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 چکیده

به دلیل توجهات بسیاری که به برند محصول و خدمات شده است، این دو مفهوم به طور کامل برای همه 

های انواع برند است که امروزه به دلیل رشد اهمیت دارایی شناخته شده است ولی برند کارفرما یکی دیگر از

ها را به خود جلب کرده است. شهرت مطلوب کارفرما، های فکری توجه بسیاری از شرکتغیر ملموس و سرمایه

تر، جذب و گردد کارفرما، افراد مستعد را آسانشود، چرا که موجب میباعث ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار می

وری و باال رفتن سطوح خدمات پشتیبانی گردیده و تعهد ی نماید و در نتیجه موجب افزایش بهرهنگهدار

های مرتبط با منابع گردد. برند کارفرما یکی از استراتژیشرکت در قبال مشتریان بیش از پیش عملی می

اغلب کمیاب هستند،  بنیان که کارکنان شایستهانسانی در زمینه استخدام است که عمدتاً در اقتصاد دانش

شود. به همین دلیل در مقاله حاضر، به تعریف و بررسی برند کارفرما و در ادامه به اهمیت منابع استفاده می

سازی های منابع انسانی صنعت نفت و راهکارهای آن و پیادهترین چالشانسانی در صنعت نفت و همچنین مهم

 .یمپردازو ارزیابی استراتژی برند کارفرما  می
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 مقدمه

ترین صنایع در جهان و به ویژه در ایران است. نفت، عالوه بر این که منبع عمده تأمین انرژی صنعت نفت از مؤثرترین و بزرگ

کند. در یک صد المللی کشورهای مختلف ایفا میدر تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بیندر دنیای امروزی است، نقش مهمی 

های ای در اقتصاد ایران داشته و عمالً به عنوان موتور محرک رشد و توسعه کشور در دورانسال اخیر، صنعت نفت جایگاه ویژه

ها در دنیای رقابتی و پرتالطم امروزی ترین عامل و مزیت رقابتی سازمانشود. منابع انسانی نیز، مهممختلف شناخته می

 عنصر تنها و شودمى محسوب سازمان منبع و سرمایه ینترارزش با و ترینگران ترین،مهم عنوان به انسانى نیروىباشد. می

صنعت نفت نیز، با داشتن  دارد. عهده بر را اصلى نقش سازمانى، سایر عوامل کننده هماهنگ عنوان به که است شعورىذی

تبیین شده است، از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به  4141چهار شرکت اصلی و نقشی که برای آن در سند چشم انداز 

المللی، جایگاه منابع انسانی در این صنعت از اهمیت به مراتب باالتری این نقش و اهمیت این صنعت در عرصه داخلی و بین

 ه و نقشی بی بدیل در تحقق اهداف تعیین شده دارد.برخوردار بود

 بر اقتصاد پایه وغیره، فسیلی یهاسوخت از اعم غنی طبیعی منابع کشورهای فاقد در به ویژه دنیا، پیشرفته کشورهای در اکثر

منابع  از غنی کشورهای در اما آید.می شمار موضوع به تریناهمیت با انسانی نیروی وریبهره بوده و انسانی منابع توسعه و حفظ

گاز، توجه کمتری به منابع انسانی شده و تکنولوژی و سرمایه، به عنوان  نفت و عظیم منابع دارای کشورهای ویژه به طبیعی،

انسانیِ  نیروی فرار و نخبگان مهاجرت پدیده کشورها، این به طوری که در گیرند،ارکان اصلی تولید، بیشتر مورد توجه قرار می

نفتی در سرتاسر جهان، معنا و مفهوم  هایرشد روزافزون پروژهباشد. با توجه به این مهم و ها میهای اصلی آنچالشجزء 

شکل و رنگ دیگری به خود گرفته و روی ناخوشایند شکست، تا حدودی برای متولیان صنعت نفت ایران  "جنگ استعدادها"

باشد را به چالش از کارکردهای اصلی حوزه مدیریت منابع انسانی می نمایان شده و جذب و نگهداشت نیروی انسانی را که

جدی وا داشته است. مهاجرت و اشتغال نخبگان این صنعت به کشورهای حاشیه خلیج فارس، گواه این مدعاست. جذب و 

ه عنوان یکی از موضوعات شود و همواره بها در نظر گرفته میای برای کلیه سازمانحفظ استعدادها، به عنوان یک نگرانی پایه

تری جذب کرده و بتواند از آن . هرچه سازمان بتواند نیروی شایستهباشدمورد توجه متخصصان حوزه منابع انسانی مطرح می

ها در کسب رقابت سازمانت. یشتر اسبتر و نسبت به رقبایش در رسیدن به اهدافش موفق ،ثرتری نمایدؤنگهداری و استفاده م

تر یعنی نیروی انسانی شایسته است و شود، بلکه همه این موارد معلول یک عامل مهمسهم بازار و ... خالصه نمیسود بیشتر و 

را نگه داشته و  هاکنند آنکنند و سعی میاند و در جذب این نیروها رقابت میها بدان پی بردهای است که سازماناین نکته

شود در درازمدت گردش نیروی انسانی م مطلوب نگهداری منابع انسانی باعث میبنابراین نظا د.شان شونمانع از ترک خدمت

 های استخدامیوری سازمان اضافه گردد و سالمت اداری افزایش یابد. چه بسا در سازمانی با بهترین شیوهکم شده و به بهره

های مختلف ارزیابی و آموزش س با روشترین افراد برگزیده و به خدمت آن سازمان درآمده باشند )نظام جذب(، سپشایسته

 هاچه در طول خدمت از آن لیکن چنان ،)نظام بهسازی( موجبات افزایش بینش، مهارت و دانش این کارکنان فراهم شده باشد

 بهگردد آن افراد های بیشتر و بهتری فراهم باشد، باعث میهای دیگر جاذبهبه نحو خوب و مطلوب نگهداری نشود یا در سازمان

که در مجموعه سازمان سالمت یا این ها شوند وبه راحتی سازمان مزبور را ترک کرده و جذب آن سازمان ،ویژه افراد خبره

های مربوط به استخدام، تربیت و تجهیز نیروی انسانی و ها و هزینهاداری را به مخاطره بیاندازند، در نتیجه زحمات، تالش

رود. لذا به این خاطر است که فرآیند حفظ و نگهداری منابع انسانی اهمیت خاصی در حفظ می گذاری روی افراد به هدرسرمایه

 .کندو ارتقای سالمت اداری و ماندگاری کارکنان پیدا می
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های های یک شرکت هستند و به عنوان یکی از نتایج مدیریت برند، یکی از فعالیتترین دارائیاز سوئی برندها در میان با ارزش

شان ها بر برند سازمانی و برند محصوالتشوند. اگرچه، تالش بسیاری از شرکتها محسوب میدی در بسیاری از شرکتکلی

تواند مورد توجه قرار گیرد. کاربرد اصول برندینگ در حوزه منابع متمرکز است، لکن برندسازی در حوزه منابع انسانی، می

طور افزایشی از برند کارفرما برای جذب متقاضیان و نگهداشت ها بهود. شرکتشانسانی، به عنوان برند کارفرما شناخته می

کنند. برند کارفرما سعی در ارائه یک های خودشان استفاده میها با فرهنگ و استراتژینیروی نسانی به وسیله درگیرکردن آن

ه علت کمبود کارکنان برتر، رقابت بین اند که ببیان کردهدارد. دانشمندان  "برای کار کردن یک مکان خوب"تصویر از 

ها برای جذب چنین کارکنانی شدید است. چنین کمبودی سبب شده تا کارفرما به منظور جذب بهترین استعدادها سازمان

ای مناسب خود را جذاب نشان داده و مشخصات منحصر بفردی از خود به محیط نشان دهند. در چنین سعی نماید به گونه

های منابع انسانی تأثیر مثبتی بر باشد. فعالیتهای منابع انسانی و برند کارفرما بسیار مهم میرابطه بین فعالیت شرایطی تحلیل

های پاداش( و متعاقباً به ساخت های آموزشی، توسعه مسیر شغلی، برنامهرشد سرمایه انسانی دارد )به عنوان مثال فعالیت

های تواند به عنوان یکی از استراتژینماید. بنابراین برند کارفرما میکارفرما کمک می تصویری مثبت و پایدار از شرکت به عنوان

 منابع انسانی برای جذب و درگیر کردن کارکنان بالقوه و نگهداشت استعدادها مطرح باشد.

ود تحقیقات آکادمیک ای و کمببحث برند کارفرما پدیده نسبتاً جدیدی است که افزایش محبوبیت آن در میان کارگزاران حرفه

تواند تا حد زیادی به تدوین در این زمینه، سؤاالتی را برای مدیران به وجود آورده است که پاسخگوئی به این سؤاالت، می

ها را در پیروزی جنگ استعدادها های برندسازی کارفرما و متعاقباً حفظ و نگهداشت نیروی انسانی کمک نموده و آناستراتژی

صنعت نفت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تاکنون کار تحقیقاتی در این زمینه صورت نپذیرفته است. با توجه به یاری نماید. 

تواند به پیشبرد اهداف این صنعت، افزایش تهدیدات محیطی، ایجاد یک برند کارفرمای قوی، جزو الزامات این صنعت بوده و می

های نظری آن به عنوان یک فعالیت برای حوزه مدیریت اهیم تئوریکی و جنبهکمک نماید. هدف این مقاله، روشن نمودن مف

 باشد. منابع انسانی می

 نگاهی به منابع انسانی در صنعت نفت

پذیری را از بایست حداقل آسیبای در اداره کشور دارد و میصنعت نفت جایگاه ویژه. المللی استیک صنعت بین ،صنعت نفت

 ای این صنعت دچار خدشه نشود. از آنهای جاری و توسعهگاه فعالیتکه هیچایگونهه برونی داشته باشد بتغییرات و تحوالت 

الشعاع جایگاه ریزی برای منابع انسانی تحتشود، لذا برنامههای صنعت محسوب میترین عامل فعالیتجا که منابع انسانی مهم

نفت محور توسعه کشور بوده و تا سالیان دراز اهمیت جایگاه برتر خود را صنعت . گیردو اهمیت این صنعت در کشور قرار می

ای و جهانی و تالش راستایی با تحوالت ملی، منطقهها در گرو پویایی منابع انسانی و همخواهد داشت. تداوم و استمرار فعالیت

کارگیری ه طالعات علمی و فناوری و تسریع در بسازی برای جریان اهای نوین است. زمینهها و استراتژیبرای تجیهز به فناوری

 .ها توسط متخصصین این صنعت یک اقدام مستمر و راهبرد کلیدی برای این صنعت استآن
 های منابع انسانی صنعت نفتاهم چالش

جدی با های نفتی در سراسر جهان، به طور های فعال در حوزه نفت و گاز به علت رشد فزاینده پروژهدر حال حاضر، شرکت

اند. به همین دلیل، شرایطی رقابتی برای جذب نیروی انسانی ماهر و با تجربه در بین کمبود نیروی انسانی ماهر و باتجربه مواجه

هایی های فعال در این صنایع در سطح جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه ایجاد شده است. بازنده این رقابت، شرکتشرکت

ها کمترین جذابیت را داشته باشد. در این رابطه، مهاجرت نیروی کار از این منابع انسانی در آنهستند که شرایط نگهداشت 

 های رقیب، شاهدی بر این مدعاست. ها به شرکتشرکت
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در دهه اخیر، به علت عدم توجه کافی به تربیت نیروی انسانی متخصص، خروج غیر عادی نیروهای کیفی و عدم تناسب کمی و 

طوری که در آینده نزدیک، صنعت نفت کشور با پروی، هرم نیروی انسانی صنعت نفت ایران ناهمگون شده بهجانشینکیفی 

ای در سطوح باالی سازمانی مواجه خواهد گردید. گفتنی است، باال بودن میانگین کمبود جدی کارشناسان و مدیران حرفه

 های مختلف مدیریتی است. وی انسانی شایسته در ردهسنی مدیران صنعت نفت ایران گواهی بر عدم تربیت نیر

های مطرح داخلی، موجب ضعف نظام جبران خدمات صنعت نفت در فضای رقابت بین المللی و همچنین در مقایسه با شرکت

 کاهش جذابیت صنعت نفت برای جذب و نگهداشت نیروهای متخصص و تغییر الگوی شایستگی منابع انسانی شده است.

گرایی در جذب، استخدام، ارتقا ایگذشته به دلیل عدم توجه به اصل شایستگی و حرفه سالیاناز منظر مدیریت سرمایه انسانی، 

ناهماهنگ بودن ترکیب نیروی انسانی از جهت تناسب تخصص و مهارت با  و انتصاب نیروی انسانی، صنعت نفت عمالً با چالش

بخشی، به گسستگی کلیت یکپارچه وجود فکری، رفتاری و وضوع به جای انسجامنیازهای مشاغل دچار شده است. این م

های نیروی افزایی فعالیتعملکردی نیروی انسانی در ابعاد فردی، گروهی و سازمانی منجر شده به نحوی که در مسیر هم

 انسانی )سینرژی( در صنعت نفت موانع متعددی به وجود آمده است. 

مندی کارمندان و افزایش امکان تأثیرگذاری آنان یجاد ساختارهای الزم برای ایجاد انگیزه و تقویت عالقهریزی در اضعف برنامه

زدگی آفرینی، اثرگذاری و ارزیابی صحیح عملکرد افراد که مانع از دلسازی فضای محیط کار توأم با تالش، نقشاز طریق فراهم

 (.4131گردد )موسوی،  و انفصال معنوی نیروهای کاری از سیستم سازمانی

 راهکارها

 ایجاد شرایط رقابتی برای نگهداشت نیروهای ماهر و باتجربه -1

طور ای صنایع نفت و گاز در کشورهای حوزه خلیج فارس، نیاز به نیروی انسانی متخصص بههای توسعهزمان با افزایش طرحهم

های انسانی مورد نیاز، جذب نیروهای باتجربه و ماهر شرکتترین راه تأمین نیروی چشمگیری افزایش یافته است. کم هزینه

های مندی از تجربیات شرکتها بسیار پایین است، امکان بهرههای آموزش و توسعه آنکه هزینهرقیب است، زیرا عالوه بر این

ران در رقابت با سازد. این امر ممکن است در درازمدت مشکالت بسیار جدی برای صنعت نفت ایرقیب را نیز فراهم می

کشورهایی که دارای میادین مشترک با ایران هستند، به وجود آورد. به همین دلیل، انجام مطالعات تطبیقی در زمینه 

های جدید های رقیب و تغییر شرایط جهت حفظ نیروهای متخصص با مکانیزمسازوکارهای نگهداشت منابع انسانی در شرکت

 اصلی در جهت حفظ نیروهای متخصص در این شرایط رقابتی است.  جبران خدمات، از جمله راهکارهای

 شناسایی و جذب نیروهای توانمند متناسب با شرایط مشاغل -2

ترین دالیل خروج نیروی انسانی متخصص از صنعت نفت، عدم تناسب شرایط بر اساس مطالعات صورت گرفته، یکی از مهم

باشند، هزینه مادی و معنوی پذیر نمینخبه متناظر با مشاغلی که غالباً نخبه های شاغل است. جذب نیروهایشغل با توانمندی

ها باالیی برای صنعت نفت به وجود آورده است، زیرا ماندگاری این نیروها در صنعت، اغلب با فرسودگی همراه بوده و خروج آن

تواند تا حد رو هدفمندی در جذب میاز این شود.های جذب، آموزش و توسعه نیروی انسانی میمنجر به از دست رفتن هزینه

 زیادی این چالش را مرتفع سازد.

 گیری از تجارب مدیران با سابقهپرورش مدیران جوان صنعت نفت و بهره -3
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تربیت مدیران نسل آینده مطابق با استانداردهای جهانی، جذب نخبگان مدیریتی با توجه به نیازهای شرکت و مستندسازی 

 ن باتجربه، از جمله مسائلی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. تجارب مدیرا

 ساماندهی نیروهای ارکان ثالث -4

سال گذشته با آن مواجه شده است، عقد قرارداد مستقیم با نیروهای ارکان ثالث  1هایی که مدیریت منابع انسانی در از چالش

هایی مواجه کرده است. از طرف دمات منابع انسانی صنعت نفت را با پیچیدگیباشد. این شرایط نظام نگهداشت و جبران خمی

دهند و عدم سازماندهی مناسب این نیروها دیگر، این نیروها در حال حاضر، بخش زیادی از پیکره صنعت نفت را تشکیل می

یروها، نظام نگهداشت و توسعه وری سازمان خواهد شد. بنابراین ضروری است ضمن ساماندهی وضعیت این نباعث کاهش بهره

 مناسب با شرایط این نیروها طراحی و اجرا گردد.

 سامان بخشی پیکره نیروی انسانی -5

توان با جلوگیری از افزایش سن بازنشستگی و استفاده از این به زعم کمبود نیروی کار در بخش مدیریت ارشد سازمان نفت، می

سو باعث افزایش جذب نیروی کار فاقد ها به مدیران میانی از یکسپردن مدیریت سازی وهای فکر و تصمیمنخبگان در اطاق

توانند در بخش مدیریت ارشد سازمان قرار گرفته و سکان مدیریت شغل شده و از سوی دیگر، مدیران میانی به سرعت می

 های باالدستی و پایین دستی صنعت نفت را در دست گیرند.بخش

 یران کارآمداستقرار قانونمند مد -6

های ایجاد شده ناشی از به کارگیری مدیران ناکارآمد و به در یک سازمان موفق استقرار مدیران کارآمد با هدف کاهش هزینه

وری ناشی از بهبود شرایط محیط کار، حفظ و گسترش روابط متقابل میان کارکنان و مدیریت و در منظور افزایش شدید بهره

 پذیرد. های مادی و معنوی صورت میحداقل هزینه یابی به اهداف سازمانی بانهایت، دست

امروزه توانایی جذب، انتخاب و نگهداری درست کارکنان به دلیل افزایش نیاز به کار مبتنی بر دانش فقدان متقاضیان شایسته و 

آینده است. به  واجد شرایط، تنوع نیروی کار و مشکالت جذب و نگهداری استعدادهای مورد نیاز، یک عامل کلیدی موفقیت در

ها مجبورند خود را از رقبایشان متمایز کنند و به عنوان کارفرمایی جذاب برای متقاضیان آینده و کارکنان همین دلیل سازمان

در نتیجه یکی از اقدامات استراتژیک کارفرمایان ساختن برند کارفرما است . (Bakanauskiene et al, 2011) فعلی دیده شوند

 استعدادهای مورد نظر خود را در زمان مناسب و به تعداد مورد نیاز فراهم کنند.  تا از این طریق

 مفهوم برند

گردد تا از سایر کاالها و خدمات مشابه شود که کاال یا خدمتی تحت آن ارائه میمفهوم برند به نام و نشان خاصی اطالق می

هاست که برای معرفی برند، شامل نام، عالمت، نشان، طرح یا ترکیبی از آن 4متمایز باشد. بر اساس تعریف انجمن بازارابی امریکا

. (Schneider,2003) رودکار میشود، بهیا تمیز دادن یک محصول یا خدمتی که توسط یک یا چند عرضه کننده ارائه می

رکتی بود که سیستم ، شرکت پروکتر اند گمبل نخستین ش4314مفهوم برند حدود دویست سال قبل آغاز شد. در دهه 

  (.(Winfield-Pfefferkom, 2005 را توسعه داد P&G مدیریت برند 

 مفهوم برند کارفرما

                                                           
1. American Marketing Association  
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برای نشان دادن شهرت سازمان به عنوان یک کارفرما به کار برده شد  4334اصطالح برند کارفرما، اولین بار اوایل دهه 

(Babcanova et al, 2010). ها از افزایش رقابت در بازار کار  برای استعداد مورد نیاز به وسیله شرکت ،عالقه به این مبحث

برند کارفرما شاخصه جدیدی از برندهای سازمان و تصویری در ذهن کارکنان . برای تشخیص امیال سازمان نشأت گرفته است

هایی است که متقاضیان ی از همه ویژگیابالقوه در بازار منابع انسانی نسبت به یک سازمان خاص است. برند کارفرما، مجموعه

کنند. این تجربه استخدام هم شامل موارد آینده کار سازمان و کارکنان فعلی درباره تجربه استخدام در سازمان درک می

های ها، سبک مدیریت و فرصتمحسوسی است مثل حقوق، پاداش و مزایا و هم شامل موارد نامحسوس مثل فرهنگ، ارزش

 .(Dawn and Biswas, 2010) کنندو یادگیری برای کارمندان است که به عنوان پایه برند کارفرما عمل می رشد و توسعه

های بازاریابی کالسیک و اصول برند کند: برندسازی کارفرما با ریشهبرندسازی را به این شرح تعریف می، (9443)گری مارک

به عنوان مکانی بزرگ و مناسب برای کار است که ابتدا با رابطة  تصویر شرکت هآورد و هدفش ارائوجود مینظم را به مدیریت،

برند  9از نظر تونی کاسکی .شودعاطفی با استعدادهای برتر شروع شده، سپس، تحقق برند کارفرما باعث جذب استعدادها می

آل برای نطقی در جهت جذب کارکنان ایدهبه همراه یک رویکرد مگذاری دائمی مند سرمایهکارفرما، یک فرایند مستمر و نظام

 Brett and)کند ها و استاندارهایی است که رفتار افراد را هدایت میباشد. همچنین متضمن ارزشحال و آینده شرکت می

Kaye, 2007) .که به دانند شناسی میای از منافع اقتصادی، عملیاتی و روان(، برند کارفرما را شامل بسته4331ر و بارو )لآمب

گان، برند کارفرما را تصویر سازمان به عنوان مکانی عالی برای کار کردن شینشود. مینوسیله شرکت استخدام کننده فراهم می

کند. علم و هنر برندسازی کارفرما با جذب، استخدام و در ذهن کارکنان فعلی و سهامداران کلیدی در بازار خارجی تعریف می

تعاریف بسیاری از برند . (Babcanova et al, 2010) تقویت برند کارفرمای شرکت مرتبط استنگهداری اهداف اولیه در 

 شود.( ارائه می4کارفرما بیان شده که برخی از تعاریف در جدول )

 (Srivastava Bhatnagar et al, 2010). تعاریف برند کارفرما 1جدول

ی سازمان به منظور ایجاد محیطی مطلوب های یک سازمان در برقراری ارتباط با کارکنان حال و آیندهتالش مجموع     (2002لوید )

 برای کار کردن.

دهد، تعهد تأمین چه چیزی را به کارکنان و در ها شکل میسازمان چکونه هویت خود را بر اساس اصول و ارزش یک     (2002سارتین و شومان )

 دهد.نهایت به مشتریان می

 ساخت یک تصویر در ذهن بازار کار بالقوه که شرکت باالتر از دیگران است و یک مکان عالی برای کار کردن است. (2002ایوین گتال )

 تصویر مرتبط با سازمان به ویژه در نقش آن به عنوان کارفرما. (2006فریمن )کناکس و 

 کند.که شرکت را از رقبایش متمایز میفرایند ساخت منحصر به فرد و قابل شناسایی کارفرما به عنوان مفهومی (2004بکهاوس و تیکو )

 

که سازمان با استفاده از آن برند خود را به عنوان کارفرما، با شود در مقاله حاضر، برند کارفرما، به عنوان یک راهبرد تعریف می

 هدف اطمینان از جلب متقاضیان شایسته و حفظ استعدادهای درون سازمانی، در مقابل رقبایش، متمایز سازد.

کارکنان  کارفرما ویافته، رابطة  های تحققها و وعدهشود: برند داخلی، قولبرند کارفرما به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می

ویر مکان کاری در صبه فرد در محیط کار است که برای کارمندان فعلی مطرح است. برند خارجی، ت ی کاری منحصرهاهو تجرب

                                                           
2.Toni Kaski 
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تنها به برند خارجی شرکت، بلکه  استعداد و هوشمند نه داوطلبان با. (Chunping and Xi, 2011) ذهن کارمند بالقوه است

کنند. بر اساس تجربه، برند خارجی ها مفید باشد، توجه میهای داخل سازمان که ممکن است برای آنهبه برند داخلی و تجرب

 (. Shah, 2011) ددهزودی درخشش خود را از دست می کارفرما بدون برند داخلی کارفرما به

علم کسب و تعیین برند و "کسب عنوان و برند تجاری توسط کارفرما، فعالیتی است که در آن اصول بازاریابی، به خصوص 

تواند یک برند قوی می(. Edward, 2010)شوند ، در منابع انسانی به کار گرفته می، در رابطه با کارمندان فعلی"اریعنوان تج

بازگشت سرمایه بیشتر کمتر، باال بردن رضایت مشتری، و های به یک سازمان در دستیابی به اهدافش، که معموالً شامل، هزینه

اند که تعیین برند کارفرمای مؤثر و ها تشخیص دادههمچنین سازمانباشند، کمک کند. اری و سوددهی میگذرمایهدر س

 ,Helimann and et al)کند های شرکت کمک میکارآمد، یک سود رقابتی ایجاد کرده و به کارمندان در همانندسازی ارزش

کارگیری کارمند را کاهش داده، توانند هزینه اکتساب و بهتجاری قوی، میهای دارای برندهای عالوه بر این، شرکت .(2013

های کمتری را برای پرسنل نظیر و قابل ارتباطات کارمندی را ارتقاء داده، حفظ و ابقاء کارمند را افزایش داده، و حتی حقوق

رقابت برای بهترین کارمندان، تقریباً به  جایی کهدهد. از آنتر ارائه میهای دارای برندهای تجاری ضعیفقیاس، به شرکت

ها مجبورند خودشان را از رقبای خود متمایز سازند و به عنوان کافرمایان جالب توجه تندی رقابت برای مشتریان است، سازمان

ی که چه چیزها درک و فهم اینبرای متقاضیان مربوط به آینده و کارمندان فعلی در نظر گرفته شوند. برای سازمان

سولیوان، تعیین برند تجاری کارفرما را به عنوان  دهد، مهم و قابل توجه است.جستجوگران کار را به سوی یک سازمان سوق می

ه به یک های مفاهیم کارمندان، و سهامداران مربوطه با توجرسانی و درکدار و درازمدت در مدیریت آگاهییک استراتژی هدف

 (.Chhabra and Sharma , 2014) کندشرکت خاص، تعریف می

طور مستقیم در افزایش اهمیت زیرا به ،خصوصی موضوعی بسیار مهم است های دولتی وبرندسازی کارفرما برای شرکت 

ویر سازمان که منحصراً صبرند کارفرما به عنوان ت. ((Graeme et al, 2009 دهای اشتغال دخالت دارهممدیریت استعداد و برنا

بستة سودمند ل، تصویر سازمان از دید کارکنان بالقوه و بالفع، (Knox and Freeman, 2006) تنقش کارفرماس هدهندنشان

 ,Ambler and Barrow) شودعملکردی اقتصادی و روانی که توسط اشتغال ایجاد شده و با کار در شرکت شناخته می

ایجاد تمایز در هویت تصویر سازمان به عنوان یک کارفرما، به طور خالصه، برند کارفرما به صورت  به. تعریف شده است، (1996

 (.Srivastava et al, 2010) شوداستعداد برای آینده و ایجاد انگیزه و حفظ کارکنان فعلی تعریف می منظور جذب کارکنان با

(Backhaus and Tikoo, 2004) ،کار گرفته شده  تحقیقات بهاند که در بسیاری از چارچوبی برای برندسازی طراحی کرده

 .مشاهده می شود 4است. این چارچوب در شکل 

 

 

 

 

 

 برندسازیچارچوبی برای . 1شکل

ابرندسازی کارفرم  

ی برند کارفرماهاانجمن  

 

 هویت سازمانی

 فرهنگ سازمانی

 تصویر کارفرما

 وفاداری برند کارفرما

 جذابیت کارفرما

وری کارمندبهره  
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ثیرگذاری در ذهن افراد متقاضی، تأ ی برند کارفرما با ایجاد تصویر کارفرما وهاانجمن ،شودمالحظه می 4طور که در شکل همان

، هویت و فرهنگ سازمان باعث وفاداری و شود. از طرف دیگرمیر ها منجآن ذبکنند که بـه جایجاد می ها،جذابیتی را در آن

  ی دیگر رغبت نشان دهند و جذب درونی را به همراه داردهاتا در داخل سازمان برای پست ودشوری کارمند میبهره

(Backhaus and Tikoo, 2004 .) 

جا به اهداف خود برسد، از آن ها،را جذب کند و با استفادة بیشینه از آن هاتواند از رقبا جلوتر باشد که بتواند بهترینشرکتی می

مدیریت منابع انسانی و مربوط به افراد برتر در  زیرمجموعهه تخاب کنیم، بحث مدیریت استعداد کرا ان هاکه باید بهترین

سازی عملکرد و حداکثر سود، کاری دشوار و مهم است. مدیریت عداد با توجه به بهینهتشود. مدیریت اسسازمان است، بیان می

د، توسعه و نگهداشت کارکنان فعلی و جذب کارکنان ماهر، برای کار در سازی کارکنان جدیاستعداد به فرایند توسعه و یکپارچه

مدیریت استعدادها  .شد میالدی مطرح 4334مدیریت استعداد فرایندی است کـه در سال  .(Shah, 2011)د شرکت اشاره دار

ان فقط استعداد در سازم با مدیریت منابع انسانی متفاوت نیست، بلکه زیرمجموعة آن است و فقط در این موضوع که مدیریت

تواند فراتر از جا که هیچ سازمانی نمیکند، تفاوت دارند. از آنتوجه می هاترین شغلو راهبردی به بهترین افراد و بهترین

شوند که جذب، حفظ سیار مهم سازمان محسوب میبی افرادی که در اختیار دارد، عمل کند، کارمندان مستعد جنبة هاتوانایی

قسمتی از فرایند مدیریت  .(Shah, 2011)د نامنها کاری بسیار مهم است که آن را مدیریت استعداد مینگهداری آنو 

عداد برای سازمان است و با توجه به تفکر نوین جذب منابع انسانی، سازمان نباید با دادن آگهی تاس عداد، جذب افراد باتاس

باید کاری کند که خود افراد، سازمان را انتخاب کنند، و این مستلزم ایجاد آگاهی  استخدام افراد را به سازمان جذب کند، بلکه

های دیگر ترجیح د که این سازمان را به سازمانناستعداد تصویری را ایجاد نک و عالقه در افراد است. یعنی در ذهن افراد با

 توان بهکردن و خالقیت داد، می ها اجازة فکره آنی کاری مختلف جذب کرد و بهابتوان افراد مناسب را در گروهاگر . دهند

شود ها هر روز زیادتر از گذشته میند رقابت شرکتاولی افراد شایسته و مناسب، کمیاب د.انگیزی عملکرد را ارتقا داطور شگفت

ها در کارگیری آن به ا داشتن استعدادها وذب بهترین افراد هستند. سازمان ببرای برتری بر یکدیگر به دنبال ج هاو شرکت

ند، اجا که این منابع )استعدادها( کمیابتواند از رقبا پیشی بگیرد و در صنعت خود پیشتاز شود و از آنجای مناسب، می

ها ها را فراهم کند تا آنشرکت باید مطلوبیت مورد نظر آن ،هابرای جذب بهترین ،ها کار سختی را در پیش دارندشرکت

های شرکت ت.ن شرکت شوند و این مستلزم برندسازی در شرکت و ایجاد تصویر ذهنی در افراد و کارمندان اسمتقاضی کار در آ

اند. بسیاری از اند رهبر بازار شوند، بلکه از صحنة رقابت حذف شدهنستهتنها نتوا زیادی به علت نداشتن استعداد برتر، نه

اند و امتیاز جذب کار گرفته اند استعدادهای برتر را بهههور شدهای مشهایی که شهرت بسیار دارند و جزء شرکتشرکت

 .استعدادها و موفقیت را دارند

 های برجسته برند کارفرماتئوری

 هایی که در ایجاد برند کارفرما نقش داشته اند، عبارتند از:از جمله تئوری

 تئوری مبتنی بر منابع

کند که مزیت رقابتی یک سازمان یکی از مفروضات برندسازی کارفرما در دیدگاه مبتنی بر منابع قرار دارد. این تئوری بیان می

های اقتصادی مزیت تواند از طریق توسعه یک مجموعه از منابع درونی منحصر به فرد نشأت بگیرد. این تئوری مبتنی بر پایهمی

 کند. از برندسازی کارفرما به عنوان ابزاری برای برنده شدن در جنگ استعداد، حمایت میرقابتی و منابع کمیاب است و 

 چارچوب ابزاری و سمبلیک
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های کند که درک مشتری از برند ناشی از دو ویژگی ابزاری و سمبلیک مرتبط با برند کارفرما است. ویژگیاین تئوری بیان می

های ابزاری نیاز کارکنان به تکمیل شناسایی خودشان را نشان رند است و ویژگیسمبلیک شامل ادراکات و عواطف مرتبط با ب

 دهد. ترکیبی از هردو در ساخت برند کارفرما نقش دارد. می

 شناختیقرارداد روان

از  شناختی انتظارات کارفرماشناختی اولین بار توسط آرجریس مطرح شد. او بیان کرد که تعامالت رواناصطالح قرارداد روان

کارکنانش و بالعکس است که این قرارداد نوشته نشده و ضمنی است. بنابراین به مقدار زیادی مبتنی بر ادراکات و انتظارات 

 Sarabdeen) گیردهای برندسازی کارفرما صورت میاستخدام شکل گرفته به وسیله تصویر و تعهدی است که از طریق تالش

et al, 2011 .) 

 کارفرمابرند  الگوهای

است که در آن فاکتورهای کلیدی که بر تجربه  4331اولین مدلی که در زمینه برند کارفرما ارائه شده است مربوط به سال 

باید  1فاکتورهای شکل  دهی به برند کارفرما تمامیگذارد، نشان داده شده است. برای شکلکارمندان از برند کارفرما تأثیر می

 .(Prevoo, 2008)در استراتژی بازاریابی در نظر گرفته شوند 

 

 چشم انداز و رهبری                       آگهی و اعالن استخدام       ها              ها و ارزشسیاست

 پاداش و سیستم پاداش                           انصاف و همکاری                                                                          

 یط کاریشخصیت و بنگاه                                                                                                              مح

 مدیریت عملکرد                                        شهرت خارجی                                                                 

 ارتباطات                                                                                            توسعه

 استخدام و قیاس

 (Prevoo, 2008). مدل برند کارفرما  3شکل

 (2005)1مدل ملین

باشد. ملین در های ارائه شده برای استخدام میکارفرمای قوی، ارزش عامل مهم در ایجاد برند(، 9442بر اساس مدل ملین )

عنوان مدل خود به عواملی نظیر سطوح جبران خدمات، محیط کار، تعادل بین زندگی کاری و شخصی و نیز فرهنگ سازمان به

های مورد انتظار کارکنان از سوی شدن ارزش کند. با گذشت زمان و محققعواملی اساسی در جذابیت سازمان اشاره می

 گردد.سازمان مینامیسازمان، تصویر مناسبی از برند سازمان ایجاد شده و سبب خوش
 

 

 

 

                                                           
3.Melin 
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 (Melin, 2005). اجزاء برند کارفرما 4شکل 

 (2012مدل اوما و متیلدا )

 کنند؛کید میأمورد نظر کارکنان ت هایدر تعیین عوامل موثر برندسازی کارفرما بر پنج دسته از ارزش ،(9449اوما و متیلدا )

های اقتصادی نظیر جبران های اجتماعی نظیر محیط کار شاد، ارزشهای موردعالقه مانند محیط کار چالشی، ارزشارزش

های کاربردی ساختن نظیر ارائه مفاهیم و ارزش ظیر بهبود مسیر شغلی و رشد فردیای نهای توسعهخدمات و ترفیعات، ارزش

 های شناخته شده در محیط کار.و ایده

 

 

 

 
 (2012)اوما و متیلدا، . عوامل موثر بر برندسازی کارفرما 5شکل 

 
 (2011مدل برازرویچ و آیوا )

شوند. شش مؤلفه زیرمجموعه این دو متغیر در این مدل عوامل مؤثر بر برندسازی تحت دو متغیر ابزاری و نمادین ارائه می

 باشد. های رشد، ترفیع و عوامل انسانی میپذیری، امنیت، فرصتشامل رضایت از پرداخت، انعطاف

 محصول پیشرو در صنعت
هامحقوق پایه باال و اختیارات س  

تعادل بین زندگی 

 کاری و شخصی

 سفر کاری

 مکان

 پذیری زمانانعطاف

 هابچهمراقبت از 

 ساعات کاری

 تعطیالت

 ارتباطات از راه دور

محیط و فرهنگ 

 سازمان

 های کاریکیفیت تیم

اعتبار فرایندهای 

 توسعه فردی

 سطح فناوری

 پذیری محیطریسک

 تناسب سازمان

 اندازه سازمان

 قدرت برند سازمان

جذابیت محصوالت و 

 یا خدمات سازمان

 مزایا و جبران خدمات

 پایه(حقوق)حقوق 

ها در برابری بیرونی)پرداخت

 بازار(

 برابری درونی

 پاداش

 اختیارات سهم

 مزایای بازنشستگی

 مزایای سالمت

 محیط کاری

 کیفیت مدیر

 کیفیت همکاران

 چالش کاری

 امنیت کاری

 المللیتحرک بین

 وضوح شغلی

 مسئولیت پذیری پروژه

ساعات طوالنی با 

 مسافرت کاری متعدد

اداره شده با تیم های بزرگ و 

 اجرایی ارشد

قدرت 

برند 

 شرکت
جبران خدمت و 

 مزایا

محیط 

 کاری

تعادل زندگی 

 کاری و شخصی

فرهنگ و 

 محیط سازمان

 امنیت و کار چالشی

 برندسازی کارفرما

ریوکاربردی ساختن یادگیمسیر شغلی  فرهنگ و محیط کار  امنیت شغلی و ترفیعات 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

11 

 

 

 

 

 

 
 (2011. عوامل اثرگذار بر تمایل به ماندن فرد در سازمان )برازرویچ، آیوا، 6شکل

 

 (2013مدل اوالدیپو و همکاران )

مستقل) برندسازی کارفرما(، میانجی)روابط بین فردی( و وابسته )ادراکات کارکنان کنونی  ،این مدل دربردارنده سه متغیر اصلی

 باشد.و بالقوه( می
 

 

 

 

 

 

 

 
 (2013گرانه روابط بین فردی )اوالدیپو و همکاران، عملیاتی شده برند کارفرما با نقش میانجی. چارچوب مفهومی2شکل

 

عنوان کارفرما جذاب تواند یک شرکت را بههای میشود که چه ویژگیدر مفهوم سازی کارفرما همواره این سوال مطرح می

لیونز  (.Mosley, 2007)اند ند کارفرما را به دو دسته عقالئی و احساسی تقسیم کردههای برنماید؟ بعضی از دانشمندان ویژگی

های برند کارفرما به اند. در الگویی جامع، ویژگیهای برند کارفرما را به دو دسته ابزاری و نمادین تقسیم کرده( ویژگی9442)

 چهار دسته تقسیم شده است؛

 عادالنه پاداش، شرایط پایدار استخدامی، برنامه کاری( )حقوق باال، سیستم اقتصادی هایویژگی -

 )فرهنگ سازمانی قوی، روابط مثبت بین فردی، کار تیمی، ارزشیابی معقول از کار( های روانشناسیویژگی -

های درک کامل دانش و های پیشرفت شغلی، فرصت)محتوای شغل، دیدگاه آموزشی، فرصت ایهای وظیفهویژگی -

 ن(های کارکنامهارت

ها، تاریخ شرکت، اعتبار مدیران عالی، سبک رهبری، اعتبار المللی فعالیت)رهبری بازار، مقیاس بین های سازمانیویژگی -

 برندهای مشتری(

های صورت مستقیم با سیستم پولی و پاداش شرکت و وضعیت رفاه کارکنان مرتبط است. ویژگیهای اقتصادی بهویژگی

طور خاص با ای بههای وظیفهروانشناسی بر احساس و شناخت یک کارمند از عضویت در سازمان خویش مرتبط است. ویژگی

ای های اقتصادی، روانشناسی و وظیفهباشد. ویژگیشغلی مرتبط میای رشد شرایط محیط کاری، محتوای کار و دیدگاه حرفه

 متغیرهای ابزاری

 احتمال ماندن تمایل به جستجو تعهد ناشی از رضایت متغیرهای نمادین

 سن

 شرایط استخدام روابط بین فردی

 موفقیت سازمانی

 ارتباطات برند

 اعتبار کارفرما

()بالقوه و جاری ادراکات کارکنان برندسازی کارفرما  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

12 

 

وسیله های سازمانی با ادراک از شرکت در بازار خارجی بهشوند. ویژگیهای داخلی برند کارفرما دیده میعنوان ویژگیبه

 (.(Kucherov and Zavyalova, 2012شود نفعان مرتبط میهای مختلف ذیگروه

 برند کارفرمااهمیت استراتژیک 

پذیری و بنیان، نیاز به انعطافهای رقابت جهانی، تغییر تکنولوژی جدید، رشد اقتصاد دانشمحیط کسب و کار فعلی، با چالش

دهد. به های در حال تغییر را افزایش میها و شایستگیشود که این امر لزوم داشتن مهارتتخصص در محل کار شناخته می

ختی، تقاضا برای سرمایه فکری بیش از عرضه، در دسترس است. بازار کساد کار، منجر به رقابت زیاد شناعلت تغییرات جمعیت

رو باشد. از اینمحور میای مبتنی بر دانش، اطالعات، تکنیک و خدماتهای حرفهکارکنان برای انتخاب به ویژه در سازمان

شان افزایش شایسته و از طرفی هماهنگ با فرهنگ و جو سازمانها در تالشند تا جذابیت خود را برای جذب کارکنان سازمان

محور و های منابع انسانی در زمینه تأمین نیروی انسانی است، به ویژه در اقتصاد خدمتدهند. برند کارفرما یکی از استراتژی

های افزایش اهمیت دارایی (.Srivastava and Bhatnagar, 2010)بنیان که با کمبود کارکنان شایسته مواجه است دانش

های فکری، توسعه اقتصاد مبتنی بر خدمت و اهمیت کلی برندسازی بنگاه، برندسازی کارفرما را، یک باید غیرملموس و سرمایه

از طریق مدیریت استراتژیک و پیوسته برند کارفرما، یک سازمان  .(Bakanauskiene et al, 2011)استراتژیک قرار داده است 

دهد و همچنین کارکنانی در جهت کند، نگهداری از کارکنان با عملکرد باال را افزایش مین کاندیدها را تسریع میجذب بهتری

برند کارفرما را برای جذب  ،هاکند. مقامات ارشد دانشگاه گالسگاو، اعتقاد دارند سازماناهداف کسب و کار استخدام می

های شغلی نان، بهبود میزان وفاداری، توسعه زندگی خدمتی و کاهش جابجاییاستعدادها، کاهش تعارض، بهبود ارتباطات کارک

های سازمان تواند دستمزد کمتری را به پرسنل خود بپردازد که این امر منجر به کاهش هزینهکنند. کارفرما میایجاد می

کند که ش و با کیفیت باال را جذب میبنابراین برند کارفرمای مطلوب شمار زیادی از کارکنان باهو .(Prevoo, 2008) شودمی

شود. برندسازی موفق کارفرما منجر به جذب متقاضیانی با کیفیت مناسب و افزایش احتمال منجر به ایجاد مزیت رقابتی می

شود. از سوی دیگر، برندسازی ضعیف نیز کند، میتطابق بهتری بین انتظارات متقاضی کار و چیزی که او واقعاً دریافت می

تواند منجر به تطبیق نامناسب بین چیزی که متقاضی کار انتظار دارد و چیزی که واقعیت سرد و سخت است، شود می
(Fernon, 2008.)  

 هاسازی  استراتژی  برند کارفرما در شرکتپیاده

باشد که مراحلی میها و انجام ها و طی گامسازی استراتژی برندسازی کارفرما مستلزم تدارک الزامات، تأمین بسترپیاده

 ها به شرح زیر است:ترین آنمهم

  1شناخت خود

باشند )دپارتمان منابع انسانی(، با افرادی که مسئولیت ها میافرادی که در شرکت به عنوان مسئول برندسازی در بازار استعداد

بنابراین افرادی که مسئول برندسازی در بازار  سازی در بازار مشتری را به عهده دارند، یکسان نیستند )دپارتمان بازار یابی(.برند

باشند، بایستی درک کاملی از معنای مؤسسه، سازمان و تصویر برند در بازار داشته باشند تا اطمینان حاصل می 2هااستعداد

ارفرمای قانع نمایند که برنامه مدیریت منابع انسانی در راستا و هماهنگ با نیازهای کسب و کار است. برای ساخت یک برند ک

هایی از سوی های سازمان را به خوبی بررسی نمایند و به دنبال پیشنهادها و مشاورهها بایستی همه جنبهکننده، شرکت

ها بخواهند عوامل مضر و مخرب برندسازی کارکنان مختلف از جمله مدیریت، روابط عمومی، فروش و بازاریابی بوده و از آن

ها ها بایستی توجه خاصی به مشارکت کارکنان رده عملیاتی در این فرایند اعمال نمایند. زیرا آنرکتکارفرما را بیان نمایند. ش

                                                           
4.Understanding ourselves 

5.talent market 
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زنند یا نه، برخوردارند. کارکنان دهند سر باز میهایی که میتجارب مستقیم در مورد چگونگی این که آیا کارفرمایان از وعده

باشند که حتی از مدیران رده باالیی که ده عملیاتی دارای اطالعای غنی میدر ایجاد برند دارند. کارکنان رخط اول نقش مهمی 

ها نظرات و پیشنهادات خودشان را ارائه نکنند، آید. در صورتی آناند نیز به دست نمیدور یک میز کنفرانس گرد هم آمده

 .ها را تکرار خواهند کردها به راحتی اشتباهات سایر شرکتشرکت

 شناخت کارکنان

آیند. در مورد برند کارفرما نیز این رندهای محصول خیلی موفق همیشه بر اساس شناخت کامل از مشتریان به وجود میب 

های خاص، در های پرسنلی در صنعتهای فعلی به کارکنان، نیازمندیها شامل؛ نیازچنین است. بایستی نیازمندی استعداد

های د درون سازمانی هم بایستی به کمک متخصصان مختلف و انجام مصاحبهها و هر موقعیتی مشخص گردد. در بعهمه زمینه

ها را شناسایی نمود. مفاهیم توان نیازهای خاص و سطح ارزشی آنفردی یا بررسی و پیمایش در مورد رضایت کارکنان، می

ها شناسایی لی و اولیه آنهای مختلف بر اساس نیازهای اصهای کارکنان موجود و عرصهارزشی منحصر به فرد و نیازمندی

ها و نیازهای مهم و ها همیشه دارای برخی انگیزهشود. صرف نظر از سن، شغل، و یا تغییر در هنجارهای اجتماعی، انسانمی

نماید که برخی از این نیازها عبارتند از نیاز برای هدف و معنا، نیاز به ها را تعیین میاصلی هستند که میزان رضایت آن

ارفرما را ارتقا توان برند کها میی و رشد، تجربه کردن، تسلط و خودکارآمدی، و غیره. با شناسایی این نیازها و تأمین آنیادگیر

 داد.

 توجه به جایگاه برند کارفرما

کنند و سپس میزان برآورده کردن های خصوصی ابتدا نیازهای بازار هدف و مزایای و معایب خود را شناسایی میشرکت 

که تجارب کاری نمایند. هنگامیکنند و برند کارفرمای خودشان را در شرکت توصیف میهای کارکنان را شناسایی میتهخواس

ترین نیازهای انسان پاسخ داده، موجب احساس غرور و شعف در او شود، ارائه شده توسط شرکت بتواند به یکی از اساسی

 .(O’Halloran, 2003) هد شدشرکت شما به انتخاب ایده ال کارکنان تبدیل خوا

 برند کارفرما ترویج )ارتقا(

فرایند ارتقا برند کارفرما شبیه به بازاریابی برای محصوالت جدید است. آگاه نمودن کارکنان موجود و بالقوه از برند کارفرما  

تصویر  -4توان به دو بخش تقسیم نمود:فرایند مشابهی دارد: آگاهی، درک، ترجیحات، انتخاب و وفاداری. برند کارفرما را می

جو و فضای سازمانی که پس از ورود کارکنان به سازمان توسط  -9رود. ها به کار میاستعداد خارجی از شرکت که برای جلب

های صریح معرفی شود. این که آیا شود. این دو جنبه مکمل یکدیگرند. فرهنگ داخلی بایستی به کمک ابزارها احساس میآن

در  2شرکت بستگی دارد. ساختار برند 1داخلی شود، به ساختشهرت خارجی یک شرکت منجر به برند کارفرمای شرکت می

گیرد که یک پروژه های فرهنگی شرکت را در بر میهای منابع انسانی و زمینهحوزههای بخش خصوصی تمامی شرکت

 سیستماتیک است )همان منبع(.

 عوامل تأثیر گذاردر طراحی استراتژی برند کارفرما

 استراتژی سازمان

                                                           
6.internal construction  

7.Brand construction 
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ها و جهت حرکت سازمان است که سمت وسوی دیدگاه استراتژی سازمان، برنامه، موضع، الگوی رفتاری، سیاست یا تصمیمی 

تواند تحت سطوح سازمانی، وظایف و محدوده زمانی به اشکال متفاوت تعریف شود )آرمسترانگ، دهد، که میرا نشان می

کارگیری افراد شایسته و مستعد در سازمان، تبعیت از رویکرد تخدام و به(. وجود استراتژی ارتقا شایسته ساالری، اس4134

نگر بودن استراتژی منابع انسانی از عوامل اساسی در ارتقا گر و آیندهنگرانه در تنظیم استراتژی منابع انسانی و میزان تحلیلکل

باشد. به عبارت ها میرند کارفرما در سازمانساالری از طریق جذب و نگهداری کارکنان مستعد و طراحی استراتژی بشایسته

 بایستی در سازمان اراده و خواست مبنی بر برندسازی کارفرما وجود داشته باشد.  ،دیگر

 سبک رهبری

سبک رهبری سازمان است. رهبری، عبارت است از عمل تأثیرگذاری بر افراد  ،هاامروزه یکی از عوامل مؤثر در موفقیت سازمان 

طور خالصه حیطه نظارت منطقی و سلسله مراتب، میزان عدم بهکنند. ه برای اهداف گروهی تالش میاز روی میل و عالق

ر اساس رویکرد شایسته پذیری زیردستان، طراحی مشاغل بتمرکز سازمانی و تفویض اختیار، اعتقاد مدیران به مسئولیت

ساالری، قوانین و مقررات شفاف و صریح در حمایت از افراد مستعد در سازمان و حمایت  و تشویق افراد مستعد در ارتقا و 

 باشند.گذار حوزه رهبری سازمان در طراحی استراتژی برند کارفرما میصاب مشاغل کلیدی جزو عوامل تأثیرانت

 فرهنگ سازمانی

ها و اعتقادات مشترک میان اعضای سازمان است که با هم ها، نگرشای مشتمل بر معیارها، ارزش، مجموعهفرهنگ سازمانی

مستلزم فرهنگی است که مشارکت فعال  ،های سازمانخوانی و تناسب دارند. افزایش ارزش کارکنان مستعد به عنوان داراییهم

ها را گیریاد دانش جدید و مشارکت کارکنان مستعد در تصمیمو یادگیری سازمانی و فردی را مد نظر قرار داده و ایج

دهی بر اساس عملکرد و روابط در سازمان، باور به سیستم پاداشسازد. همچنین میزان روابط غیررسمی پذیر میامکان

نگی مبنی بر اولویت شایستگی، میزان تأکید بر نوآوری، باورها و هنجارها و عادات غالب نسبت به افراد مستعد، زیرساخت فره

داشتن افراد مستعد و با عملکرد باال در سازمان جزو عوامل فرهنگی تأثیرگذار حوزه فرهنگ سازمانی در طراحی استراتژی برند 

 باشند.کارفرما می

 نظام مدیریت منابع انسانی

کند ای است که کوشش میهص ویژباشد و تخصها مینظام مدیریت منابع انسانی یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف سازمان 

نظام مدیریت منابع  و فعالیت نماید.ریزی تا در جهت کسب رضایت کارکنان، تأمین اهداف سازمانی و اهداف جامعه برنامه

های اطالع رسانی و جذب افراد مستعد و شایسته، های شفاف و عادالنه جذب و استخدام، روشانسانی از طریق مکانیزم

های ها، وجود و اثربخشی برنامههای شایستگی، تسهیل کننده بودن قوانین استخدام استعدادعیین ویژگیسازوکارهای ت

های نیازسنجی، ارزیابی و اثربخشی آموزشی، انتخاب و کاربردی کردن معیارهای یادگیری سازمانی، انتخاب و آموزشی، برنامه

خدمت و ارزشیابی مشاغل بر ارتقاء جذب و حفظ افراد مستعد در سازمان های ارزیابی عملکرد مؤثر و نظام جبران اجرای برنامه

رند کارفرما در سازمانی باشد. عوامل یاد شده جزو عوامل حوزه نظام مدیریت منابع انسانی در طراحی استراتژی بمؤثر می

 (.4131)رضوی و همکاران، باشند می

 ارزیابی استراتژی برند کارفرما

کند و بایستی به صورت پویا و یا سازماندهی شده شکل داده شود. کارفرما در یک محیط ایستا فعالیت نمیاستراتژی برند 

های های خودشان تنظیم نمایند و سیستمها نیازمند آن هستند که برند کارفرمای خودشان را بر اساس ویژگیبنابراین شرکت
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تواند به دو قسمت تقسیم شود؛ برای بعد خارجی سیستم برند میاین سیستم . بازخورد و ارزیابی برای آن تأسیس نمایند

برای ارفرما انجام بشود. از بعد داخلی و کارفرما؛ برای جذب کارکنان بالقوه برتر، بررسی دقیق و عمده میزان جذابیت برند ک

ضایت شغلی کارکنان، هایی همانند رحفظ روابط خوب کارکنان و افزایش احساس تعلق کارکنان نسبت به شرکت از شاخص

 باشد،سازی برند کارفرما میپیاده هایی که نشان دهنده تأثیرو سایر شاخص 3وفادری کارکنان، میزان ترک خدمت کارکنان

 Chunping and Xi, 2011)) استفاده کرد

چه که ارائه گردیده است. آنفرایند طراحی، پیاده سازی و ارزیابی استراتژی برند کارفرما در قالب یک مدل مفهومی  9در شکل 

در این فرایند حائز اهمیت است تبعیت استراتژی برند کارفرما از استراتژی منابع انسانی سازمان و تبعیت استراتژی منابع 

باشد. در این شکل عوامل مؤثر بر هر کدام از اجزا مدل نیز نشان داده شده است ن میانسانی سازمان از استراتژی اصلی سازما

که در طراحی استراتژی برند کارفرما عواملی چون؛ استراتژی سازمان، فرهنگ سازمانی، سبک رهبری سازمان و نظام مدیریت 

مدیران کسب و کار و دپارتمان منابع انسانی نقش منابع انسانی سازمان دخالت دارند. در پیاده سازی استراتژی برند کارفرما 

اصلی را برعهده دارند. و نهایتاً در بحث ارزیابی و اخذ بازخور از اجرای استراتژی برند کارفرما  ارزیابی میزان جذابیت سازمان در 

ی کارکنان و میزان ترک هایی همچون رضایت شغلی، وفاداری و تعهد سازمانبازار کار خارجی )از بعد خارجی( و کنترل شاخص

 باشد.خدمت کار کنان موجود و....حائز اهمیت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 . فرایند برندسازی کارفرما8شکل 

 

 مزایای برند کارفرما 

واسطه استخدام ای از مزایای کارکردی، اقتصادی و روانشناختی که بهصورت مجموعهبرند کارفرما را به(، 4331آمبلر و بارو )

ترین نقش گران مهمشود، تعریف کردند. به عقیده این پژوهشتوسط کارفرما در ذهن کارمندان بالقوه و فعلی شرکت تداعی می

گران متعدد دیگری نیز به پس از آن پژوهشتعهد کارمندان است.  چنین افزایشبرند کارفرما، بهبود فرایند استخدام و هم

                                                           
8.turnover 

 طراحی استراتژی

 برند کارفرما

 

پیاده سازی 

استراتژی برند 

 کارفرما

 

ارزیابی 

د استراتژی برن

 کارفرما

 

عوامل تأثیر کذار در 

 طراحی استراتژی برند

 کارفرما:

استراتژی سازمان -  

فرهنگ سازمانی -  

سبک رهبری سازمان -  

نظام مدیریت منابع  -

 انسانی

 

ژی:سازی استراتعوامل موثر بر پیاده   

یدپارتمان منابع انسان-مدیران       -  
 ارزیابی میزان-

 جذابیت سازمان

در بازار کار 

 خارجی

 ارزیابی میزان-

 رضایت شغلی،

تعهد سازمانی 

ترک خدمت 

 کارکنان و..
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توان به ها مییابی به یک برند کارفرمای قدرتمند پی بردند. از جمله این مزیتهای فراوان دستپژوهش پرداختند و به مزیت

 موارد زیر اشاره کرد: 

 خدامو افزایش کارایی فرایند است های مدیریت منابع انسانیکاهش هزینه -

 بهبود روابط کاری  -

 بهبود و تقویت فرهنگ سازمانی -

 وری شرکت جذب نیروی کار خبره و افزایش بهره -

(Kapoor, 2010 ،) کند برندسازی در بازار از برند کارفرما به عنوان ابزاری برای ایجاد تمایز در بازار کار یاد کرده و بیان می

برند. کاپور معتقد است یک برند از کمبود نیروی کار ماهر و با استعداد رنج میهایی است که کار بهترین راه حل برای سازمان

 در پی دارد. 9 سازمانی متنوعی را به شرح جدولسازمانی و برونمزایای درون ،قدرتمند یکارفرما

 سازمانی برند کارفرماسازمانی و برونهای درون. مزیت2جدول 

 سازمانیبرونهای مزیت سازمانیهای درونمزیت

 افزایش درگیری و تعهد کارمندان 

 وری و بازدهی کارمندانافزایش بهره 

 افزایش وابستگی عاطفی کارمندان به سازمان 

 حفظ کارمندان با استعداد و ماهر 

  برای ارزیابی کارمندان به جای تمرکز بر افزایش زمان

 استخدام

 افزایش کیفیت فرایند استخدام 

  استعداد و نخبهجذب کارمندان با 

 ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بازار کار 

 های استخدام و تبلیغاتکاهش هزینه 

 افزایش فروش و سودآوری سازمان 

 افزایش رضایت و وفاداری مشتریان 

 

 گیریبحث و نتیجه

انتخاب نیست بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر  ،امروزه با افزایش رقابت در تمامی زمینه های تجاری، داشتن یک عالمت تجاری

ترین عامل هر کسب و د. نام تجاری به عنوان مهموری و ایجاد مزیت رقابتی خواهد شآاست که در نهایت باعث افزایش سود

فرقی نام برند نهاده شده و  های یک سازمان در عنصری بهسزایی در رشد و سودآوری دارد. امروزه همه فعالیتکار تأثیر به

ای باشد، همه تالش دارند نام تجاری خود را پر قدرت کنند تا بتوانند ضریب گذاری در چه حوزهکند که تولید و سرمایهنمی

ها نیست و صنعت چیزی بیش از توانایی کارکنان آن ،هاتوانایی سازمانز طرفی دیگر، ا. اعتماد و وفاداری مشتریان را باال ببرند

ها را داشته باشد. به این منظور باید افراد با استعداد را به سازمان رو شدن در صنعت باید بهتریننفت برای رقابت کردن و پیش

ار کردن مناسب و خوب کنند، که از نظرشان برای کجا که افراد با استعداد در جایی شروع به فعالیت میجذب کند و از آن

جا است، ابتدا باید آن مکان، شرایط و موقعیت مناسب برای کار کردن را فراهم کند، سپس به افراد با استعداد القا شود که این

کارفرما ایجاد تصویری در ذهن بالقوة بازار برندسازی  )مکان، شرایط و موقعیت( مناسب است و برندسازی کارفرما انجام گیرد.
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رویکردی نسبتاً  ،برند کارفرما. تهای دیگر بهترین مکان برای کارکردن اسکه این شرکت بین شرکتست مبنی بر اینکار ا

توانند از این ها می باشد. مدیران میها و افزایش توان رقابتی سازمانجدید در جذب و نگهداری کارکنان با استعداد در سازمان

توان اقدامات مربوط به جذب و نگهداری استعدادها را مدیریت کرد استفاده آن میاستراتژی به عنوان چتری که در سایه 

های مربوط به جذب و حفظ و نگهداری کارکنان، ازجمله؛ کارمندیابی، گزینش، آموزش، ارزیابی چه همه فعالیتنمایند. چنان

ا آن اجرا گردد، تأثیر آن بیشتر از زمانی است عملکرد، مدیریت کاراهه شغلی، انگیزش و... در سایه این استراتژی و هماهنگ ب

بته هماهنگی استراتژی برند کارفرما با استراتژی منابع انسانی سازمان و الکه هر کدام از این اقدامات به تنهایی انجام گردد. 

این اقدامات  های اصلی و مهم در موفقیتتبعیت استراتژی منابع انسانی سازمان از استراتژی اصلی سازمان از پیش فرض

باشد. برند کارفرما از بعد معرفی چهره مثبت سازمان به کارکنان بالقوه سازمان، جذب استعدادها، کاهش تضادها، بهبود می

ها ها، بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و کاستن از میزان تعلل و سستی آنروابط میان کارکنان، افزایش میزان وفاداری آن

هایی بنابراین امروزه برند کارفرما با توجه به قابلیت باشد.ها در سازمان حائز اهمیت میحفظ و نگهداری آن در کار کردن و کالً

های بلندمدت منابع ای یافته است و به آن به عنوان یکی از استراتژیکه دارد، در مدیریت استراتژیک منابع انسانی جایگاه ویژه

ها بقا و سودآوری خود را در شود تا از این طریق سازماننیروی انسانی نگریسته میانسانی در زمینه استخدام و نگهداشت 

سازی آن، بایستی بدیهی است پس از طراحی استراتژی برند کارفرما در سازمان و پیادهمحیط پرتالطم خارجی تضمین کنند. 

میزان جذابیت برند کارفرما در خارج از سازمان و های بازخورد و ارزیابی برای آن ایجاد نمود و با بررسی دقیق و عمده سیستم

هایی از قبیل میزان احساس تعلق کارکنان نسبت به سازمان، رضایت شغلی کارکنان، وفادری کارکنان، میزان کنترل شاخص

ت نیاز و دیگر شاخص میزان توفیق استراتژی مذکور را به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار داد و در صور ترک خدمت کارکنان

دهنده اهمیت این موضوع محور، نشانهای برندرفته به روند سازمانرویکرد دنیای پیش اقدامات اصالحی جهت بهبود انجام داد.

ترین دارایی نامشهود، نام تجاری )برند( است. جایگاه های نامشهود هر سازمان افزایش یابد، که مهمبایست داراییاست که می

های های گوناگون مشتریان داشته است و شرکتصنعت نفت نقش ممتازی برای هدف قرار دادن بخشبرند در بازار شناور 

هایی کار ببرند. در این میان شرکتاند تا رویکردهای جدیدی در جهت تقویت برند خود بههای اخیر تالش نمودهنفتی در سال

  دست آورند.های بزرگی بهاند موفقیتستههای برندسازی آشنایی بیشتری دارند، توانکه با اصول و مکانیزم
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