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مقدمه
7

درجهانپرشتابوسرشارازتحولورقابتدنیایامروز،آنچهموجباتتحققمزیترقابتی 
سازمانهاراتضمینمیکند،نیرویانسانیباکیفیت،خالقوپویاست(چییوهمکیاران.)8271،8
سازمانیکهتواناییهایکارکنانشبیشترباشد،درصیورتبیهکیارگیریصیحیآآنهیا،مییتوانید
موفقترباشد.باایناسیتدالل،شیرکتهیابیه دنبیالجیذببهتیرینافیرادهسیتندوازهمیهمهیمتیر،
هایشاناست.شرکتهاباجذببهترینها

مدیریتکردناینافرادبرایبهکارگیریدرستتوانایی
ومدیریتآنهامیتوانندازرقباپیشیبگیرند.برایجذببهترینهیاخیودشیرکتنییزباییدجیز 
بهترینهاباشد(برغمدی،قلیپور.)7939،برایجذبکارکنیانزبیدهومیاهربیرایسیازمانهیاو
روشهییا،برندسییازی
راههییایمتفییاوتیوجییودداردکییهیکیییازاییین 
مانییدندرصییحنهرقابییت 
که،مفهومبرندسازیدرآغازبهطورصرفدرارتباط


باوجودی
کارفرماست(آرمسترانگ.)7923،9
بامحصوالتسازمانمعناداشت،ولیازاواسطدهه32بهبعدموجدومیازبرندسازیدرارتبیاط
بابرندسیازیکارفرمیادرحیوزهمیدیریتمنیاباانسیانیشیروعشید(چییسوهمکیاران.)8221،
برندسازیکارفرمابه مثابهراهبردیبلندمدتبرایمدیریتوآگاهیوادراککارکنیانبالفعیلو
بالقوهوذی نفعانتعریفشدهاسیتکیهشیاملتجیاربمسیتقیموغیرمسیتقیمارتبیاطبیاسیازمان
هاهمانطورکهبرایمحصولخودبرندسازیمیکنند،بایدبرایبرندسیازیخیود

میشود.سازمان
بهعنوانکارفرمانیزسرمایهگذاریکنند(کیاپور .)8272،برنیدکارفرمیابسییارشیبیهبیهبرنیدخیود
شرکتوبهعنوان«تصویریازشرکتبهعنوانمحلیعالیبرایکار»است.برندکارفرمیاادراک
وتصویریاسیتکیهمتقااییاناسیتخدام ،جوینیدگانکیار وکارکنیانفعلییشیرکتتماییلبیه
عبارتدیگیر،برنیدکارفرمیایمحبیوب،شیعار"یی

کارکردندرآندارند.به


جیایعیالیبیرای

کارکردن"رادرذهنکارکنانفعلی،کارکنانبالقوهوسیایرذینفعیانکارفرمیاشیکلمییدهید
(آدلروگیزلی.)8272،
احساسواعتمادیکییازراهبردهیایبرنیدکارفرمیادرحیوزهمیدیریتمنیاباانسیانیاسیت.
1. Competitive Advantage
2. Chebet
3. Armstrong
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احساسات،ی

حالتذهنیازآمادگیاستکهناشیازنوعیارزیابیروانشیناختیازوقیایاییا

افکاراست.احساساتدارایطیفوسیعیازانواعشناختاست.مانندیی تینپدیدارشناسیانهو
ازطریقفرایندهایفیزیولوژی

کهاغلببیهصیورتفیزیکییبییانمییشیوندوممکیناسیتبیه

اقداماتخاصیبرایتأییدویاکنارآمدنبااحساساتمنجیرشیود،همراهییمییشیود(بیاگزیو
همکاران.) 7333،7اعتمادبهنامتجاری،میانگینتمیایالتکارکنیانبیرایاعتمیادبیهتوانیایینیام
تجاریدرانجامکارکردهایاظهارشدهآناست.اعتمادپایهروابطبلندمدتاستومیتوانیدبیه
کسبوکاردرپییشبینیییرفتیارمصیرفکننیده،کمی

کنید(چییوهمکیاران.)8223،اعتمیاد

کارکنانبهبرندکارفرماایناستکهسازماندستبهانجامکارهاییخواهدزدکیهنتیایجمثبتیی
برایسیازماندرپییخواهیدداشیتوهمچنییناجتنیابازانجیاماقیداماتغیرمنتظیرهاسیتکیه
پیامدهایمنفیدرپیخواهدداشت.زمانیکارکنانبالفعیلوبیالقوهبیهبرنیدکارفرمیااحسیاسو
اعتمادمثبتخواهندداشتکهبرنیدکارفرمیایآنسیازمانازجیذابیتخیوبیبرخیوردارباشید.
جذابیتسازمانی،ی

ویژگییای

تأثیرمثبیتکلییابرازشیدهدربیارهیی

سیازمانودربیاره

میتوانرابطهایباآنآغیازنمیود.بیهبییانیدیگیر،
نگرشبهآنبهعنوانواحدیمطلوباستکه 

جذابیتکارفرماعبارتازمزایایموردانتظاریاستکهکارکنانبالقوهوبالفعلازیی

سیازمان

خاصمطالبهمیکند.کارکنانبالقوهتصویرذهنیازسازمانرابانیازهیا،شخصییتوارزشهیای
خودمقایسهمیکننیدواگیرمطالبیهد اشیتهباشید،سیازمانبیرایآنهیاجیذابمییشیود(برتیونو

همکاران.)8222،
یکیازعوامیلمهیمدرشیکل گییریایینادراکوتصیویردراذهیانکارکنیانبیهشیرکت،
تصییویریاسییتکییهازشخصیییتآنبرنییدکارفرمییادرذهیینکارکنییاننقییشمییبنییدد(کییابیرو
همکاران.)8274،8شخصیتبرندکارفرمایمتمایز،تداعیهایمطلوبومنحصربیهفیرددرذهین
کارکنانخلقمیکند واحساسواعتمادکارکنیانرانسیبتبیهبرنیدکارفرمیاافیزایشدادهوبیه
جذابیتبرنیدکارفرمیامنجیرمییشیود(حمییدیانپیوروهمکیاران.)7938،کیارکرداصیلیبرنید
کارفرما،جذابیتبراینیروهایکاریبالقوهبیرونسازمانونگهداریاستعدادهایدرونسیازمان
1. Bagozzi
2. Khabir
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مناسب،میتواننیدبیاجیذبکارکنیان

هاوسازمانهابابرندسازی

است(رحیمیان.)7938،شرکت
شایستهوهمچنینمیدیریتمناسیبکارکنیانفعلییازرقبیایخیودپیشییبگیرنید.بیرایناسیاس،
هایامروزنبایدفقطبهدنبیالاسیتخدامنییروباشیند،بلکیهباییدبتواننیدنیروهیایانسیانیو

سازمان
کاندیداهایاستخدامرابهسیمتخیودجیذبکننیدوپیشینهادهایارزشیمندرابیهکاندییداهای
(حمیدیزادهوهمکاران.)7932،هرچنیدارتبیاطمییانبرنیدکارفرمیا،جیذبو

استخدامبرسانند
حفظاستعداددرمطالعاتمختلفبهاثباترسیدهاست،ولیسازمانهادرحوزهایجادبرندمتمایز

،دچارمشکلهستند.ازطرفینیز،اکثرپژوهشهایداخلی

کهبتواندبهجذابیتکارفرمامنجرشود
صورت گرفتهدرحوزهترکیبمناباانسانیوبازاریابیبیشترنگیاهدرونییداشیتهانید(بیرایمثیال،

عاطفهدوست،فانی،دانیاییفیرد7938،؛سییدجوادین،شیهبازمیرادی،حسینقلیپیورومیرسپاسیی،

بهدنبیالبررسییتیأثیرابعیادشخصییتیبرنیدکارفرمیابیادومتغییر
.)7939بنابراین،پژوهشحاار 
میانجیاحساسبرندکارفرماواعتمادبرندکارفرمابرجذابیتبرندکارفرماسیت.همچنیینمحقیق
دراینپژوهشسعیمیکندکهمدلیمجزاازمؤلفههیایتحقییق(ازدوجامعیهآمیاریمتفیاوت)
ارائهنمایدکهبهمدیرانکم

بهگونهایبرندسازینمایندکهبهجذابیتبرندکارفرمامنجیر
کند ،

شود.


مبانی نظری و توسعه فرضیهها
امییروزهسییازمانهییادرکشییورهایتوسییعهیافتییهوهمچنیییندرحییالتوسییعه،بایییدبییرایجییذب
ویژهبهطورگستردهایبراینیرویکاربادانشودرعینحالکمیاب،رقابتشدیدی

استعدادهابه
دری

باتوجهبیهاینکیهفرصیتهیادر

تمامعیارصورتدهند(مارتینوهمکاران.)8222،
جنگ 

محیطدردسترسومنتظرندتاکشفشوند،افرادیمیتوانندفرصتهاراهوشیارانهشناساییکنند
کهسیرمایهانسیانیبرتیریداشیتهباشیند.یکییازراههیایکسیبمنیاباانسیانیبرتیر،برندسیازی
کارفرماسییت(7آنییهوهمکییاران.)82279،دربخییشهییایمختلییفکسییبوکییارتمییامکشییورها،
برندسازیکارفرمابهمواوعیمهممیانشرکتهاتبدیلشدهاست.اهمیتبرندوشهرتسازمان
1. Employer Branding
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شدهاستوبهتازگیایناهمیتدربازارنییرویکیاردرفراینید

دربازارمحصولبهخوبیشناخته

استخدامبسیاربرجستهوچشمگیرشدهکیهبیهبرنیدکارفرمیامعیروفاسیت(اسیلم)8272،برنید
کارفرمااشارهبهارزشمفاهیمیهمچون:اتمسفرجذابمحیطکاری،اطمینانبهپایبندیسیازمان
بهرعایتارزشهایوعدهدادهشدهخود،تصویرعمومیمثبتسازمانهادراذهانجامعیه،ایجیاد
ی

شرایطمتعادلبیندستمزدهایپرداختی،امنییتشیغلیوخروجییفعالییتهیایهیرفیرددر

سازمانهاوشرکتهادارد(مازلی.)8221،7برندکارفرمیاراهبیردمیدیریتسیرمایهانسیانیبیرای
تمایزاست.کارکرداصلیبرندکارفرما،جیذابیتبیراینیروهیایکیاریبیالقوهبییرونسیازمانو
نگهداریاستعدادهایدرونسازماناست(رحیمییان.)7938،هیربرنیدکارفرمیادارایشخصییتی
است.آکر()7331شخصیتبرندکارفرمارامجموعهایازصفاتوویژگییهیایانسیانینسیبت
دادهشدهبهنیامتجیاریتعرییفنمیودهاسیت.بیهبییانیدیگیر،شخصییتبرنیدکارفرمیابیهعنیوان

مجموعهایازصفاتوویژگیهایانسانینسبتدادهشدهبهنیامتجیاریتعرییفمییشیود.آکیر
()7331براساسمبنایالگوی2عاملیشخصیتانسانوبانظرسنجیروی774ویژگیشخصیتی
قرارداد.نتیجهاینتجزیهوتحلیل،تشخیص

ازبین91نامتجاریمختلف،آنراموردتحلیلعاملی
2بعداصلی(صداقت،8هیجان،9شایستگی،4عدمظرافت2وکمیال)6بیودکیهدرنهاییتتوانسیت
پنجبعدیشخصیتنامونشانتجاریرابهعنوانمقیاسیبرایشخصیتنامونشانتجاری
الگوی 
تشکیلدهد(آکر.)7331،ازدیدکارکنانبالقوهوبالفعیل،شخصییتمناسیببرنیدکارفرمیا،بیه
جذابیتبرندکارفرمامنجرخواهدشد.جذابیتسیازمانیبیشیترازسیویروانشناسییسیازمانیو
کارکنانموردمطالعهقرارمیگیرد.جذابیتسازمانیبهمیزانمطلوببودنی

سازمان،بهعنیوان

محلخوبیبرایکارازدیدکارکنانفعلیومتقاایانبیالقوهاشیارهمییکنید(آیلیزوهمکیاران،
 .)8272برندکارفرماییکهازجذابیتخوبیبرخوردارباشد،احساسواعتمادکارکنیانبیالقوهو
بالفعییلرابییه همییراهدارد.درادبیییاتبازاریییابیوهمچنییینمنییاباانسییانی،احسییاسواعتمییادیی



1. Mosely
2. Sincerity
3. Excitement
4. Competence
5. Ruggedness
6. Sophistication
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پیششرطاروریبرایایجادروابطبامشتریاندرونیوبیرونیی،معرفییشیدهاسیت.احسیاسو
اعتماد،زمانیرخمی دهدکهی

شخصبهپایاییودرستیتعامالتبیاشیرکایشاطمینیانکنید

(کی .)8223،اغلبکسانیکهدرایرانزندگیمیکنند،میدانندشرکتهیایدولتییازجایگیاه
مناسبیبرایاشتغالبرخوردارنید(ازجیذابیتخیوبیبرخوردارنید)؛زییرامزاییاوشیرایطکیاری
مناسبیازجملهساعاتکاری،حقوقمناسبومنزلتکاریخوبیدارند.ازمیانشرکتها،یکی
ازشرکتهاییکهامروزهبهبرندتبدیلشدهاسیت،شیرکتنفیت7اسیت(قلییپیور،وهمکیاران،
.) 7934پژوهشحاظرتأثیرجذابیتبرندکارفرمارابرتمایلدراسیتخدامدانشیجویاندرشیرکت
نفتوهمچنینابقایکارکنانبالفعلشرکتملینفتاستاناردبیلمیوردبررسییقیرارمییدهید
(ثانیوهمکاران.) 7932،علتانتخابدوجامعهآماریمتفاوتازسوینویسندگان،انجیامدادن
ی

حالتمقایسه ایوترسیممدلیمجزاوترکیبیبینآنهاست.استخدامازمهمتریناقیداماتو

تصمیمهایسازمانهاوشرکت هادرحوزهمدیریتمناباانسیانیاسیتوآنچنیانمهیماسیتکیه
بعضیازصاحبنظرانآنراسنگبنایموفقیتسازمانهاقلمدادمیکننید.ازایینرو،سیازمانهیا
امروزهنبایدفقطبهدنبالاستخدامنیروباشند،بلکهبتوانندنیروهایانسانیرابهسمتخیودجیذب
کنند.برایناساس،شرکتنفتجز یکییازبهتیرینشیرکتهیاییاسیتکیهازجیذابیتخیوبی
برخییورداراسییت.لییذاشییرکتنفییترابییرایانجییامدادنپییژوهشدردوجامعییهآمییاریمتفییاوت
.باتوجهبیه

(کارکنانخودشرکتودانشجویاندانشگاهمحقق)انتخابکردیم(ابوالعالئی)7932،
توایحاتارائهشده،درادامهاینبخشبهتوسعهفرایههامیپردازیم.

احساسبهنامتجاریکارفرمای

حالیتذهنییازآمیادگیوجیذبرادرکارکنیانایجیاد

احساسداشتنبهبرندکارفرماخاص،بهعواملگوناگونیبستگیداردکهیکیازآنهیاو

میکند.

شایدمهمترینآنهاابعادشخصیتیبرنیدکارفرماسیت.کالسییوروزن()8278تأکییددارنیدکیه
تحقیقاتاندکیدرموردتأثیراحساساتبربرندکارفرماوابعادشخصیتیآنوجوددارد.آنهیابیه
بررسینقشمؤلفه هایاحساساتهمیراهبیرعملکیردکارکنیاندرکمی

بیهایجیادوفیاداریدر

زمینههایمختلفپرداختهاندکهعبارتندازتجاربوخدمات.یافتیههیایپیژوهش،حیاکیازآن
1. Oil Company
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استکههردومؤلفهمطرحشدهبهتوصیفوفاداریواحساساتمیپردازند.بنیابراین،باتوجیهبیه
،فرایهاولبهصورتزیرقابلبیاناست.

اینتوایحات

فرایهاول:ویژگیهایشخصیتیبرندبراحساسبرندکارکنانشیرکتنفیتودانشیجویان،
تأثیردارد.
اعتمادبهنامتجاری،میانگینتمایالتکارکنانبرایاعتمادبیهتوانیایینیامتجیاریدرانجیام
کارکردهایاظهارشدهآناست.اعتمادپایهروابطبلندمدتاسیتومییتوانیدبیهکسیبوکیارو
همچنیندرپیذیرشنییرویانسیانیدرپیشییگیرفتنرفتیارمصیرفکننیده،کمی

کنید(چییو

همکاران.)8223،دیوئروهمکارانش(،)7321اعتمادرادرمعنایانتظاری طرفازطرفدیگیر
قائلشدنبهویدررابطهمعرفیمیکنند.توسیعهاعتمیادیکییاز
برایتمایلبههمکاریواهمیت 

نتایجبسیارمهمایجادی
اعتمادی

ارتباطموفقدرازمدتبینهمهطرفهایدرگیردرنظرگرفتهمیشود.

مرحلهاساسیدرساخترابطهبلندمدتمیانسازمانوکارکناناست.اعتمیادداشیتن

بهبرندکارفرماباابعادشخصیتیآنبرنددرارتباطاست.بهعبیارتدیگیربیههیرمییزانکیهابعیاد
شخصیتیبرندکارفرمافعالباشدبههماناندازهاعتمادکارکنانبهبرندکارفرمانیزبیشترمیشیود.
لینوپیتردرسال 8274تحقیقیتحتعنواناحساسواعتمادبهبرندکارفرما:ارتبیاطشخصییت
برندباجذابیتبرندکارفرماراموردبرسیقراردادهاند.یافتههایپژوهش،حاکیازآناستکیه
شخصیتبرندکارفرمابراحساسواعتمادبهبرندکارفرماتأثیردارد.بیهطیورکلی،اعتمیادبرنیدو
توجهبیهایین
کنند.بنابراین،با 

احساسبرند17درصدازواریانسجذابیتبرندکارفرماراتبیینمی
توایحات،فرایهدومبهصورتزیرقابلبیاناست.


فرایهدوم:ویژگیهایشخصیتیبرندبراعتمادبرنیدکارکنیانشیرکتنفیتودانشیجویان،
تأثیردارد.
احساسات،ی

حالتذهنیازآمادگیاستکهناشیازنوعیارزیابیروانشناختیازوقایا

یاافکاراست.احساسبربرندبرایکارکنانبالقوهوبالفعلی

شرکتیاسازمانبیرایدریافیت

پاسخاحساسمثبتازجانبآنهابهکارمیرود(چاودهوریوهالبروک.)8227،پاسخاحساسیی
مثبت،نقشبسیارمهمیدرفرایندتصمیمگیریورفتارکلیی

کارمندازقبیلتعهیدووفیاداری

آندرسازماندارد.امروزهبرایمبارزهباناکافیبودنسیرمایهانسیانی،تقاایایسیازمانهیابیرای
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کارکنانماهرافزایشیافتهاست.جذبونگهداریکارکنانبالقوهبرایسازمانهاچالشیبزرگ
بهحسابمیآید.کاهشمتقاایانتوانمند،استخدامکارمندانمناسببرایشغلهیایمتناسیببیا
آنهاراسختکردهاست(.اسلم.)8272،لذابرایتمایلونگهداریکارکنیان،جیذاببیودننیام
یتیوان؛مزاییایموردانتظیاریکیه
تجاری،تأثیرفراوانیدارد.جیذابیتنیامتجیاریکارفرمیارامی 
کارکنانبالقوهوبالفعلازی

سازمانخاصمطالبیهمیینمایید»تعرییفکیرد.جیذابیتسیازمان

شاملارزشاقتصادی،اجتماعی،کاربردی،بازاریوهمکاریدرکشدهدرمحییطکیاریاسیت

(آلنیاسیچ7وهمکاران.)8274،بهعبیارتدیگیر،جیذابیتبرنیدکارفرمیابیاابعیادشخصییتیبرنید
کارفرماارتباطنزدیکیدارد.
بهاینتوایحات،فرایهسومبهصورتزیرقابلبیاناست.


بنابراینباتوجه

فرایهسوم :احساسبرندبرجذابیتبرندکارکنانشرکتنفتودانشجویان،تأثیردارد.
جذابیتسازمانیبهمیزانمطلوببودنی

سازمانبهعنیوانمحیلخیوبیبیرایکیارازدیید

کارکنانفعلیومتقاایانبالقوهاشارهمیکند(آیلیزوهمکیاران.)8272،همیهسیازمانهیا،بیرای
مزیترقابتیپایدار،مداومومستمربه منظوردسیتیابیبیهسیوداقتصیادیبیرایبقیادریی

بیازار

جهانیفزاینده،تالشمیکنند.مناباانسانیبرایمزیترقابتیحیاتیهستندواغلیبنشیاندهنیده
سرمایهاصلیدرشرکتهاوسازمانهامیباشند.به منظیوراینکیهیی

منبیامزییترقیابتیباشید،

انتخابسرمایه هایانسانیبهداشتنسطآباالییازشایستگی،صیالحیتوتخصیصوتماییلبیه
نشاندادنرفتارسازندهنیازدارند.دربازارهایرقیابتیبیازوبیزرگ،برنیدکافرمیاوجیذابیتآن
حیاتیاست.اعتمادکارکناندرونییوبیرونییبیهجیذابیتبرنیدکارفرمیاموجیبتحقیقرقابیت
سازمانهاخواهدشد(تورین.)8229،8بنابراین،باتوجهبهاینتوایحات،فرایهچهارمبهصیورت
زیرقابلبیاناست.

فرایهچهارم:اعتمادبرندبرجذابیتبرندکارکنانشرکتنفتودانشجویان،تأثیردارد.
برندکارفرماییکهدارایابعادشخصیتیمنحصیربیهفیردیدارنیددرذهینکارکنیانبیالقوهو
بالفعلمتمایزازرقباجلوهمیکنندوپیوندهایاحساسیواعتمادیمستحکمیباکارکنانمیبندند
1. Alniaçik
2. Turin
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کهدرنهایتباعثتعهدووفاداریکارکنیانبیهآنبرنیدمییشیوند(آروراوهمکیاران.)8223،7
هایفرعیپژوهشبهصورتزیرقابلبیاناست:

بنابراین،باتوجهبهاینتوایحات،فرایه


صداقتبرندبراحساسبرندکارکنانشرکتنفتودانشجویانتأثیرمعنیداری

فرایهپنجم:
دارد.
فرایهششم:هیجانبرندبراحساسبرندکارکنانشرکتنفتودانشجویانتیأثیرمعنییداری
دارد.
فراییههفییتم :شایسیتگیبرنییدبیراحسییاسبرنییدکارکنیانشییرکتنفیتودانشییجویانتییأثیر
معنیداریدارد.

فرایههشتم :عدمظرافتبرندبیراحسیاسبرنیدکارکنیانشیرکتنفیتودانشیجویانتیأثیر
معنیداریدارد.

فرایهنهم:کمالوشکوفاییبرندبراحساسبرندکارکنانشرکتنفیتودانشیجویانتیأثیر
معنیداریدارد.

فرایهدهم :صداقتبرندبراعتمادبرندکارکنانشرکتنفتودانشیجویانتیأثیرمعنییداری
دارد.
فرایهیازدهم :هیجانبرندبراعتمادبرندکارکنانشرکتنفتودانشجویانتأثیرمعنییداری
دارد.
فرایهدوازدهم :شایستگیبرنیدبیراعتمیادبرنیدکارکنیانشیرکتنفیتودانشیجویانتیأثیر
معنیداریدارد.

فرایهسیزدهم :عدمظرافتبرندبراعتمیادبرنیدکارکنیانشیرکتنفیتودانشیجویانتیأثیر
معنیداریدارد.

فرایهچهاردهم:کمالوشکوفاییبرندبراعتمادبرندکارکنیانشیرکتنفیتودانشیجویان
یرمعنیداریدارد.

تأث
براساستوایحاتارائهشدهمدلمفهومیپژوهشدرشکل()7نشاندادهشدهاست.

1. Arora and et all
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احساس برند





کارفرما

 .7صداقت
 .8هیجان

جذابیت

 .9شایستگی

برند کارفرما
اعتماد برند
کارفرما

 .4عدم-
ظرافت
 .5کمال

شکل  .7مدل مفهومی پژوهش (چاودهوری و هالبروک ،8228 ،سونگ و کیم،8272 ،
رامپل و کنینگ)8278 ،

روش پژوهش
جامعه و نمونه آماری
برایاجرایاینپژوهشازدوجامعهآماریمتفیاوت(کارکنیانشیرکتنفیتودانشیجویان
کسبوکارهایامروزیکهسازمانهیابیارقابیتشیدیدی

دانشگاهمحققاردبیلی)استفادهشد.در
مواجهند،ازطریقافزایشجذابیتخودمی توانندفرایندجذبافرادماهروبااسیتعدادراآسیانتیر
کنند.صنعتنفتبهویژهشرکتنفتایراندرپاسخبهالزامهاووظایفمحولهدراسنادباالدستی
نظاممدیریتکشور،بایدحرکتینظاممندویکپارچهرادرتمامارکیاناجرایییومیدیریتیخیود
آغازکندکهامنپاسخگوییبهپییشنیازهیایحرفیهایدرزنجییرهوچرخیهاقتصیادیکشیور،
اهدافونیازهایسرمایههایانسانیخودرانیزرفاکنند(سییدجوادینوهمکیاران.)7939،پیس
الزامبهجذبنیروهایسرآمد،خبیرهومتخصیصوانتخیابکارکنیانشایسیتهبیرایپسیتهیاو
وظایفحساسدرشرکتنفتوداشتناطالعاتدرزمینیهعوامیلاثرگیذاربیرتماییلکارکنیان
بالقوهبرایاستخدامدرشرکتنفیتایروریبیهنظیرمییرسید(بیروک.)8272،قلمیرومکیانی
موردنظرجهتتوزیاپرسشنامهها،کارکنانشرکتنفتاستاناردبیلودانشجویاندانشگاهمحقق
نظرگرفتهشدهاست؛چراکهاغلبکسیانیکیهدراییرانزنیدگیمییکننید،مییداننید

اردبیلیدر
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شرکتهایدولتیازجایگاهمناسبیبرایاشتغالبرخوردارمیباشند،زیراازمزایاوشرایطکاری
مناسبیازجملهساعاتکاری،حقوقمناسبومنزلتکاریخوبیبرخوردارند.ازمیانسازمانها
وشرکتها،یکیازشرکتهاییکهامروزهبهبرندتبدیلشدهاستشرکتنفتاست(قلیپورو
همکاران.)7934،برایاجرایاینپژوهشنیزبایدکاندیداهایاستخدامنییزجیزوجامعیهآمیاری
قاردبیلیبهخاطرسهولتدسترسی،انتخیابشیدند.دلییل

لحاظکردکهدانشجویاندانشگاهمحق
انتخابکاندیدایاستخدامنیزبهخاطرمقایسیهدییدگاهدوجامعیهآمیاریاسیت.تعیدادکارکنیان
شرکتنفتاستاناردبیل741نفربودندکهبراساسجدولکرجسیومورگان772،نفرانتخیاب
شدند.ازبیینآنهیا721نفیرراکارکنیانمیردو9نفیرراکارکنیانزنتشیکیلمییدهنید.توزییا
پرسشنامهبهکارکنانشرکتنفتبهصورتحضوریبودهودری


مرحلهاقیدامبیهجمیاآوری

پرسشنامههاشد.بهگفتهمسئولینآموزشدانشگاهمحققاردبیلی،آمارکلییدانشیجویاندانشیگاه
محققاردبیلینیز79222دانشجودرحالتحصیلمیباشند.براساسجیدولکرجسییومورگیان،
922نفرانتخابشدندکهازاینتعداد712،نفرآقاو782نفیرخیانماسیت.توزییاپرسشینامهبیه
دانشجویاننیزبهصورتحضوریبودودرچندینمرحلهبهتوزیاوجماآوریپرسشنامههااقدام
شد.برایانتخابافراد،ازروشنمونهگیریغیرتصادفیدردسترساستفادهشد.

روش اندازهگیری متغیرها
ابزارجماآوریاطالعاتدراینپژوهشپرسشنامهاست.باتوجهبیهروشپیژوهشواهیداف

پژوهش،مناسبترینابزارجهتگردآوریدادههادرمطالعهمیدانی،استفادهازپرسشینامهاسیت.

برایاجرایاینپژوهشنیزازپرسشنامهزییراسیتفادهمییشیود.مؤلفیههیایابعیادشخصییتیایین
پرسشنامهازکارهایتحقیقاتیلیونسوهمکاراندرسیال8222واحسیاسواعتمیادازمطالعیات
سییونگوکیییموجییذابیتبرنییدکارفرمییاازمطالعییاترامپییلوکنینییگ()8278اسییتفادهشیید.
براین،برایبررسیرواییپرسشنامهازسهمعیارروایییسیازه،7روایییتشخیصیی8ورواییی
عالوه 
همگرااستفادهمی شودوارزیابیپایاییپرسشنامهنیزبااستفادهازاریبآلفایکرونباخوپاییایی

1. Construct Validity
2. Discriminant Validity
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ترکیبیانجاممیشود.رواییسازه:بررسیرواییسازهبااسیتفادهازروشتحلییلعیاملیتأیییدی
دادههاباساختارعاملیمشخصکهدر
تأییدیبهدنبالآناستکهآیا 

انجاممیشود.تحلیلعاملی
فرایهآمدهاست،انطباقوتناسبدارندیاخیر؟درایننوعتحلیلمحققبیهدنبیالتأیییدسیاختار
یشودوبرازشسیاختارعیاملیمیوردنظر
دربارهتعدادعاملهافرایهایبیانم 

عاملیخاصاست.
یشیود(سیرمدوهمکیاران،
درفرایهباساختارکوواریانسمتغیرهایمورداندازهگیری،آزمونم 
ازتجزیهتاباتشخیصاستفادهمیشود.دراینشیوهی

.)7924برایبررسیرواییتشخیصینیز



بندیاولیهازآزمودنیهاوجودداردوهدفازاینتجزیهوتحلیلآناستکیهگیروهبنیدی

گروه
اولیهبراساسدادههایدیگرنیزتأییدشود(مصرآبادیوهمکاران.)8279،

رواییهمگرا:عبارتازهمبستگینسبتاًقویمیانسؤالومتغییراصیلیاسیت(محمیدبیگیو
بهعبیارتی ،منظیورازروایییهمگیراسینجشمییزانتبییینمتغییرپنهیانتوسیط
همکاران .)7939،
متغیرهایمشاهدهپذیراستکهبامعیارمیانگینواریانساستخراجشده(7)AVEسنجیدهمیشیود.
رواییهمگرابه دنبالتوصیفایناستکهآیادوابزاریراکهبرایانیدازهگییریمفهیومبیهکیار

ومقدارقابلقبولبرایآنبایداریبهمبستگی

بردهایم،همبستگیقویدارند؟(سکاران)7939،

پیرسونبزرگتراز2/4درنظرگرفتهشود.
رواییواگرا:رواییواگرا(تشخیصی)نیزتواناییی

میدلانیدازهگییریرادرمییزانافتیراق

مشاهدهپذیرهایمتغیرپنهانآنمدلباسایرمشاهدهپذیرهایموجوددرمدلمیسنجدودرواقیا،
مکملرواییهمگراستکهازطریقآزمونفورنل– الرکرسنجیدهمیشود.بهعبیارتدیگیر،آییا
ابزاریامتغیریکهانتظارداریمبامتغیرموردنظرماننامرتبطباشد،همبستگیاعیفدارد؟(همیان
منبا.)7937،
اییریبآلفییایکرونبییاخ:اییریبآلفییایکرونبییاخ،شییاخصسیینتیبییرایبررسیییپایییایییییا
سازگاریدرونیبینمتغیرهایمشاهدهپذیردری
درونییی،نشییانگرمیییزانهمبسییتگیبییینی ی

مدلاندازهگیریمحسوبمیشود.سازگاری

سییازهوشییاخصهییایمربییوطبییهآناسییت.معیییار

قبولبودنبرایاینشاخصکهنشاندهندهپایاییمدلاندازهگیریخواهدبود،حداقلمقیدار
قابل 
1. Average Variance Extracted
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2.1است (کرونباخ7327،؛فورنلوالرکیر.)7327،ایریبپاییاییترکیبیی:ازآنجاکیهایریب
آلفایکرونباخشاخصبسیارسختگیرانهاست،برایبررسیهمسانیدرونیمیدلانیدازهگییری
درروشplsازمعیارجدیدتریبهنامپایاییترکیبی()CRاستفادهمییشیود.ایینشیاخصتوسیط
یشدهاست.اگرمقدارپایاییترکیبیبرایهرسازهبیشیتراز2/1
ورتسوهمکاران()7314معرف 
(نونالی) 7312،شود،نشانازپایداریدرونیمناسببرایمدلاندازهگیریدارد.درنتیجیه،بیرای
بهکاربردهمیشوند.
سنجشبهترپایاییدرروش،plsهردویاینمعیارها 

روشهای تجزیهوتحلیل آماری
روشهییایآمییاریومحاسییبهآمییارهآزمییونمناسییبواسییتنتاجمنطقیییدربییاره
بییرایاجییرای 
فرایههایپژوهش،مهمترینعملقبلازهراقدامی،انتخابروشآماریمناسببیرایپیژوهش
است.برایاینمنظور،آگاهیازتوزیادادههاازاولوییتاساسییبرخیورداراسیت.بیرایهمیین
منظور،دراینپژوهشازآزمونمعتبرکلموگروفاسیمیرنوفبیرایبررسییفیررنرمیالبیودن
دادههایپژوهشاستفادهشدهاست(براوس7وهمکاران.)8229،بیرایآزمیونمیدلپیژوهشاز
روشحداقلمجذوراتجزئیاستفادهمییشیود.میدلسیازیمعیادالتسیاختارییکییازانیواع
روشهایپیشرفتهآماریدردستمحققینجهتبررسیارتباطیاتمییانچنیدینمتغییردریی



مدلاست.قدرتاینفندرتوسعهنظریههاباعثکاربردوسیاآندرعلوممختلیفشیدهاسیت.
علتنامگذاریاینروشبهSEMبهدودلیلاست.7:روابطبینمتغیرهادراینروشبااسیتفاده
یشوند؛.8ایینمعیادالتسیاختاریافتهدرقالیب
ازی سریمعادالتساختاریافتهتجزیهوتحلیلم 
دادهها
ینظریههایپژوهشرابااستفادهاز 

مفهومساز

یشوندکهبهمحققامکان
مدلهاییترسیمم 

یدهد.
م 
نسلاولاینفنبانرمافزارهاییمانندAMOSE،LisrelوEQSمعرفیشدهانید.ایعفهیای
دادهها،وجودحداقلسیه
بهنجار(نرمالبودن)توزیا 

ایننرمافزارهاشامل:نیازبهتعدادزیادنمونه،
روشهیای
لگیریموجیبمعرفیینسیلدوم 
سؤالبرایهرسازهوعیدمبررسییمتغیرهیایتعیدی 
1. Bruce
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مدلسازیمعادالتسیاختاریشید.نیرمافیزارSmartPLSازنیرمافزارهیاینسیلدوممیدلسیازی
شبینییمناسیبایین
معادالتساختاریبهروش plsاستکیهبیهدلییلمزاییایینظییر،قیدرتپیی 
رویکرد،حساسنبودنبهحجمنمونهوعدمحساسیتبیهنرمیالبیودنییاغیرنرمیالبیودندادههیا،

سازههیایانعکاسیی
پیچیدهبودنمدل(وجودتعدادزیادیازسؤاالتومتغیرهایمکنون)،بررسی 

دادههیایایینپیژوهششیدهاسیت
وترکیبی،نسبتبهنسلاولخودباعثانتخابآندرتحلیل 
(داوریوراازاده.)7938،تحلیلبیهروشمیدلسیازیمعیادالتسیاختاریبیارویکیردحیداقل
مربعاتجزئی7دارایسهمرحلهاصلیشاملبرازشمدلاندازهگیری(روابطبینسؤاالتومتغییر
مکنون)،برازشمدلساختاری(روابطبینمتغیرهایمکنون)وبرازشمدلکلییاسیتوپیساز
تأییدمدل هایمذکورپژوهشگرقیادرخواهیدبیودتیابیهآزمیونفراییههیابپیردازد.بیرایانجیام
هایآماریموردنظرازنرمافزارSmart PLSاستفادهخواهدشد(بشلیده،کیومرث.)7939،


روش

یافتهها
ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
هایجمعیتشناختیاعضاینمونهدرجدول()7نشاندادهشدهاست.


وتحلیلویژگی

تجزیه
جییدول()7توزیییافراوانیییتحصیییالتوجنسیییتوسیینپاسییخدهنییدگانرانشییانمیییدهیید.
همییانطورکییهمشییاهدهمیییشییودازبییین472نفییرموجییوددرتحقیییق2.1،درصییدازافییراددارای
تحصیالتدیپلم9.4،درصددارایتحصیالتفوقدیپلم47،درصیددارایتحصییالتلیسیانس،
92.2درصددارایتحصیالتفوقلیسانسو76.7درصددکتریمییباشیند.همچنیینبییننمونیه
آماریمربوطبهکارکنانبیشترافیراددارایتحصییالتلیسیانسوبییننمونیهآمیاریمربیوطبیه
یکنیید،
یباشیند.همیانطورکیهمالحظیهمی 
دانشجویان،اکثرافراددارایتحصیالتفوقلیسانسم 
999نفر(27.8درصد)ازافرادبین82تا92سال43،نفر(78درصد)بین96تیا42سیال87،نفیر
(2.7درصد)بین46تا22سالو1نفر(7.1درصد)بیشتراز22سالسندارند.همچنینبیننمونه
آماریمربوطبهکارکنانبیشترافراددربازهسنی96تیا42سیالوبییننمونیهآمیاریمربیوطبیه

1. Partial Least Squares
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دانشجویان،اکثرافراددربازهسنی82تا92سیالقیراردارنید.ازبیین472نفیرموجیود782،نفیر
یباشد.همچنیناکثرافرادهیردونمونیه
(97.8درصد)ازافرادزنو828نفر(62.2درصد)مردم 
دادهاند.
آماریکارکنانودانشجویانرامردانتشکیل 

جدول  .7ویژگیهای جمعیتشناختی اعضای نمونه
کارکنان

متغیر

تحصیالت

دانشجویان

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

دیپلم

9

8.1

-

-

9

2.1

فوقدیپلم


3

2.8

2

7.1

74

9.4

لیسانس

29

12.2

22

82.9

762

47

فوقلیسانس


72

79.6

744

42

723

92.2

دکتری

-

-

66

88

66

76.7

مجموع

772

722

922

722

472

722

کارکنان
متغیر
82تا92
سال
96تا42
سال
46تا22

سن

سال
بیشتراز22
مجموع

دانشجویان

حالتکلی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

96

98.1

831

33

999

27.8

41

48.1

8

2.1

43

78

87

73.7

-

-

87

2.7

6

2.2

7

2.9

1

7.1

722

722

922

722

472

722

کارکنان

متغیر

جنسیت

حالت کلی
درصد

حالتکلی

دانشجویان

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زن

9

8.1

782

47.1

782

97.8

مرد

721

31.9

712

22.9

828

62.2

مجموع

772

722

922

722

472

722
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آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف
روشهییایآمییاریومحاسییبهآمییارهآزمییونمناسییبواسییتنتاجمنطقیییدربییاره
بییرایاجییرای 
فرایههایپژوهشمهمترینعملقبلازهراقدامی،انتخابروشآماریمناسیببیرایپیژوهش
است.برایاینمنظور،آگاهیازتوزیادادههاازاولوییتاساسییبرخیورداراسیت.بیرایهمیین
منظور،دراینپژوهشازآزمونمعتبرکلموگروف-اسمیرنوفبرایبررسییفیررنرمیالبیودن
دادههایپژوهشاستفادهشدهاست.

جدول  .8آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
متغیرها

مقدار آماره

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

صداقت

2.76

2.22

نرمالنیست

هیجان

2.87

2.22

نرمالنیست

شایستگی

2.79

2.22

نرمالنیست

عدمظرافت

2.72

2.22

نرمالنیست

کمالوشکوفایی

2.73

2.22

نرمالنیست

ویژگیهایشخصیتی


2.222

2.22

نرمالنیست

احساسبربرندکارفرما

2.72

2.22

نرمالنیست

اعتمادبربرندکارفرما

2.72

2.22

نرمالنیست

جذابیتبرندکارفرما

2.76

2.22

نرمالنیست

کلموگروف -اسمیرنف

یداریدرمیوردتمیامیمتغیرهیاکیمتیراز2/22
نتایججدول()8نشانمیدهدکیهسیطآمعنی 
بهدستآمدهاست.بنابراین،میتواننتیجیهگرفیتکیهمتغیرهیاازتوزییاغیرنرمیالبرخوردارنید.
منظورتجزیهوتحلییلدادههیاازروشحیداقلمربعیاتجزئییونیرمافیزارSmart PLS

بنابراین 
،به
توزیاغیرنرمالمحسوبمیشوند.

بهرهگرفتهشدکهمناسببا
سنجش روایی سازه ،تشخیصی و همگرا و پایایی
لفهمدلاندازهگییریومیدلسیاختاریاسیت.قبیلاز

مدلکاملمعادلهساختاریشاملدومؤ
واردشدنبهمرحلهآزمونمدلمفهومیپژوهش،ابتیداالزماسیتازصیحتمیدلانیدازهگییری،
اطمینانحاصلکرد.مدلاندازهگیریمدلیاستکهدرآنروابطبینمتغیرهیایمشیاهدهپیذیرو
822
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هایاندازهگیریسه

مکنونموردتوجهقرارگرفتهواندازهگیریمیشود.برایبررسیبرازشمدل
معیارپایایی،رواییهمگراورواییواگرااستفادهمیشود.پایاییخودازسهطریقبررسیارایب
بارهایعاملی،ارایبآلفایکرونباخوپاییاییترکیبییصیورتمییپیذیرد.بیارعیاملیازطرییق
محاسبهمقدارهمبستگیشاخصهایی

سازهباآنسازهمحاسبهمیشودکهاگراینمقداربرابر

یابیشتراز2/4شود،مؤیداینمطلباستکهواریانسبینسیازهوشیاخصهیایآنازوارییانس
خطایاندازهگیریآنسازهبیشتراستوپایاییدرمیوردانیدازهگییریقابیلقبیولاسیت(هالنید،
)7333و(آرشوداوری.)7938،بارهایعاملیاستانداردشدهوارایبtبینتمیامیسیؤاالتو
متغیرهایمکنونمربوطه درقالبجدولیآوردهشدهاست.دراینبخشبیااسیتفادهازمعیارهیای
رواییسازه،رواییتشخیصی،رواییهمگراوپایاییبهبرازشمدلاندازهگیریپرداختهمیشود.
بررسیرواییسازهبااستفادهازروشتحلیلعاملیتأییدیانجاممیشود.جدول()9نتایجحاصل
ازتحلیلیعاملیتأییدیشاملبارهایعاملیومقیادیرآمیارهtرابیرایسیؤاالتپرسشینامهنشیان
میدهد.


جدول  .9تعیین مقدار بار عاملی و آماره تی
سازهها

صداقت

هیجان

شایستگی

مقدار بار

مقدار

عاملی

آماره تی

برندشرکتنفتمبتنیبرصداقتاست.


2.213

48.79

مطلوب

رفتاربرندشرکتنفتخالصانهاست.

2.262

24.9

مطلوب

برندشرکتنفتواقاگرایانهاست.

2.286

93.2

مطلوب

جانانگیزاست.
برندشرکتنفتهی 

2.139

83.7

مطلوب

برندشرکتنفتمبتنیبرتحرکوپویاییاست.


2.222

23.6

مطلوب

بهروزاست.
برندشرکتنفتکامالً 

2.134

99.4

مطلوب

سختکوشیاست.

یکنندهتالشو
برندشرکتنفتتداع 

2.129

83.23

مطلوب

تآمیزاست.
برندشرکتنفتکامالًموفقی 

2.272

42.28

مطلوب

2.133

96.2

مطلوب

برندشرکتنفتکامالًمردانه(اصطالحاًمردگرایانه)است.

2.272

81.1

مطلوب

برندشرکتنفتنیرومنداست.

2.263

41.2

مطلوب

سختگیرانهداللتدارد.

برندشرکتنفتبررفتارهایکامالً

2.619

77.22

مطلوب

سؤاالت  /گویهها

برندشرکتنفتی
عدمظرافت

رهبردربینسایربرندهااست.
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(ادامه) جدول  .9تعیین مقدار بار عاملی و آماره تی
مقدار بار

مقدار

عاملی

آماره تی

برندشرکتنفتسطآباالوتجملگرایانهاست.


2.318

721.6

مطلوب

برندشرکتنفتجالباست.

2.223

2.6

مطلوب

برندشرکتنفتجذابوگیراست.

2.368

36.9

مطلوب

برندشرکتنفتباایجاداحساساتوهیجاناتمثبتهمراهاست.

2.222

81.6

مطلوب

مناحساساتمثبتویژهاینسبتبهبرندشرکتنفتدارم.

2.138

86.6

مطلوب

برنداحساسیمثبتاست.

2.241

22.83

مطلوب

مننسبتبهبرندشرکتنفتاعتمادخوبیدارم.

2.114

81.6

مطلوب

2.227

46.6

مطلوب

2.131

94.9

مطلوب

2.224

82.2

مطلوب

2.221

43.2

مطلوب

سازهها

کمالو
شکوفایی

احساسبر
برند
کارفرما

اعتمادبر
برند
کارفرما

سؤاالت  /گویهها

برندشرکتنفت،ی

کارفرمای

بهعنوانی
منبهبرندشرکتنفت 

مناسبکامالًاطمیناندارم.
بهعنوانی
منبهبرندشرکتنفت 

کارفرمایمناسب

ازاحساسواعتمادخوبیبرخوردارم.
منپیشنهادکارشرکتنفتراقبولکردم/میکنم.
جذابیت
برند
کارفرما

منتمایلدارمبرایموقعیتخاصبرندشرکت
نفترابهکاربگیرم.

منکارکردنبرایبرندشرکتنفتراخیلیدوستدارم.

2.294

96.2

نتیجه

مطلوب


همانطورکهازجدول()9مشخصاست،مقیداربیارعیاملیاستانداردشیدهوایریبtبیرای
تمامیسؤاالتپرسشنامهبهترتیببیشتراز2.4و7.36است؛بنابراین،نیازبهحذفیاتغییرسؤالی
یشود.بنابراین،می توانپرسشنامهرابدوناعمالتغییراتتوزیاکرد،زیرا
درپرسشنامهاحساسنم 
مقداربارعاملیواریبتی بینسؤاالتپرسشینامهومتغیرهیایمکنیونمربیوطبیهخودشیاندر
محاسبهشدهاستواینیعنینیازبهحذفییاتغیییردر

تمامیمواردبهترتیببیشتراز2.4و7.36
سؤاالتپرسشنامهوجودندارد.
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سنجش روایی تشخیصی( 1روایی همگرا 2و روایی واگرا)3
اعتبارهمگرازمانیوجودداردکهامتیازاتبیهدسیتآمیدهازدوابیزاردرمیوردیی

مفهیوم،

.بهعبارتی،منظورازرواییهمگیراسینجشمییزانتبییینمتغییر
همبستگیزیادیباهمداشتهباشند 
پنهانتوسطمتغیرهایمشاهدهپذیراستکیهبیامعییارمییانگینوارییانساسیتخراجشیده(4)AVE
سنجیدهمی شود.منظورازشاخصرواییهمگرا،سنجشمیزانتبیینمتغیرپنهانتوسطمتغیرهیای
مشاهدهپذیرآناست.معیارمتوسطواریانساستخراجشده()AVEتوسطفورنلوالرکر()7327
بهعنوانشاخصیبرایسنجشاعتباردرونیمدلاندازهگیریپیشنهادشید.بیهبییانسیادهتیر،ایین
شاخصمیزانهمبستگیی

سازهراباشاخصهاینشاندهنیدهخیودنشیانمییدهید.بیرایایین

شاخصحداقلمقدار2.2درنظرگرفتهمیشود(هالند.)7333،اینبدانمعناستکهمتغییرپنهیان
مییوردنظر،حییداقل22درصییدواریییانسمشییاهدهپییذیرهایخییودراتبیییینمیییکنیید.البتییهمگنییرو
یدانند.
تبخشم 
همکارانش()7336مقادیرباالی2.4رابرایAVEمطلوبوراای 
جدول  .4نتایج

بررسی روایی همگرا با معیار AVE

نوع سازه

عنوان در مدل

مرتبهاول

عدمظرافت

AVE>0. 5
2/68

مرتبهاول

هیجان

2/66

مرتبهاول

کمالوشکوفایی

2/18

مرتبهاول

صداقت

2/19

مرتبهاول

شایستگی

2/69

مرتبهاول

احساسبربرندکارفرما

2/66

مرتبهاول

اعتمادبربرندکارفرما

2/62

مرتبهاول

جذابیتبرندکارفرما

2/63

مرتبهدوم

ویژگیهایشخصیتیبرندکارفرما


2/49


1. Discriminant Validity
2. Convergent Validity
3. Divergent Validity
4. Average Variance Extracted
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نتایجمربوطبهبررسیرواییهمگرادرجدول()4آوردهشدهاستوهمیانطورکیهمشیاهده
میشود،اینمعییاربیرایتمیامیسیازه هیایتحقییقدرحیدمناسیببیودهومطلوبییتمیدلهیای
اندازهگیریراتأییدمیکند.رواییواگرا(تشخیصی)نیزتواناییی


مدلاندازهگیریرادرمیزان

باسایرمشاهدهپذیرهایموجوددرمیدلمییسینجدو

افتراقمشاهدهپذیرهایمتغیرپنهانآنمدل

درواقا،مکملرواییهمگراستکهازطریقآزمونفورنل–الرکرسنجیدهمیشود.

جدول  .5نتایج روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
سازههای

عدم

احساس

اعتماد

پژوهش

ظرافت

برند

برند

عدم
ظرافت

هیجان

جذابیت

کمال و
شکوفایی

صداقت

./13

شایستگی



احساس
بربرند

./82

./27

کارفرما
اعتمادبر
برند

./99

./22

./27

کارفرما
هیجان

./83

./42

./44

./27

جذابیت
برند

./92

./92

./42

./47

./29

کارفرما
کمالو

./87

./92

./92

./82

./96

./22

صداقت

./88

./82

./48

./28

./84

./81

./22

شایستگی

./87

./47

./44

./92

./47

./97

./99

شکوفایی
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پایایی (ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی)1
اریبآلفایکرونباخ،شاخصسنتیبرایبررسیپایایییاسازگاریدرونییبیینمتغیرهیای
مشاهدهپذیردری

بینی

مدلاندازهگیریمحسوبمیشود.سازگاریدرونی،نشانگرمیزانهمبستگی

سازهوشاخصهایمربوطبیهآناسیت.معییارقابیلقبیولبیودنبیرایایینشیاخصکیه

نشاندهندهپایاییمدلاندازهگیریخواهدبود،حداقلمقدار2.1است(کرونباخ7327،؛فورنلو
الرکر.)7327،ازآنجاکهاینشاخصبسیارسختگیرانهبوده،برایبررسیهمسانیدرونییمیدل
اندازهگیریدرروشplsازمعیارجدیدتریبیهنیامپاییاییترکیبیی()CRاسیتفادهمییشیود.ایین
یشدهاست.درنتیجیهبیرایسینجشبهتیرپاییایی
شاخصتوسطورتسوهمکاران()7314معرف 
یکهمقدارپایاییترکیبیبیرایهیر
بهکاربردهمیشوند.درصورت 
درروش،plsهردویاینمعیارها 
سازهبیشتراز(2/1نونالی) 7312،شود،نشانازپایداریدرونیمناسیببیرایمیدلانیدازهگییری
است.

جدول  .2نتایج ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی
ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی ترکیبی

()Alpha >0.7

()CR>0.7

2.22

نوع سازه

سازههای پژوهش

مرتبهاول

احساسبربرندکارفرما

2.12

مرتبهاول

اعتمادبربرندکارفرما

2.19

2.24

مرتبهاول

جذابیتبرندکارفرما

2.11

2.21

مرتبهاول

هیجان

2.14

2.22

مرتبهاول

عدمظرافت

2.126

2.29

مرتبهاول

کمالوشکوفایی

2.13

2.22

مرتبهاول

صداقت

2.28

2.23

مرتبهاول

شایستگی

2.18

2.24

مرتبهدوم

ویژگیهایشخصیتیبرندکارفرما


2.28

2.22

1. Composite Reliability
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سازههیایمرتبیهدوماز
یشودولی 
سازهمرتبهاولمستقیماًتوسطسؤاالتپرسشنامهسنجیدهم 
یشود.درپژوهشحاار،همانطورکهدرجدول()6مالحظه
مجموعچندسازهمرتبهاولایجادم 
مشاهدهمیشود،نتای جاریبآلفیایکرونبیاخوپاییاییترکیبییمتغیرهیاآوردهشیدهاسیتکیه
گفتهشدهبرایهردومعیار(باالی،)2.1نتیجهمیشودکیهمقیدارایرایبآلفیای
باتوجهبهحدود 
کرونباخوپایاییترکیبیبرایتمامیسازههایپژوهشموردقبیولمییباشیند،بنیابراین،مییتیوان
بدونتغییردرسؤاالتپرسشنامهوتوزیامجددآن،اقدامبهپخشوجماآوریپرسشنامهکرد.

تخمین مدل پژوهش
شکل()8مدلپژوهشرادرجامعهترکیبی(کارکنیانشیرکتنفیتودانشیجویاندانشیگاه)
مراهبامتغیرهایمکنونومشاهدهشدهموجوددرآندرقالبمیدلهیایانیدازهگییریانعکاسیی

ه
همییراهبییااییرایبمسیییربییینمتغیرهییاوهمچنییینمقییادیراییریبتعیییینوآمییارهتیییاسییتیودنت
نشانمیدهد.


شکل  .8مدل پژوهش با ضرایب استانداردشده بار عاملی
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شکل  .9مدل پژوهش با

ضرایب t-Values


مشاهدهپذیرومکنونموردتوجه

مدلاندازهگیری،مدلیاستکهدرآنروابطبینمتغیرهای
گیریمیشود.برایبررسیبرازشمدلهایاندازهگیریسهمعیارپایایی،روایی

قرارگرفتهواندازه
همگراورواییواگرااستفادهمیشودکهذکرآنگذشت.گیامبعیدیدرروشحیداقلمربعیات
جزئیبهبرازشمدلساختاریپرداختهمی شیود.میدلیکیهدرآنروابیطبیینمتغیرهیایمکنیون
درونزا)موردتوجهقرارمیگیرد،مدنظراست.مدلساختاریبرخالف
مستقل(برونزا)ووابسته( 
اردوتنهامتغیرهایپنهانرابههمراه

مدلهایاندازهگیری،بهسؤاالت(متغیرهایآشکار)ارتباطند
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روابطمیانآنهابررسیمیکند.یکیازمهمترینمعیارهیابیرایبررسییبیرازشمیدلسیاختاری
عبارتازمعیاراریبتعیین( )است.اریب مربوطبهمتغیرهایپنهاندرونزا(وابسته)در
مدلاستونشاندهندهتأثیری

متغیردرونزاستکهسهمقدار2/99،2/73

متغیربرونزابری

بهعنوانمقدارمالکبرایمقادیراعیف،متوسطوقوی درنظرگرفتهمیشوند.هرچه
و 2/61
مربوطبهسازههایدرون زایی

مدلبیشترباشد،نشانازبرازشبهتیرمیدلاسیت.هنسیلرو

همکاران)8223(7معتقدندکهدری

ییادو

یکهی
مدل،درصورت 

سیازهدرونزاتوسیطیی

سازهبرونزاتحتتأثیرقرارگیرد،مقدار از2/99بهباالنشیانازقیوترابطیهبیینآنسیازهو
سازههایدرونزاست.وجودمتغیرهایمستقلبیشترموجبافزایش میشیود.بنیابراین،هرچیه
تعدادمتغیرهایمستقلدرتبیینی

متغیروابستهبیشترباشد،مقدار باالبرایبرازشمیدلنییاز

است.
جدول  .1ضرایب

متغیرهای پژوهش
توضیحات

سازه
احساسبربرندکارفرما

2.821

اعتمادبربرندکارفرما

2.967

جذابیتبرندکارفرما

2.873

بهعنوان
سهمقدار2/99،2/73و2/61برای بهترتیب 
مقدارمالکبرایمقادیراعیف،متوسطوقوی



باتوجهبیهجیدول()1وشیکل(()8اعیداددرونداییرههیا)،مقیادیر بیرایمتغییردرونزای
احساسبربرندکارفرمابرابربیا2.821اسیتودرحیدقابیلقبیولومطلیوبیهسیتند.بیهعبیارتی،
یهایشخصیتی
مقدار برایاحساسبربرندکارفرمانشاندهندهاینمفهوماستکهمتغیرویژگ 
شبینییکننیدوحیدود14درصیداز
توانسته82.1درصدازتغییراتاحساسبربرندکارفرماراپی 
تغییراتآنوابستهبهسایرمتغیرهاوعواملیاستکهدرمیدلنیامیدهاسیت.همچنیینمقیدارایین
یهایشخصییتی
یدهدمتغیرویژگ 
معیاربرایاعتمادبربرندکارفرمابرابربا2.967بودهکهنشانم 
1. Henseler
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توانسته96.7درصدازتغییراتاعتمادبرندراپیشبینییکنیدوحیدود64درصیدازتغیییراتآن
وابستهبهسایرمتغیرهاوعواملیاستکهدرمدلنیامیدهاسیت.همچنیینمقیدارایینمعییاربیرای
یدهدمتغیرهیایاحسیاسبیربرنیدکارفرمیاو
جذابیتبرندکارفرمابرابربا2.873بودهکهنشانم 
اعتمادبربرندکارفرمادرمجموعوباهمکارییکدیگرتوانسته87.3درصیدازتغیییراتجیذابیت
برندراپیشبینیکندوحدود 12درصدازتغییراتآنوابستهبهسایرمتغیرهاوعواملیاسیتکیه
درمدلنیامدهاست.
جدول  .2نتایج آزمون فرضیههای اول تا چهارم پژوهش (فرضیههای اصلی)
ضریب

آماره تی

مقدار

مسیر

استیودنت

همبستگی

77.71

2.4
2.46

فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

H1

ویژگیهایشخصیتیبرند

احساسبرند

2.221

H2

ویژگیهایشخصیتیبرند

اعتمادبرند

2.627

72.94

H3

احساسبرند

جذابیتبرند

2.791

8.282

2.81

H4

اعتمادبرند

جذابیتبرند

2.916

2.41

2.99

نتایججدول()2نشانمیدهددرموردتمامیفرایهها،آمارهتیاستیودنتبزرگتیراز7/36و
سطآمعنیداریکوچکتراز2/22بهدستآمدهاسیت.بنیابراین،تمیامیفراییههیایپیژوهشدر
سطآاطمینان32تأییدمیشوند.ارایبمسیربهدستآمدهنیزدرتمامیفرایههامثبتاستکیه
برتأثیرمثبتمعنیدارمتغیرمستقلبرمتغیروابستهدرفرایهمربوطه،داللتدارد.


نتایج آزمون فرضیههای فرعی
مدلسیازیدرفضیاینیرمافیزار
برایبررسیفرایههایفرعیمطرحشدهدرتحقیق،باردیگر 
یهایشخصیتیبهعنیوانمتغیرهیایمسیتقلواحسیاسبرنیدو
ایجادشدوتمامیمؤلفههایویژگ 
بهعنوانمتغیروابستهپژوهشمطرحشد .
اعتمادبرند 
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شکل  .4مدل پژوهش با ضرایب استانداردشده بار عاملی (فرضیههای فرعی)


جدول  .3نتایج آزمون فرضیههای فرعی ()72-7
ضریب

آماره تی

مقدار

مسیر

استیودنت

همبستگی

2.23

2.82
2.93

فرضیه

متغیر مستقل

متغیر وابسته

H1

صداقتبرند

احساسبرند

-2.229

 H2

هیجانبرند

احساسبرند

2.82

4.211

 H3

شایستگیبرند

احساسبرند

2.822

4.264

2.96

 H4

عدمظرافتبرند

احساسبرند

2.246

7.732

2.76

H5

کمالوشکوفاییبرند

احساسبرند

2.884

4.428

2.98

H6

صداقتبرند

اعتمادبرند

2.76

8.167

2.91

H7

هیجانبرند

اعتمادبرند

2.732

9.622

2.48

H8

شایستگیبرند

اعتمادبرند

2.846

4.684

2.91

H9

عدمظرافتبرند

اعتمادبرند

2.718

9.119

2.83

H10

کمالوشکوفاییبرند

اعتمادبرند

2.746

8.68

2.81
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شکل  .5مدل پژوهش با ضرایب ( t-Valuesفرضیههای فرعی)

محاسبهشدهفرایههیایH1و

باتوجهبهجدول()3نتیجهگرفتهمیشودکهچونمقدارآمارهt
H4کمترازحدمرزی7/36میباشد،فرایهتأثیرصداقتبرندبراحساسبرندکارکنانشیرکت
نفتاردبیلودانشجویاندانشگاهمحققاردبیلیوعیدمظرافیتبرنیدبیراحسیاسبرنیدبیهلحیاظ
آماری،معنیدارنیستوفرایهتأییدنمیشود.سایرفراییههیایفرعییپیشیترازآسیتانهپیذیرش
)بودهوتأییدمیشوند.

(7/36

یافتههای فرعی پژوهش
دراینبخشازپژوهشبهاینسؤالپرداختهمیشودکهآیاارتباطبینمتغیرهایاصلیدردو
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جامعهآمیاریکارکنیانودانشیجویانتفیاوتداردییاخییر؟دراصیلمتغییرنیوعجامعیهآمیاری
یشیوند.درواقیا،درایینبخیشاز
لگرواردمیدلمی 
(کارمندان/دانشجویان)بهعنوانمتغیرتعدی 
یتواندبرمیزانتأثیر
یخواهیم بدانیمکهآیانوعجامعهآماری(کارمندیادانشجوبودن)م 
تحقیق،م 
یدیگر،متغییرنیوعجامعیهآمیاری(کارمنیدییا
متغیرهایبریکدیگراثرگذارباشدیاخیر؟بهعبارت 
لگیر
لگریدرارتباطبینمتغیرهاسیت.باتوجیهبیهاینکیهمتغییرتعیدی 
دانشجو)بهعنوانمتغیرتعدی 
پژوهشحاارازنوعکیفی(دوحالتی)است،بایدازروشتحلیلگروهی()7استفادهکرد.دراین
دادههیایمربیوطبیهیکییازگیروههیا
روش،مدلتحقیقدردومرحلهوهرمرحلهبیااسیتفادهاز 
(کارمندیادانشجو)اجراشدهونتایجاستخراجمیشود.دراینپژوهشچیونقصیدبررسییتیأثیر
نوعجامعهآماری(کارمندییادانشیجو)بیررابطیهبیینمتغیرهیارادارییم،مطیابقبیاروشتحلییل
دادههایمربوطبهکارمندانودرمرحلیهدوم
یبایددرمرحلهاول،مدلرابااستفادهاز 
گروهی،م 
دادهها یمربوطبهدانشجویاندرنمونهآماریپژوهشاجیرانمیاییمکیهنتیایجآندر
بااستفادهاز 
جدول()3آمدهاست.
جدول  .72ضریب مسیر ،مقدار آماره tو خطای استاندار بین متغیرها در دو گروه مختلف
مسیرها

یهایشخصیتی>>>>احساسبرندکافرما
ویژگ 
یهایشخصیتی>>>>اعتمادبرندکافرما
ویژگ 
احساسبرندکافرما>>>>جذابیتبرندکارفرما
اعتمادبرند>>>>جذابیتبرندکارفرما

نوع جامعه

ضریب

آماری

مسیر

آماره t

مقدار خطای
استاندارد

کارکنان

2.292

84.889

2.294

دانشجویان

2.947

2.931

2.269

کارکنان

2.3

48.392

2.28

دانشجویان

2.423

2.268

2.229

کارکنان

2.292

2.442

2.79

دانشجویان

2.223

7.821

2.222

کارکنان

2.192

2.822

2.793


حالبامحاسبهمقادیربارعاملی،تعیدادنمونیههیردوگیروه(دانشیجویانوکارکنیان)،مقیدار
خطییایاسییتانداردمربییوطبییهمسیییرهایموجییود وبییااسییتفادهازفرمییولتحلیییلگروهییی
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محاسبهشدهازحیدمیرزی7.36

یکنیم.اگرمقدارتی
()Hensler,2012,p496مقدارtرامحاسبهم 
یکنییمواگیراز7.36کیمتیرباشید،
لگریراتأیییدمی 
بیشترباشد،فرایهتأثیرگذاریمتغیرتعدی 
یکنیم.
لگریراردم 
فرایهتأثیرگذاریمتغیرتعدی 

√

)

)

)

)

√


جدول  .77نتایج بررسی تأثیر نوع جامعه آماری بر ارتباط بین متغیرها
فرضیه

نوعجامعهآماریدرتأثیرویژگیهایشخصیتیبرندبراحساسبرند
کارکنانشرکتنفتاردبیلتأثیردارد.
نوعجامعهآماریدرتأثیرویژگیشخصیتیبرندبراعتمادبرندکارکنان
شرکتنفتاردبیلتأثیردارد.
نوعجامعهآماریدرتأثیراحساسبرندبرجذابیتبرندکارکنانشرکت
نفتاردبیلتأثیردارد.
نوعجامعهآماریدرتأثیراعتمادبرندبرجذابیتبرندکارکنانشرکت
نفتاردبیلتأثیردارد.

مقدار t

نتیجه آزمون

8.2261

تأییدشد

7.319

تأییدشد

-2.762

ردشد

7.28

ردشد


یکنیم.اگیرمقیدارتییمحاسیبهشیدهازحیدمیرزی
باتوجهبهفرمولفوق،مقدارtرامحاسبهم 
یکنییمواگیراز7.36کیمتیر
7.36بیشترباشد،فرایهتأثیرگذاریمتغیرتعدیلگیریراتأیییدمی 
یکنیم.مقدارآمارهtبرایدوفرایهاول،بیشتر
لگریراردم 
باشد،فرایهتأثیرگذاریمتغیرتعدی 
لگریرابرایاییندوفراییه
از7/36بهدستآمدهاست،بنابراین،فرایهتأثیرگذاریمتغیرتعدی 
مجازبهدستآمدهاست،

.درفرایههایسوموچهارممقدارآمارهتیکمترازحد

یکنیم
تأییدم 
لگریراتأییدنمیکنیم.
بنابراین،فرایهتأثیرگذاریمتغیرتعدی 
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بحث و بررسی
تواناییسازمانهابرایرقابتکیردنوپیشروشیدندرصینعتواقتصیادباییدبهتیرینهیارادر
سازمانداشتهباشد.بهاینمنظور،بایدافرادبااستعدادرابهسیازمانجیذبکننیدوازآنجاکیهافیراد
بااستعداددرجاییشروعبهفعالیتمیکنند،کهازنظرشانبرایکارکردنمناسبوخوباسیت،
ابتدابایدآنمکان،شیرایطوموقعییتمناسیببیرایکیارکردنرافیراهمکنید،سیپس،بیهافیراد
بااستعدادالقاشودکهاینجا(مکان،شرایطوموقعیت)مناسیباسیتوبرندسیازیکارفرمیاانجیام
گیرد.اماافرادبااستعداد،عالیقودالیلیمختلفبرایجذببهسازماندارندکهباعثمییشیود،
هایمختلفنسبتبهجایمناسببرایکارکردنداشتهباشند.تأثیرویژگیهایشخصیتی

ذهنیت
برندبراحساسبرندکارکنانشرکتنفتاردبیلودانشجویاندانشگاهمحققاردبیلییبیاایریب
بتای2.221بااحتمال32درصدمعنیداراستوفرایهتأییدمیشودواینامربدینمعناسیتکیه
هرچهویژگیهایابعادشخصیتیبرندبهتروشیفافتیر باشید،بیههمیانانیدازهاحسیاسبیربرنید
کارفرمانیزافزایشخواهدیافت؛یعنیباافزایشی

انحرافاستاندارددرویژگیهایشخصییتی

برند،احساسبرندکارکنانشرکتنفتاردبیلبهاندازه2.221انحرافاستانداردافزایشخواهید
یافت.یعنیکارکنانبالقوهومتقاایانشغلترجیجمیدهنددرسازمانهاوشرکتهاییکارکنند
کهشهرتمناسبوهمچنینازلحاظپنجبعدبرندشخصیتیکارفرماکهذکرشددرسطآبیاالیی
باشند.نتایجاینبخشبانتایجپژوهشهاینیتیوسیانجیو8274واسیلم8272وبیروک8272و
علیزادهثانیونجات7932،همسومیباشد.
دستآمدهازاینپژوهشنشاندادکهتیأثیرویژگییشخصییتیبرنیدبیراعتمیادبرنید
نتایجبه 

درصدمعنیداراست.اعتمادرا

کارکنانشرکتنفتاردبیلبااریببتای2.627وبااحتمال32
می تواندرمعنایانتظاری

طرفازطرفدیگربرایتمایلبههمکاریواهمییتقائیلشیدنبیه

ویدررابطهمعرفیکرد،بدیهیاستکههرچهقدرشیاخصهیایابعیادبرنیدکارفرمیادرسیطآ
مطلوبیباشد،اعتمادکارکنانبالقوه وبالفعلبهبرندکارفرمانیزبیشتروبهترخواهدبود.نتایجاین
بخشبانتایجپژوهشهایسونگوکیم8272وچاودهوریوهالبروک8272همسواست.
رابهصیورتمثبیت
احساسبرندکارکنانودانشجویاننیزتوانستهاستجذابیتبرندکارفرما 
تحتتأثیرقراردهد.جذاببودنبرندکارفرمابرایکارکنانبالفعلومتقاایانکار،یی
814
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ذهنیواحساساتدرونیقویایجادمیکندکهناخوداگاهآنهابهسیمتبرنیدکارفرمیایجیذاب
گرایشداشتهباشندوهمچنینکارکنانبالفعلنیزبااشتیاقبهکیارفعلییادامیهدهنید.نتیایجایین
بخییشبییانتییایجپییژوهشهییایچییاودهوریوهییالبروک()8272ومییارمنوهمکییاران()7339و
مورگانوهانت()7334همسومیباشد.همچنینمشخصشدکهاعتمیادبرنیدکارفرمیانییزتیأثیر
مثبتومعنیداریبرجذابیتبرندکارفرماداشتهباشد.

جذاببودنبرندکارفرماازهرلحاظیباعثمییشیودکیهمییزاناعتمیادواطمینیانکارکنیان
بالفعلوبالقوهبرایبرندکارفرمابیشترشدهوخواهانجیذبواسیتخدامدرچنیینسیازمانهیایی
بشوند.نتایجاینبخشبانتایجپژوهشهای،هیویوهمکاران()8277ورامپلوکنینگ()8278
وحیدرزادهعباسیوهنزائی()7939وهیووژائو()8229وحسینیواحمدینژاد()7921همسیو
است.
خوبینشانمیدهدکهمربیوطبیهفراییههیایفرعییپیژوهشوبررسیی2بعید

جدول( 3
)به
بهخوبی
همانطورکهدرجداولذکرشده 
شخصیتیبرندکارفرمابراعتمادبربرندکارفرمامیباشد .
مشخصشدهاستآمارهtدرتمامیاینفرایههاباالترازحدمجاز()7/36است،بنابراینفرایه-

یدیگیر،ابعیادشخصییتیبرنیدکارفرمیاازدییدکارکنیانو
هایفرعییتأیییدمییشیوند.بیهعبیارت 
دانشجویانبراعتمادآنهابربرندکارفرمارابطهمسیتقیمیدارد.همیانطورکیهذکیرشیدپینجبعید
شخصیتیبرندکارفرماشاملصداقت،هیجان،شایستگی،عدمظرافتوکمالاست؛بدیهیاست
برندکارفرماییکهبتواندهرپنجبعدشخصیتیکارفرمارابهخوبیایفیانماییدوازسیازمانوجهیه

خوبیرابهبیرونمنتشربدهد،بههماناندازهاعتمادکارکنانبالقوهوبالفعلبیهبرنیدکارفرمیانییز
بشترمیشود.نتایجاینبخشبانتایجپژوهشهایعلیزادهثانیونجات()7932مؤتمنیوهرمزی
()7938وسانگوکیم()8272همسومیباشد.درادامهنیز2بعیدشخصییتیبرنیدکارفرمیارابیر
احساسبربرندکارفرماموردآزمونقراردادیم.نتایجاینفرایههانشانمیدهدکیهبیهغییرازدو
بهدستآمیده
بعدشخصیتی(صداقتوعدمظرافت)کهآمارهآزمونآنهابهترتیب/23؛و ./246
وکمترازحدمجازمیباشند،موردتأییدقرارگرفتند.الزمبهذکراستکهپژوهشهاییدقیقاًبیا
اینعنوانصورتنگرفتهولیینتیایجپیژوهشهیایرامپیلوکنینیگ()8278وعلییزادهونجیات
()7932تاحدودیدرراستایاینپژوهشاست.
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نتیجهگیری ،پیشنهادها و محدودیتها
دراینتحقیقپنجبعدشخصیتیبرندکارفرمابرمتغیرهایمیانجیاحساسبربرندواعتمادبیر
برند برمتغیرمرکزیجذابیتبرندکارفرماموردبررسیقرارگرفت.ابعادشخصیتیبرنیدکارفرمیا
ازطرحپیشنهادیایکهآکرارائهدادهاست،مورداستفادهقرارگرفتهوفرایههایفرعیپژوهش

اند.برایانجام دادناینپژوهشازدوجامعهمتفاوتاسیتفادهشیدومیدلیمجیزاو

راتشکیلداده
ترکیبیراارئهدادهایمودرنهایتدرقسمتیافتههایفرعیپژوهش،تأثیروشدتتأثیرجامعههیا
راموردبررسیقراردادیم.
بهیافتههایپژوهش،مدیرانوکارگزارانمجموعیهوزارتنفیت،بیاتقوییتجیذابیت

باتوجه
برندکارفرمابرایشرکتهایاینمجموعهمییتواننیدبیهصیورتمسیتقیموغیرمسیتقیم،موجیب
باتوجهبهاینکهاکثرفراییههیای

جذبکاندیداهایاستخداموباعثماندنکارکنانبالفعلشوند.
قرارگرفتهاند،شرکتهابرایرقابتدرعرصیههیایمختلیفازجملیهاقتصیاد،

پژوهشموردتأیید
فرهنگو...بایدنیازهاوخواستههیایکارکنیانبالفعیلراهرچیهبیشیتروبهتیربیرآوردهکننیدتیا
کاندیداهایاستخدامیبااستعداد،خواهانجذببهشرکتهاشوند.همچنینکارفرماییانباییددر
بهطورشفافوصادقانهحدودمسئولیتهایخودرادرقبالنیرویکاربییانکننیدو
برندکارفرما ،
صرفاًازطریقبییانوعیدههیاییکیهفراتیرازتیوانسیازمانوشیرکتهیادرواقعییتاسیت،برنید
کارفرمایخودرابهبرندینامعتبرتبدیلنکنند.
عوامل،ابعادومتغیرهایمؤثردیگریرامیتواندرپژوهشمشابهدرنظرگرفیت.بیرایمثیال،
یتوانبهغیراز2بعداینپژوهش،عواملیمثلاقتصادی،موقعییت
ابعادشخصیتیبرندکارفرمارام 
اجتماعیوپرستیژکاری،توسعه،کاربردوعالقهمندیرانییزدرنظیرگرفیت.پیژوهشحاایردر
سایرشرکتهایتاباشرکتملیینفیتوهمچنیینفیراوردههیاینفتییاجیراشیودومییاننتیایج
مقایسهتطبیقیبهعملآید.بااینکار،شرکتنفتمیتوانیداوالًدرجهیتبهبیودبرنید

پژوهشها
کارفرماتالشالزمراانجامدادهوثانیاًمیتواننتایجپیژوهشرابیهسیایرارگیانهیاوشیرکتهیا
تسریداد.مهمترینعاملتأثیرگذاربرشخصیتنامونشانتجاریدربرندکارفرماابتداصیداقت
وسپسصفتهیجاناست؛بنابراین،بایسیدبیهاییندوبعیدشخصییتیبرنیدکارفرمیا(صیداقتو
هیجان)درتحقیقاتآتیتوجهبیشتریکرد.
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درکارپژوهشینیزمثلهرکاردیگری،احتمالوجودعواملمخلومزاحموجیودداردکیه
ماناازجریانعادیامورشدهونتایجتحقیقراتحتتأثیرقرارمیدهد.بدیهیاستکهتأثیرایین
رنگشدننتایجتحقیقودربعضیازمیواردموجیبشیدت
عواملدربرخیازمواردموجبکم 
هرچهبیشترآنهامییشیود.درهیردوصیورت،کنتیرلتیأثیرایینعوامیلبیهعنیوانکنتیرلعوامیل
ناخواسته،حائزاهمیتزیادیاست.عمدهترینمحدودیتهایتحقیقحاارکهاحتماالًمیتواننید
تعمیمپذیرینتایجحاصلازتحقیقراتحتتأثیرقراردهند،عبارتنداز:چوننتایجبراسیاسداده-
دستآمدهاست وذهنییتافیرادوسیوابقآنهیادرپاسیخبیهسیؤاالت
هایحاصلازپرسشنامهبه 
دخالتدارد،بنابراین،ممکناستتعصباتوارزشهایفردیدرنوعپاسخهادخالتداشتهباشد
کهاعتباربیرونیطرحراتحدیدمیکنید.عیدمتکمییلبرخییازآزمیونشیوندگانبیرایتکمییل
پرسشنامهیکیدیگرازمحدودیتهابود.باتوجیهبیهاینکیهتعیدادجامعیهآمیاریمحیدودبیودهو
همچنینتحقیقاتمحدودیدراینزمینهصورتگرفتهاست،بنابراین،درتعمیمبهجوامیادیگیر
بایدجوانبکاملرادرنظرگرفت.
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منابع
آرمسترانگ ،مایکل ( .)7923مدیریت استراتژیک منابع انسانی (راهنمای عمل) ،تهران :دفتر پژوهشهای
فرهنگی،چاپاول.
ابوالعالیی،بهزاد(.)7932شرکتهایموفقجهانچگونهاستخداممیکنند؟راهنمای مدیران برای جذذ
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