میشود
(کول.)58 :2799 ،9
الزم است سازمانها همانگونهکه برای محصول خود برندسازی میکنند ،برای برندسازی
خود بهعنوان کارفرما نیز سرمایهگذاری نمایند؛ زیرا کارکنان ،مشتریان داخلی سازمان هستند.
امروزه ،برند کارفرمای مؤثر برای مزیت رقابتی ضروری است .برندسازی کارفرما ،فرایند شناسایی
و ایجاد پیام برند سازمان ،با استفاده از اصول سنتی بازاریابی برای دستیابی به موقعیت یک
کارفرمای برتر برای انتخابشدن است (کول .)51 :2799 ،چنانچه بارو و موزلی)2778( 2
خاطرنشان میکنند ،برندسازی کارفرما تنها برای انتقال پیام شخصیت سازمان مورد استفاده قرار
نمیگیرد؛ بلکه برای سازگاری با ابزارها و فنهایی است که معموالً برای برانگیختن و
دربرگیری کارکنان بهکار میآید .برند مصرفکننده همچون برند کارفرما نیز رابطهای احساسی
بین کارفرما و کارمند بهوجود میآورد (کومار داون و بیس واس.)29 :2797 ،9
در ادبیات غرب برند کارفرما سالهاست مورد توجه قرار گرفته است و برترین کارفرمایان
جهان هر سال توسط مجله فورچون معرفی میشوند .در ایران اما ،این مفهوم چندان شناخته شده
نیست و هنوز بهصورت واقعی بهکارگرفته نشده است .لذا در این پژوهش باتوجهبه اهمیت برند
سازی کارفرما و تأثیر آن بر ادراکات منابع انسانی و درنهایت مشتریان سازمان به شناسایی مؤلفهها
1. Kolle
2. Barrow & Mosley
3. Kumar Dawn & Biswas
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و ویژگیهای برندسازی کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی و درنهایت طراحی مدل مطلوب
برندسازی کارفرما اقدام خواهد شد .برای این امر از سازمانهای عمومی غیردولتی ،مطالعه موردی
سازمان تأمین اجتماعی باتوجهبه حجم باالی کارکنان و وجود ساختارها و بسترهای مناسب
مدیریت منابع انسانی استفاده شده است .باتوجهبه چالشهایی که حال و آینده محیط سازمانهای
ایرانی را درگیر خود خواهد کرد ،همچون فقدان راهبرد مناسب کسبوکار ،فقدان کارراهه
شغلی ،عدم شناخت نیازهای کارکنان ،مشتریان و ذینفعان سازمان و نیز فقدان بازار آزاد به مفهوم
واقعی ،فقدان رقابت کسبوکار در سازمانهای دولتی و شبهدولتی ،فرصت جذب منابع انسانی
شایسته و بااستعداد ،نگرش در حال تغییر نیروی کار نسبت به کار و زندگی ،مهاجرت نخبگان
ایرانی و روند کاهش رشد جمعیت میتوان بهضرورت و اهمیت مطالعه و بررسی بیشتر
درخصوص برندسازی کارفرما صحه گذاشت.
در همین راستا از مسائل و چالشهای اصلی که جامعه آماری پژوهش حاضر با آن مواجه
است ،جذب و حفظ نیروی کار ماهر و باتجربه است .از مهمترین خطمشیهای کیفیت سازمان
تأمین اجتماعی ،توسعه کیفی منابع انسانی و بهبود زندگی کاری کارکنان از طریق افزایش سطح
اختیارات و برقراری تعامل مناسب بین مدیریت و کارکنان است که برای جذب و حفظ کارکنان
ماهر ،باتجربه و بااستعداد درنظر گرفته شده است .البته برای تحقق این امر به برندسازی کارفرما
نیاز است و ازآنجاکه برندسازی کارفرما ،مجموعه عواملی است که باعث میشود سازمان مکانی
خوب برای کارکردن نشان داده شود ،بنابراین بایستی آن عوامل شناسایی و تقویت شوند .لذا
سؤال اصلی این پژوهش اینگونه مطرح میشود که ویژگیها و مؤلفههای مدل برندسازی
کارفرما در سازمانهای عمومی غیردولتی چگونه و چیست؟

مبانی نظری پژوهش
میزان شناخت نسبت به برندینگ کارفرما ،بهعنوان یک فعالیت راهبردی الزم در طی
سالههای اخیر در کنار پژوهشهایی که در این حوزه صورت گرفته ،افزایش یافته است .برندینگ
کارفرما که درواقع از حوزه بازاریابی نشئت میگیرد ،فعالیتهای متنوع سازمانی نظیر بخش
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مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی را دربر میگیرد و باید آن را بهعنوان یک موجودیت پویا
درنظر گرفت .میتوان گفت مفهوم برندینگ کارفرما در مورد جذب و حفظ کارکنان بااستعداد
از طریق بهکارگیری فعالیتهای برندینگ خارجی و داخلی است (گادام.)900 :2770 ،9
برندینگ کارفرما (بهعنوان یک رشته سازمانی) بهعنوان بخشی از فرایند برندینگ شرکتی
در کنار برندینگ محصول بهحساب میآید .باآنکه برندینگ کارفرما شباهتهایی با برندینگ
محصول و برندینگ شرکتی دارد ،اما دو تفاوت اصلی بین این دو باعث تمایز آنها از یکدیگر
میشود .اول اینکه ،برند کارفرما بهطورویژه به تجربه استخدام در پایهگذاری هویت سازمانی
بهعنوان یک کارفرما مربوط میشود و دوم اینکه ،برندینگ کارفرما باتوجهبه مصرفکنندههای
آن ،مخاطبین داخلی و خارجی ،پیچیدهتر محسوب میشود ،اما برندینگ شرکتی و محصول
عموماً بر مخاطبین خارجی تأکید دارند .برندینگ کارفرما یک موجودیت پیچیده است که
فعالیتهای مختلف سازمانی را از سطح راهبردی تا سطح عملیاتی و تاکتیکی دربر میگیرد (بک
هاووس و تیکو.)15 :2775 ،2
در سالهای اخیر ،وضعیت نامطلوب اقتصاد جهانی سبب بروز بیکاریهای گستردهای در
اغلب کشورها شده است .در مقابل اکثر مدیران عالی و ارشد از کمبود کارکنان بااستعداد در
سازمانها خبر میدهند .آنان اعتقاد دارند که کارکنان خوب ،بهسختی یافت میشوند .تا
آنجاکه امروزه تالش بر سر جذب کارکنان بااستعداد موجب رقابت شدیدی شده است .درواقع،
کارکنان ،دارایی باارزشی برای موفقیت سازمانها محسوب میشوند .این در حالی است که تنها
 97درصد از شرکتها موفق به جذب کارکنان بااستعداد و خوب شدهاند (مورکو و آنکلز،9
 .)291 :2771از طرفی اکثر شرکتهای مشاورهای ،هزینههای جایگزینی کارکنان را در حدود
نصف حقوق سالیانه آنان برآورد نمودهاند .بررسی عملکرد شرکتها نشان میدهد که نرخ
جابهجایی پایین کارکنان با کاهش هزینههای کارمندیابی ،افزایش رضایت مشتریان و منافع
1. Gaddam
2. Backhaus & Tikoo
3. Moroco & Uncles
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ذینفعان رابطه معنیداری دارد ( آلتاباچ .)99 :2777 ، 9این رابطه با پژوهش روسی و همکارانش

2

( )9110در تطابق کامل قرار دارد .آنان اذعان میدارند که افزایش  8واحد رضایت کارکنان
منجر به افزایش  9/9واحد در رضایت مشتری و همچنین افزایش  7/8واحد در رشد درآمد
شرکت میشود .برندینگ کارفرما ،9باهدف جذب و نگهداشت کارکنان خوب و بااستعداد ،یکی
از مقوالتی است که بایستی در این خصوص مدنظر قرار گیرد .یک پیمایش جهانی نشان میدهد
که تأکید بر برندینگ کارفرما در سازمانهای دولتی و شرکتهای تجاری به ایجاد  8مزیت
رقابتی منجر میشود که عبارت است از:
ـ حفظ و نگهداشت کارکنان فعلی ( 19درصد)
ـ افزایش تعلقخاطر کارکنان ( 19درصد)
ـ جذب کارکنان خوب و بااستعداد ( 17درصد)
ـ افزایش انگیزش کارکنان در کار ( 01درصد)
ـ بهبود وضعیت کسبوکار ( 09درصد)
لذا کارفرمایانی که برندینگ کارفرما را درك و فهم نموده و به اهمیت این موضوع
تأکید نمایند ،به مزیت رقابتی در بازار نیروی کار دست خواهند یافت (ریچرت.)929 :2771 ،5
تعاریف برندینگ کارفرما از اولین باری که مطرح شد ،بارها دچار تحول گشته است و
بهعنوان آشکارترین اثبات از مفهوم تکامل عمل میکند .تعریف اولیه توسط آمبلر و باروو

8

( )9111مطرح شده و عمدتاً براساس برنامههایی برندینگ سنتی بوده است .وی میگوید که
برندینگ کارفرما؛ مجموعهای از منافع کارکردی اقتصادی و روانشناختی است که کار موردنظر
آنها را ارائه میکند (باروو و موسلی .)95 :2778 ،دیگر محققان برجسته در این حوزه براساس این
تعریف اقدام به تعریف برندینگ کارفرما به این صورت میکنند :فرایند ساخت یک هویت
کارفرما ،قابلشناسایی و منحصربهفرد است و برند کارفرما بهعنوان مفهومی است که یک شرکت
1. Altbach
2. Rucci et al
3. Employer branding
4. Reichert
5. Ambler & Barrow
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را از دیگر رقبای خود متمایز میکند (بک هاووس و تیکو .)90 :2775 ،عالوهبراین ،سالیوان
( )2775نیز از طریق بحث در مورد اینکه برندینگ کارفرما یک راهبرد بلندمدت برای مدیریت
سطح آگاهی و ادراك کارکنان ،کارکنان بالقوه و ذینفعان مربوطه در یک شرکت معین است،
به تعریف خود یک جنبه راهبردی اضافه مینماید .تشابهات موجود بین این تعاریف همگی به
مسئله موردهدف قراردادن کارکنان فعلی و بالقوه بهعنوان مصرفکنندگان از طریق ارائه یک
ارزش براساس مزایای ملموس و غیرملموس ،معرفی سازمان بهعنوان یک کارفرمای برتر و
درنتیجه متمایزنمودن سازمان از دیگر رقبای خود اشاره دارند .برندینگ کارفرما دیگر تنها یک
«ابزار جادویی کارمندیابی »9نیست ،بلکه یک فعالیت و اقدام سازمانی راهبردی و پویاست که
برنامهها و اقدامات سازمانی متنوعی را نظیر مدیریت منابع سازمانی ،مدیریت ،اهداف راهبردی،
مسئولیت اجتماعی شرکتها و بازاریابی را در کنار یکدیگر جمع میکند .عالوهبراین ،یک برنامه
ارتباطی محسوب میشود که روابط بلندمدت را بین کارکنان فعلی و بالقوه و سازمانها ایجاد
میکند (آگرهولم و همکاران2799 ،2؛ ادواردز .)2797 ،9ازاینرو ،برندینگ کارفرما به این
صورت تعریف میشود« :یک فرایند برندینگ راهبردی است که روابط بین سازمان و کارکنان
بالقوه و فعلیاش را تحت اثر مفاهیم متنوع شرکتی با هدف خلق مشترك ارزشهای پایدار برای
فرد ،سازمان و جامعه بهعنوان یک کل ایجاد میکند (آگرهولم و همکاران .)08 :2799 ،بهزعم
چرابرا و میشرا )2770( 5برندینگ کارفرما فرایند ایجاد ،هویتبخشی و معنادهی به تصویر یک
سازمان در نقشش بهعنوان یک کارفرما میباشد.
مروری بر پژوهشها

هدف از مرور پژوهشها ،ایجاد چارچوبی مفهومی برای درك عمیق فرایند برندینگ
کارفرماست .ازآنجاکه پژوهشهای مرتبط با برندینگ کارفرما هنوز در مراحل اولیه خود به سر
میبرند (ادواردز ،)2797 ،تاکنون هیچگونه درك اساسی و بنیادی از ابعاد برندهای کارفرما و
1. Magic recruitment tool
2. Aggerholm
3. Edwards
4. Chrabra & Mishra
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آیتمهای مقیاسی نهفته در آن ارائه نشده است (های هاووس و همکاران .)99 :2779 ،9تحلیلها
نشان میدهد که پژوهشهای مرتبط با برند کارفرما فاقد رویه تعریفشده مناسب و اجزای کاری
قابلاعتماد هستند .اول آنکه ،باید مقیاسی که دربردارنده ادراك دانشجویان و کارکنان در مورد
کارفرمایان جذاب و شرایط شغلی باشد ،ایجاد شود تا بتوان ابعاد برند کارفرما را شناسایی کرد.
دوم ،بررسی تفاوتهای ممکن در اهمیت ابعاد سطوح مختلف ،ازلحاظ جنسیت ،سن گروه یا
سطح تحصیالت و تعیین جایگاهی واضح از برندینگ کارفرما در محتوای نظریههایی نظیر
جذابیت سازمانی همچنان نیاز به تحقیقات و بررسیهای بیشتری دارد .در جدول ( )9ابعاد برند
کارفرما در مطالعات پیشین و در جدول ( )2عوامل و نمونههای برندینگ کارفرما ارائه شده است.
جدول  .9ابعاد برند کارفرما و دیگر ساختارهای مرتبط با آن (ایونس)33 :2199 ،2
موضوع

ابعاد

مؤلفین

جذابیت سازمانی

اچوور و رزن9101 ،9

تصویر شرکت ،مقاصد جستجوی شغل

بازاریابی داخلی

اچوور و رزن9101 ،

توسعه ،پاداشها ،چشمانداز

برندینگ کارفرما

آمبلر و باروو9111 ،

ارزش کارکردی ،ارزش اقتصادی و ارزش روانشناختی

جذابیت سازمانی

های هاووس و همکاران2779 ،

جاذبه ،مقاصد ،اعتبار

5

برندینگ کارفرما

برتون و همکاران 2778 ،

برندینگ کارفرما

کاچلین و همکاران2771 ،8

برندینگ کارفرما

استریواستاوا و هاتناگر2797 ،1

برندینگ کارفرما

ایونس2799 ،

برندینگ کارفرما

ایونس2799 ،

رشد ،کاربرد ،اقتصادی ،اجتماعی ،رغبت
ارزش رشد ،ارزش اقتصادی ،ارزش اجتماعی ،ارزش تنوع،
ارزش شهرت
دلسوز ،توانا ساختن ،رشد شغلی ،معتبر و باانصاف ،منعطف و
اخالقی ،تصویر برند محصول و خدمات ،تصویر مثبت از کارفرما،
دیدهشدن در سطح جهانی
اعتبار ،احترام ،انصاف ،افتخار تیم محوری
رهبری و چشمانداز ،انگیزش و پویاییها ،فرهنگ و ارتباطات،
توسعه و دیدگاه ،خانوادهمحوری و جمعیتشناسی ،کارآفرینی
1. Highhouse et al
2. Ivens
3. Schwoerer & Rosen
4. Berthon et al
5. Cachelin et al
6. Srivastava & Bhatnagar
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جدول  .2عوامل و نمونههای برندینگ کارفرما (ایونس)78 :2199 ،
عوامل
فرهنگ و ارتباطات
روحیه تیم
وظایف
شغل و محیط بینالمللی
مزایا
شهرت
تعادل بین کار و زندگی
آموزش و توسعه (رشد)
تنوع
مشتریان
استقالل داخلی
مسئولیت اجتماعی

نمونه
فرهنگسازمانی روشن
اهمیت ارتباط با کارکنان
روحیه تیمی منسجم بین همکاران
محیط کاری مفرح
وظایف متنوع
لزوم مهارتهای متنوع برای انجام وظایف
فرصتهای کاری بینالمللی
محیط کاری بینالمللی
حقوق پایۀ مکفی
مزایای اضافی خوب
شهرت عمومی خوب شرکت
قراردادن شرکت در رزومه
تعادل مناسب بین کار و زندگی
ایجاد تناسب بین موضوعات شخصی و خانوادگی
پیشنهادهای آموزشی متنوع
استمرار فرایند توسعۀ مهارت
تنوع در کار گروهی
حقوق برابر برای زنان و مردان
مشتریان عالقهمند
تماس مناسب با مشتری
استقالل داخلی کارکنان
مسئولیتپذیرشدن سریع کارکنان جدید
تعهد اجتماعی
توجه به محیط

ارکاندر و اسجانسن )2799( 9در پژوهشی با عنوان "برندسازی کارفرما ،راهی برای عملیات
و ارزشگذاری مدیریت منابع انسانی" بهدنبال بررسی چگونگی کمک برندسازی کارفرما به
1. Erkander & Sjunnesson
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سازمان بهویژه مدیریت منابع انسانی در جهت حفظ کارکنان است .در این پژوهش با مطالعه
موردی کیفی یافتهها نشان داد که برندسازی کارفرما به مدیریت منابع انسانی توسط:
 9ـ مشوقهای مدیریت منابع انسانی به کارکنان بالقوه ،فعلی و سابق
 2ـ کمک به نگهداری فرهنگسازمانی
 9ـ ایجاد یک رویکرد راهبردی به مدیریت منابع انسانی کمک خواهد کرد.
موسر و برن )2799( 9در تحقیقی با عنوان "برند کارفرما ،اندازهگیری اثر کاربردی از گزاره
ارزش کارفرما" به بررسی یک روش و توسعه آن برای اندازهگیری عملکرد برندسازی کارفرما
پرداختند .در این تحقیق شاخصهای جذابیت ،انتخاب و حفظ بهعنوان موضوعاتی برای بررسی
عملکرد برندسازی کارفرما مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج نشان داد یکپارچکی کم بین
وظایف ،ارتباطات داخلی ضعیف ،تخصیص نامناسب منابع و فقدان استقالل مدیریت ،باعث
کاهش توسعه برندسازی کارفرما خواهد شد .جونز و اوستر )2799( 2در مطالعهای به "بررسی
تأثیر برندسازی کارفرما در مدیریت منابع انسانی با تأکید بر استخدام و حفظ کارکنان" پرداختند.
آنها به بررسی این سؤال پرداختند که چگونه و چرا برندسازی کارفرما در سازمان اجرا میشود و
چه نقشی در مدیریت منابع انسانی به جهت استخدام و حفظ کارکنان ایفا میکند .یافتهها نشان داد
که برندسازی کارفرما میتواند هم در جذب کارکنان بالقوه خارجی سازمان مؤثر باشد و هم به
افزایش تعهد و وفاداری کارکنان فعلی منجر شود .همچنین برندسازی کارفرما میتواند به فرایند
استخدام در شرکت کمک شایانی نماید .آنها تأکید کردند که برای یک کارفرما برند قابلاعتماد
و موفق و استحکام ارزشهای داخلی و بهبود تصویر خارجی ،حیاتی است .لیم 9و همکاران
( )2799مطالعهای کیفی در مورد "برندسازی کارفرما در شرکت پاس " 5انجام دادند .آنها بهدنبال
این بودند که بررسی کنند چرا کارمندان ،رضایت باالیی از شغل خود در این سازمان دارند .بعد
از بررسی متوجه شدند که انعطافپذیری در زندگی کاری ،ساختار شرکت ،چالش و آزادی در
1. Moser & Björn
2. Jonze & Öster
3. Liem
4. company Pathé
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کار باعث رضایت آنها شده است .نتایج تحقیق نشان داد یکی از عواملی که به افزایش تعهد و
رضایت کارکنان منجر شده است ،برند کارفرماست .در شرکت پاس ،برندسازی کارفرما روی
عوامل داخلی و خارجی و ایجاد تصویر مثبت از شرکت ،هدایت مناسب کارکنان فعلی ،دادن
هویت به کارکنان بهوسیله ایجاد ارزش ،تعهد ،هوش و پاداش تمرکز کرده است .همچنین در
خارج از شرکت ،ارتباطات برند ،ساختار و مسئولیت اجتماعی شرکت در جذب کارکنان بالقوه
تأثیرگذار بود .تران داك )2799( 9تحقیقی با عنوان "برندسازی کارفرما در شرکتهای کوچک
و متوسط :جذب دانشآموختههای صنعت فناوری اطالعات" انجام داده است .پسزمینه نظری
این پژوهش ،در رابطه بین مفاهیم بازاریابی و مدیریت منابع انسانی و چگونگی اتصال این دو با
مفهوم برندسازی کارفرماست .تجزیهوتحلیل انجامگرفته از دادههای تحقیق حاکی از ادارك
دانشآموختهها نسبت به برند کارفرماست .افراد با تأثیرپذیری از برند کارفرما در
تصمیمگیریهای خود نسبت به جهتگیریهای شغلی و حرفهای خود در آینده مبادرت میکنند.
سیورتزن 2و همکاران ( )2799در مقالهای با عنوان "برندسازی کارفرما :جذابیت کارفرما و استفاده
از رسانه اجتماعی" به بررسی عواملی که کارفرما باید روی راهبردهای برندسازی خود تمرکز
کند ،میپردازند .همچنین هدف این مطالعه ،بررسی مقیاس جذابیت کارفرما و تجزیهوتحلیل
ارتباط بین این مقیاس اندازهگیری و استفاده از رسانه اجتماعی در ارتباط با شهرت شرکت و قصد
دستیابی به یک شغل است .نتایج نشان داد ویژگیهای چندگانه کارفرما تأثیر مثبتی بر شهرت
شرکت و جذب کارکنان بالقوه دارد .بهطور خاص نتایج نشان داد که ارزش نوآوری ،ارزش
روانی ،ارزش عملکرد و استفاده از رسانههای اجتماعی ،تأثیر مثبتی بر شهرت شرکت که
بهنوبهخود بهطور مثبت ،نیت دستیابی به شغل را تحت تأثیر قرار میدهد.
هلیمان 9و همکاران ( )2799مقالهای با عنوان "برندسازی کارفرما در صنعت برق" انجام
دادند .هدف این مطالعه بررسی انواع انگیزهها و شیوههای شرکت برای برندسازی کارفرما در
1. Tran Duc
2. Sivertezen
3. Heilmann
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صنعت برق است .همچنین بررسی این هدف که چگونه برندسازی کارفرما سازمان را به سمت
نگهداشت کارکنان فعلی و جذب کارکنان بالقوه سوق میدهد .نتایج نشان داد که انگیزه اصلی
برندسازی کارفرما در ایجاد تصویر بهتر کارفرما ،اثرگذاری بر نگهداشت و بهبود رضایت شغلی
است .همچنین برندسازی کارفرما بر تمرکز بر اهداف گروه ،استخدام و عملیات آموزشی جهت
کارکنان بالقوه تالش دارد ،هرچند آموزش و توسعه یک قسمت ضروری از برندسازی کارفرما
برای کارکنان فعلی است .اندرسون و ساندگرن )2799( 9پژوهشی با عنوان "اثر رسانهها در
برندسازی کارفرما" انجام دادند .نتایج نشان داد شرکتهای که از وبگاهها و رسانههای مناسب
استفاده کردهاند در جذب جویندگان کار بالقوه باتوجهبه ارزش اجتماعی و هویت شرکت
موفقتر بودهاند .این یافتهها نشان میدهد شرکتها باید با استفاده از رسانههای غنی و وبگاههای
حرفهای در ایجاد ارتباط مناسب برای توصیف شرکت به کارکنان بالقوه بااستعداد کوشا باشند.
آالنیاك و همکاران )2795( 2مطالعهای با عنوان "جذب کارکنان بااستعداد در شرکت :آیا
ما نیاز به راهبردهای گوناگون برندسازی کارفرما در فرهنگهای مختلف داریم؟" انجام دادند .در
این مقاله مطرح شده است که هنوز در دنیای کسبوکار امروز ،میتوان از راهبردهای استاندارد و
یکسان جذب کارکنان بالقوه در سراسر جهان استفاده کرد ،یا باید برندسازی کارفرما را باتوجهبه
تفاوت فرهنگی کشورها لحاظ کرد؟ این تحقیق میان  977دانشجوی مشغول به تحصیل در
دانشگاههای ترکیه و لتونی انجام گرفت .نتایج نشان داد پاسخدهندگان در دانشگاههای ترکیه
اهمیت بیشتری به جذابیت کارفرما نسبت به دانشجویان لتونی میدهند .همچنین در این تحقیق
تفاوتهای فرهنگی ،ملی و جنسیتی در درك مبانی برند کارفرما و کاربرد آن تأثیرگذار است.
ونگ )2795( 9پژوهشی با عنوان تأثیر برندسازی کارفرما بر عملکرد کارکنان برای دریافت درجه
مدرك دکتری در دانشگاه منچستر انجام داده است .در این پژوهش پنج شاخص برای انعکاس
برند کارفرما و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گرفته است که شامل :پایداری
1. Andersson & Sandgren
2. Alaniak et al
3. Wong et al
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شخصی ،ارتباط شخصی و تعلق ،فرصتها و رشد ،منافع شخصی و نفوذ و اهمیت و اعتمادبهنفس
میباشد .نتایج کمی نشان داد ارتباط معنیدار و مثبتی بین ادراك کارکنان از برند کارفرما و
عملکرد شهروندی کارکنان وجود دارد .همچنین نشانههای قوی از تحقق درك کارکنان از
وعدههای کارفرما باتوجهبه برند آن وجود دارد که شامل :تجربه اشتغال مطلوب و متمایز در
سازمان ،عالیدانستن سازمان بهعنوان محل عالی برای کار ،داشتن شادی درونی برای ادامه کار در
این محل ،عدم ترك سازمان و داشتن ادراکات مثبت نسبت به اجرای وظایف کاری و شهروندی
سازمانی کارکنان است .بیسواس و شور )2795( 9در پژوهشی با عنوان "سابقه و پیامدهای
برندسازی کارفرما" بهمرور و تجزیهوتحلیل پدیده برندسازی کارفرما پرداختند .آنها به بررسی
نظریههای دانش ،رفتار سازمانی ،مدیریت منابع انسانی و بازاریابی در چارچوب سابقه برند
سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان و عملکرد مالی آن در  950شرکت در هند پرداختند .نتایج
نشان داد به پیشنمایش کار واقعی ،حمایت سازمانی ادراكشده ،عدالت در ارائه پاداش ،اعتبار
سازمانی ادراكشده ،اعتماد سازمان ،رهبری مدیریت ارشد ،التزام قرارداد روانشناختی و
مسئولیت اجتماعی شرکتی بر برندسازی کارفرما تأثیرگذارند ،همچنین برندسازی بر عملکرد مالی
و غیرمالی شرکت اثرگذار است .لورس 2و همکاران ( )2798مقالهای با عنوان "تأثیر تعهد بر برند
کارفرما :توسعه و اعتبار یک مقیاس" انجام دادند .در سالهای اخیر برندسازی کارفرما بهعنوان
منبعی پایدار از مزایای رقابتی قلمداد میشود .آنها توسعه و اعتبارسنجی یک مقیاس چندبعدی را
برای اندازهگیری قدرت تأثیر تعهد کارکنان بر برند کارفرما در پنج مطالعه جداگانه انجام دادند.
در کلیه مطالعات ،تأثیر تعهد بر برند کارفرما بهصورت مثبت مورد تأیید قرار گرفت.

روش تحقیق
روش این تحقیق ازنظر نوع دادهها هم در زمرۀ روشهای کیفی و هم روشهای کمی قرار
دارد و بهصورت توأمان از هر دو روش استفاده شده است ،بهعبارتی ازآنجاکه در این پژوهش
1. Biswas & Suar
2. Lores
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ابتدا محقق قصد دارد رویکرد مطلوب برندسازی را با استفاده از مصاحبه با خبرگان و متخصصان
دانشگاهی و سازمانی شناسایی کند (مرحله کیفی) و سپس با استفاده از نتایج بهدستآمده به
طراحی یک ابزار و اجرای آن روی نمونه آماری ،بهمنظور اعتباریابی الگوی حاصله ،بپردازد
(مرحله کمّی) ،لذا میتوان گفت روش تحقیق مورد استفاده ازنظر نوع دادهها روش تحقیق
آمیخته (مختلط) 9است .همچنین تحقیق از حیث هدف از نوع تحقیق کاربردی 2است .در
تحقیقات کاربردی هدف بهکارگیری دانش در موقعیتهای جدید و توسعه دانش کاربردی در
یک زمینه خاص است .در این تحقیق نیز محقق باتوجهبه نظریات و رویکردهایی که در زمینه
برندسازی کارفرما وجود دارد ،به دنبال بهکارگیری و کاربرد این نظریات در یک
موقعیتسازمانی و علمی و طراحی مدل پیشنهادی و تناسبسنجی مدل پیشنهادی است .از طرف
دیگر نوع تحقیق برحسب گردآوری دادهها از نوع میدانی است که بهصورت پیمایش 9به
گردآوری دادهها اقدام نموده و لذا در طبقه کلی روشهای غیرآزمایشی 5قرار میگیرد (دالور،
 .)9919برای دستیابی به اهداف پژوهش و پاسخگویی به سؤاالت ،پژوهش حاضر در دو گام مجزا
ولی مرتبط بههم انجام گرفته است.
جامعۀ آماری این پژوهش در مرحله کیفی به سه بخش تقسیم شده است:
الف) صاحبنظران حوزه مدیریت (بهویژه در حوزه مدیریت منابع انسانی ،بازاریابی و برند)
ب) مدیران و معاونان سازمان تأمین اجتماعی
ج) کارکنان سازمان تأمین اجتماعی.
حجم نمونه در مرحله کیفی باتوجهبه سطح اشباع بوده است یعنی ،محقق تا جایی به
مصاحبهها ادامه داد که مصاحبههای بیشتر به دادههای جدیدتری منجر میشود و شناخت بیشتری
نسبت به پذیرش ،مؤلفههای تشکیلدهندۀ آن و نحوه اجرای آن حاصل شود و اگر مصاحبههای
بیشتر به دادههای بیشتری منجر نشود و دادههای قبلی تکرار شود ،محقق مصاحبهها را متوقف
1. Mixed method
2. Applied study
3. Survey
4. Non experimental
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میکند .لذا ،ضمن هدفمندبودن روش نمونهگیری ،از روش نمونهگیری گلوله برفی نیز بهره
گرفته شد و از افراد مورد مصاحبه خواسته شد که افرادی که در این خصوص میتوانند دادههای
کیفی مناسبی به ما ارائه دهند را معرفی کنند.
در مرحله کیفی ،ابزار گردآوری دادهها مصاحبه بوده که یکی از ارکان اصلی در روش
تحقیق آمیخته اکتشافی محسوب میشود .در تحقیق حاضر ،برای شناسایی مؤلفههای برندسازی
کارفرما از مصاحبههای نیمهساختاریافته با خبرگان دانشگاهی و سازمانی استفاده شد .دلیل استفاده
از مصاحبه نیمهساختاریافته این است که عالوهبر آنکه امکان تبادل نظر و فکر وجود دارد ،میتوان
بحث و موضوع مصاحبه را در جهت دستیابی به اهداف پژوهش هدایت کرد .همچنین در طول
فرایند مصاحبه ،امکان مشاهده احساسات و رسیدن به باورها و اعتقادات مصاحبهشوندگان درباره
موضوع پژوهش نیز وجود دارد .مصاحبه ،ابزاری است که امکان بررسی موضوعهای پیچیده،
پیگیری پاسخها یا پیداکردن علل آن و اطمینانیافتن از درك سؤال از سوی آزمودنی را فراهم
میسازد .در این راستا ،مصاحبهگر میتواند پاسخها را پیگیری نموده و با دوبارهتعریفکردن
سؤالها ،ابهامها را رفع نماید (سرمد و همکاران .)9919 ،محورهای اصلی که در فرایند مصاحبه
مطرح شد به شرح ذیل است:
 . 9ویژگیهای داخلی سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان برند کارفرما چیست؟
 . 2ویژگیهای سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان برند کارفرما در محیط خارجی سازمان چیست ؟
 . 9پیامدهای اجرای برندینگ کارفرما در داخل سازمان تأمین اجتماعی چیست؟
 . 5پیامدهای اجرای برندینگ کارفرما در محیط خارجی سازمان تأمین اجتماعی چیست؟
ازآنجاکه در مرحله کیفی این پژوهش از مصاحبههای نیمهساختاریافته استفاده شده است،
برای تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از مصاحبه از روش کدگذاری سه مرحلهای استراوس و
کوربین )9110( 9تحت عنوان کدگذاری باز ،محوری و انتخابی بهره گرفته شد.
در تحلیل دادههای کیفی مراحل زیر دنبال شد .9 :مرور دادهها .2 ،سازماندهی دادهها،
1. Strauss & Corbin
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 .9کدگذاری دادهها .5 ،طبقهبندی دادهها .8 ،ایجاد مقوالت فرعی .1 ،ایجاد مقوالت اصلی یا
محورهای عمده و  .0تدوین گزارش.
در مرحله کدگذاری باز ،ابتدا متون بهدقت مرور و بازخوانی شدند .محقق خطبهخط و
کلمهبهکلمه دادهها را بازنگری و مفاهیم اصلی موجود در هر خط یا جمله را مشخص کرده و به
آنها کد داد .در مرحله کدگذاری باز ،کدهای استخراجشده براساس نزدیکی مفهومی و بیان یک
مفهوم مشترك ذیل یک مقوله مشخص عنوانبندی شدند .بعد از این مرحله سعی شد که مقوالت
نیز در قالب دستههای بزرگتر مفهومی طبقهبندی شوند .درواقع ،عنوانبندی مقوالت با الهام از
مبانی نظری و پیشینۀ تجربی پژوهش ،ویژگیهای برندسازی کارفرما و همچنین ارتباط معنایی
کدها صورت گرفت.

مدل نظری تحقیق
براساس مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق و همچنین نتایج مصاحبههای انجامگرفته ،مشاهده شد
که عوامل مختلفی بر برندسازی کارفرما تأثیرگذار است و همچنین برندسازی کارفرما نیز بر
متغیرهای زیادی در داخل و خارج از سازمان تأثیرگذار است .در جدول  9مقوالت فرعی و
حوزههای کلیدی شناساییشده مربوط به عوامل زمینهساز برند کارفرما در داخل و خارج سازمان
آورده شده است.
جدول  .3مؤلفهها و ویژگیهای عوامل داخلی و خارجی زمینهساز برند کارفرما
مؤلفهها

حوزه کلیدی
ارزشهای روانشناختی،

کیفیت مدیریت و همکاران ،حس احترام و افتخار در سازمان ،توانمندی ،فرصت

انگیزشی و اجتماعی

ارتقای در شغل ،امنیت شغلی ،عزتنفس و اعتمادبهنفس در کار

فرهنگ و محیط کاری

تناسب و اندازه سازمان ،سطح فناوری ،ساختار سازمان ،وضوح در نقش ،چالش در کار

اقتصادی
توازن در کار و زندگی
قدرت برند سازمان

حقوق و مزایا ،پاداش مالی ،برابری درونی و بیرونی حقوق ،شرایط بازنشستگی ،مزایای
بهداشتی و سالمت
مکان ،ساعت کاری ،مراقبت از کودکان
مسئولیت اجتماعی ،تأیید جامعه ،هویت سازمانی ،اعتبار سازمانی ،آوازه و شهرت،
کیفیت تیم ،تسهیم دانش ،شخصیت برند کارفرما
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بعد از مطالعه مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق پیامدهای اصلی اجرای برندسازی کارفرما در
سازمان و با مصاحبههای انجامگرفته در سازمان تأمین اجتماعی ،کدها استخراج و مقوالت فرعی
شناسایی و ثبت شد .در جدول  5مقوالت فرعی مربوط به پیامدهای شناساییشده اجرای برندینگ
کارفرما در داخل و خارج سازمان آورده شده است.
جدول  .3مؤلفهها و ویژگیهای پیامدهای اجرای برندینگ کارفرما در داخل و خارج سازمان
مؤلفهها

حوزه کلیدی

رفتار شهروندی سازمانی ،نگهداشت کارکنان بااستعداد ،تعهد کارکنان ،رضایت

پیامدهای داخلی

شغلی کارکنان ،انگیزش کارکنان ،عملکرد کارکنان

پیامدهای خارجی

عملکرد سازمان ،جذب کارکنان بااستعداد و نخبه ،ارزش ویژه برند کارفرما،
رضایت مردم و مشتریان

با تلفیق عوامل مختلف تأثیرگذار بر برندسـازی کارفرمـا و تأثیرپـذیر از آن در سـازمان تـأمین
اجتماعی ،مدل مفهومی برندسازی کارفرما طراحی شد که در شکل  9ارائه شده است.
عوامل داخلی زمینهساز برند کارفرما

پیامدهای داخلی برندسازی کارفرما

ارزشهای روانشناختی،

رفتار شهروندی سازمانی

انگیزشی و اجتماعی

نگهداشت کارکنان با استعداد
تعهد کارکنان

فرهنگ و محیط کاری
اقتصادی
توازن در کار و زندگی

رضایت شغلی کارکنان
انگیزش کارکنان

برندسازی
کارفرما

عملکرد کارکنان

پیامدهای خارجی برندسازی کارفرما
عملکرد سازمان

عوامل خارجی زمینهساز برند کارفرما

جذب کارکنان با استعداد
ارزش ویژه برند کارفرما

قدرت برند سازمان

رضایت مردم و مشتریان سازمان

شکل  .9مدل مفهومی برندسازی کارفرما در سازمانهای عمومی غیردولتی
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یافتههای پژوهش
در مرحله دوم پژوهش و پس از انجام پژوهش کیفی و ساخت پرسشنامه ،از روش کمّی
برایر آزمودن مدل پیشنهادی برندسازی کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی استفاده شده است.
هدف این مرحله از پژوهش تعیین الگوهای پیچیده روابط ،آزمون میزان روابط بین مقولهها و
دستیابی به سطوحی از توانایی تعمیمپذیری در نمونه بزرگتر است .در این مرحله از شیوه
پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است.
جامعۀ آماری پژوهش حاضر در این مرحله کارکنان بخش بیمهای و درمانی سازمان تأمین
اجتماعی در پایان خردادماه  15به تعداد  19091نفر میباشند .9در بخش کمی تحقیق بعد از
ساخت ابزار و تعیین روایی و اعتبار آن ،از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران برای تعیین حجم
نمونه استفاده شده است ،که  905نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بهصورت نمونهگیری
تصادفی طبقهای (باتوجهبه بخشهای بیمهای ،درمانی ،اسناد پزشکی ،بیمارستان ،درمانگاهها)
انتخاب میشوند .این تعداد نمونه براساس حدود اطمینان  18درصد ،بیشینه واریانس و  8درصد
خطای مجاز محاسبه شده است .در مرحله دوم ،با استفاده از فرمول نمونهگیری انتساب متناسب با
طبقات ،حجم نمونه هر بخش سازمان از حجم کل نمونه مشخص شد.
برای گردآوری دادهها در گام کمّی از پرسشنامه محققساخته استفاده شد .مبنای ساخت
پرسشنامه پژوهش حاضر ،مؤلفههای شناساییشده در مرحله کیفی پژوهش که در الگوی مفهومی
ارائه شده است ،میباشد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده
شد .در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از تحلیل عاملی
تأییدی با کمک از نرمافزار اسمارت پی ال اس 2استفاده شد.
باتوجهبه متغیرهای مدل مفهومی پژوهش شامل :عوامل داخلی برند کارفرما ،عوامل خارجی
برند کارفرما ،پیامدهای داخلی برندسازی کارفرما و پیامدهای خارجی برندسازی کارفرما ،تحلیل
عاملی مدل پژوهش صورت گرفته است .شکل  2خروجی نرمافزار  PLSدر حالت استاندارد
1. https://www.tamin.ir
2. Smart PLS

72

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال نهم ،شمارۀ ( 3شمارۀ پیاپی  ،)29پاییز 9396

درخصوص مدل پژوهش را نشان میدهد .همچنین در شکل  9خروجی نرمافزار در حالت
معنیداری  tمربوط به مدل پژوهش آورده شده است.

شکل  .2مدل پژوهش در حالت استاندارد

شکل  .3مدل پژوهش در حالت معنیداری ()t-value
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جدول  .5نتایج تحلیل عاملی تأییدی مدل پژوهش
سازه

برند سازی
کارفرما EB

متغیر

مشخصه

ضریب

متغیر

مسیر

مقدار t

سطح

R2

معنیداری

عوامل داخلی برند کارفرما

IFEB

7/809

0/720

7/79

-

عوامل خارجی برند کارفرما

EFEB

7/100

97/098

7/79

-

پیامدهای داخلی برندسازی کارفرما

ICEB

7/091

55/829

7/79

7/111

پیامدهای خارجی برندسازی کارفرما

ECEB

7/171

91/185

7/79

7/027

AVE

7/828

پایایی ترکیبی

7/198

آلفای کرونباخ

7/170

همانطورکه در جدول  8مشخص است و همچنین باتوجهبه اشکال  2و  ،9مقادیر ضریب
مسیر در تحلیل عاملی مرتبه دوم ،مطلوب است .از طرفی ،مقدار  tمتناظر با هر بار عاملی بیشتر
از مقدار بحرانی آن ( )2/80در سطح  7/79و معنیدار است .همچنین ،مقادیر پایایی مرکب و
آلفای کرونباخ بهترتیب برابر با  7/198و  7/170است که خود بیانگر همسانی درونی باالی
متغیرهاست .در این مدل مقدار  AVEبرابر با  7/828گزارش شده که از میزان  7/8بیشتر بوده و
درنتیجه روایی همگرای مدل نیز تأیید میشود .ضریب تعیین ( )R2ارتباط بین واریانس تبیینشده
یک متغیر مکنون را با مقدار کل واریانس آن مورد سنجش قرار میدهد .مقدار این ضریب بین
صفر تا یک است که مقادیر بزرگتر ،مطلوبتر است .مقادیر  7/99 ،7/91و  7/10بهترتیب
ضعیف ،متوسط و قابلتوجه توصیف شده است (هنسلر و همکاران .)2771 ،9باتوجهبه جدول 8
مقادیر ضریب تعیین قابل توجه و مطلوب است .در ادامه ،شاخص اشتراك با روایی متقاطع 2برای
کل مدل محاسبه شد .چنانچه این شاخص عددی مثبت را نشان دهد ،مدل اندازهگیری از
کیفیت الزم برخوردار است .میزان این شاخص برابر با  7/900گزارش شد که نشان از کیفیت
مطلوب مدل دارد .درواقع ،میتوان گفت مدل مسیر توانایی پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر (در
1. Henseler et al
2. CV Com
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اینجا متغیرهای مکنون سطح اول) از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان را دارد.
همچنین ،کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی با روایی متقاطع محاسبه شد.
معروفترین و شناختهشدهترین معیار اندازهگیری این توانایی ،شاخص  Q2استون ـ گایسلر است
که براساس این مالك ،مدل باید نشانگرهای متغیرهای مکنون درونزای انعکاسی را پیشبینی
کند .مقادیر  Q2باالی صفر نشان میدهند که مقادیر مشاهدهشده خوب بازسازی شدهاند و مدل
توانایی پیشبینی دارد .بهعبارتیدیگر ،درصورتیکه کلیه مقادیر بهدستآمده برای شاخص با
درنظرداشتن متغیر پنهان درونزای انعکاسی شده مثبت باشد ،میتوان گفت مدل ساختاری از
کیفیت مناسبی برخوردار است .هنسلر و همکاران ( )2771در مورد شدت قدرت پیشبینی مدل
در مورد متغیرهای پنهان درونزا سه مقدار  7/98 ،7/72و  7/98را بهترتیب بهعنوان مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای این شاخص معرفی کردهاند .در جدول  1مقادیر این شاخص
آورده شده است.
جدول  .6مقادیر شاخص افزونگی یا روایی متقاطع برای سازههای مدل پژوهش
شاخص افزونگی یا روایی متقاطع

سازه برند سازی کارفرما
عوامل داخلی برند کارفرما

7/901

عوامل خارجی برند کارفرما

7/290

پیامدهای داخلی برندسازی کارفرما

7/978

پیامدهای خارجی برندسازی کارفرما

7/280

همانطورکه در جدول فوق مشخص است ،میزان  Q2در همه متغیرها مثبت و باالتر از
متوسط است که این نتیجه خود ،نشاندهنده کیفیت باالی مدل اندازهگیری است .بهعبارتدیگر،
مدل میتواند نشانگرهای متغیرهای مکنون درونزای انعکاسی را پیشبینی کند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
این تحقیق باهدف طراحی مدل برندسازی کارفرما در سازمانهای عمومی غیردولتی (مطالعه
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موردی :سازمان تأمین اجتماعی) انجام گرفت .بهطورکلی ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر به شرح
زیر است :پس از بررسی جامع ادبیات تحقیق در مورد برندینگ کارفرما و با درنظرگرفتن
ویژگیها و مؤلفههای برندهای کارفرمایی سازمانهای معتبر و همچنین مصاحبه از خبرگان
دانشگاهی و سازمانی ،دو بُعد اصلی شامل عوامل زمینهساز برندینگ کارفرما و پیامدهای
برندسازی کارفرما مورد شناسایی قرار گرفت .در بخش کیفی پژوهش با استفاده از مصاحبههای
نیمهساختاریافته با خبرگان و اعضای نمونه 5 ،حوزه کلیدی بهعنوان عوامل زمینهساز برند کارفرما
در داخل سازمان شامل ارزشهای روانشناختی ،انگیزشی و اجتماعی؛ فرهنگ و محیط کاری؛
اقتصادی و توازن در کار و زندگی شناسایی شدند .همچنین عوامل زمینهساز برند کارفرما در
خارج سازمان شامل یک حوزه کلیدی به نام قدرت برند سازمان ،شناسایی و مورد ارزیابی قرار
گرفت .در بخش کمی پژوهش از روش مدلیابی معادالت ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات
جزئی برای تأیید مدل طراحیشده ،استفاده شده است که باتوجهبه نتایج بهدستآمده ،عوامل
داخلی و عوامل خارجی زمینهساز برندکارفرما ،پیامدهای داخلی و پیامدهای خارجی برندینگ
کارفرما بهترتیب با مقدار معنیداری  55/829 ،97/098 ،0/720و  91/185در سطح اطمینان 11
درصد دارای مقداری بیشتر از عدد بحرانی  2/80بوده که میتوان اظهار داشت ،این سازهها از
اعتبار الزم برای اندازهگیری مدل برندینگ کارفرما برخوردارند و درنتیجه مدل اصلی برندسازی
کارفرما در سازمانهای عمومی غیردولتی مورد تدیید قرار میگیرد.
همچنین برای مقایسه نتایج و یافتههای تحقیق با تحقیقات صورتگرفته میتوان عنوان کرد
که ایوانس ( )2799و استریواستاوا و هاتناگر ( ،)2797که در تحقیقات خود در پی شناسایی
عوامل و مؤلفههای برندینگ کارفرما در سازمانهای عمومی و خدماتی بودهاند 90 ،مقوله فرعی
را شناسایی نمودهاند ،ازجمله مؤلفههای برندسازی کارفرما در پژوهش آنها میتوان به رهبری و
چشمانداز ،انگیزش ،توانمندسازی و رشد شغلی ،شهرت سازمان و احترام؛ اشاره کرد که در
پژوهش حاضر نیز بهعنوان مقوالت فرعی برندینگ کارفرما ،شناساییشدهاند .لیم و همکاران
( ،)2799مطالعات کیفی ساختارمندی در مورد برندسازی کارفرما در شرکت پاس انجام دادند.
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همچنین آنها به دنبال این بودند که بررسی کنند چرا کارمندان رضایت باالیی از شغل خود در این
سازمان دارند .نتایج این تحقیق نشان داد از عوامل مهمی که به افزایش تعهد و رضایت کارکنان
منجر شده است ،برندینگ کارفرماست .در شرکت پاس ،برندسازی کارفرما بر عوامل داخلی و
خارجی و ایجاد تصویر مثبت از شرکت ،هدایت مناسب کارکنان فعلی ،دادن هویت به کارکنان
بهوسیله ایجاد ارزش ،تعهد ،هوش و پاداش تمرکز کرده است .همچنین در خارج از شرکت،
ارتباطات برند ،ساختار و مسئولیت اجتماعی شرکت در جذب کارکنان بالقوه تأثیرگذار بوده
است .عوامل شناساییشده در پژوهش فوق با عوامل و مقوالت فرعی شناساییشده در پژوهش
حاضر مطابقت داشته و نتایج همسو میباشد.
درخصوص جنبه اهمیت و نوآوری این تحقیق باید به این نکته اشاره کرد که در ادبیات
مدیریت منابع انسانی ،مفهوم برندسازی کارفرما ،مفهومی جدید و مهم است ،بهویژه آنکه
باتوجهبهمرور ادبیات پژوهش ،تحقیق خاصی با این جامعیت درخصوص طراحی مدل و شناسایی
مؤلفههای تأثیرگذار بر برندسازی کارفرما و همچنین متغیرهای سازمانی تأثیرپذیر از این مقوله در
کشور ایران وجود ندارد .درهمینراستا و با بررسی تحقیقات خارجی (اچوور و رزن9101 ،؛ های
هاووس و همکاران2779 ،؛ برتون و همکاران2778 ،؛ کاچلین و همکاران )2771 ،نیز میتوان به
طور مشهود بیان کرد که اکثر مطالعات صورتگرفته به بخشی از عوامل تأثیرگذار بر برندینگ
کارفرما و یا پیامدهای اجرای این سازه در سازمان اشاره دارد .ازسویدیگر ،هر پژوهشی دارای
محدودیتهای خاص خود است ،ازجمله محدودیتهای این تحقیق این است که چون در یک
مقطع از زمان انجام شده است ،بنابراین بهجای درنظرگرفتن تصویری بزرگ و بلندمدت ،فقط
تصویری مقطعی را نشان داده است.
باتوجهبه یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که سازمانهای عمومی غیردولتی بهویژه سازمان
تأمین اجتماعی با رویکردی همسو در راهبرد سازمان و برندسازی کارفرما زمینه را برای اجرای
هرچهبهتر برندسازی کارفرما ایجاد کند .مدیران این سازمان میتوانند با برنامهریزی و اجرای
منسجم در تقویت عوامل شناساییشده تحقیق حاضر که در راستای پیادهسازی راهبرد برندسازی
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کارفرما تأثیرگذارند ،کوشا باشند .در همین راستا سازمان تأمین اجتماعی میتواند با شکلدهی
یک دپارتمان تخصصی منابع انسانی در رابطه با برندینگ کارفرما عالوهبر شناسایی استعدادها،
ساخت فرایندهای منابع انسانی ،نظامها و سامانهها ،ساختار و نظام پاداش ،برای ارتقا و بهبود برند
کارفرمای خود اقدام کند .درنهایت همه نظامها بدون ارزیابی قادر به فعالیت نخواهند بود.
برندینگ کارفرما در یک محیط ایستا فعالیت نمیکند و بایستی بهصورت پویا و یا
سازماندهیشده شکل داده شود .بنابراین سازمان تأمین اجتماعی نیازمند آن است که برند
کارفرمای خودش را براساس ویژگیهایش تنظیم نماید و نظامهای بازخورد و ارزیابی برای آن
تأسیس نماید .این نظام میتواند به دو قسمت تقسیم شود 9 :ـ نظام ارزیابی بُعد خارجی برندینگ
کارفرما؛ مانند :جذب کارکنان بالقوه برتر ،بررسی دقیق و عمده میزان جذابیت برند کارفرما،
رضایت مشتریان و مردم از سازمان؛  2ـ نظام ارزیابی بُعد داخلی؛ مانند :حفظ روابط خوب
کارکنان و افزایش احساس تعلق کارکنان نسبت به سازمان و یا شاخصهای همانند رضایت شغلی
کارکنان ،وفاداری کارکنان ،میزان تركخدمت کارکنان ،رفتار شهروندی سازمانی ،انگیزش
کارکنان ،عملکرد کارکنان و سایر عواملی که نشاندهندۀ پیامدهای پیادهسازی موفق برندسازی
کارفرما در سازمان باشد.
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