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چکیده 
کارفرما تصویري از سازمان بعنوان بهترین مکان براي کار،  با  هدف تاثیر مثبت برند

زمانی. باشدمیبر کارکنان فعلی و آتی به منظور جذب و حفظ کارکنانی با پتانسیل باال
وسازمانبهنسبتمثبتینگرشکهماندخواهندآندروشدهجذب سازمانکارکنان
ي ادراك از برند کارفرما و رو پژوهش حاضر به بررسی رابطهاز این.باشندداشتهکارفرما

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي، از حیث . پردازدمینگرش هاي شغلی کارکنان
جامعه . همبستگی است–گردآوري اطالعات پیمایشی و از نظر تحلیل داده ها توصیفی 

ندکه تعداد آن ها  آماري، کارشناسان ستاد مرکزي بانک توسعه صادرات ایران هست
سپس پرسشنامه . نفري انتخاب شد112از بین ایشان نمونه اي . باشدمینفر400معادل 

هایی که روایی و پایایی آن با تحلیل عاملی و آلفاي کرونباخ  تایید شده بود، توسط این 
ده در ادامه مدل پیشنهادي تحقیق از طریق معادالت ساختاري و با استفا. افراد تکمیل شد

یافته ها نشان داد مدل از برازش خوبی . مورد آزمون قرار گرفتSmartplsاز نرم افزار 
توان گفت ادراك میدر نتیجه. برخوردار است و تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند

.ي مثبت و معناداري دارداز برندکارفرما با نگرش هاي شغلی کارکنان رابطه

برندکارفرما، نگرش هاي شغلی کارکنان، رضایت شغلی، ادراك از :واژگان کلیدي
.هویت سازمانی، تعهدسازمانی

)ره(استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی.1
)نویسنده مسئول).(ره(کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی.2

zalizadehfar@gmail.com



96تابستان، 84، شماره مششو، سال بیست)و تحولبهبود(ریتمطالعات مدی74

مقدمه
ها به منظور موفقیت نیازمند کسب مزایاي در دنیاي پیچیده و پر چالش امروز، سازمان

ترین منابع سازمان مورد در صورتی که سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهم. رقابتی هستند
چرا که برخی از محققان توجه . تواند سازمان را در این امر یاري نماید، میتوجه قرار گیرد

از اینرو موضوع برند . داننداي جهت کسب مزیت رقابتی پایدار میبه آن را استراتژي
ها در کشورهاي گوناگون و صنایع هاي اخیر مورد توجه بسیاري از سازمانکارفرما در سال

گونه که برند مشتري سعی دارد مشتریان را به سوي همان. مختلف قرار گرفته است
کارفرما نیز سعی دارد در بازار نیروي کار به رقابت محصوالت سازمان جذب کند، برند

پرداخته و نظر متقاضیان بالقوه را به سمت سازمان جلب، و آن ها را جذب نماید و سپس 
به نیروي کار و برند کارفرما به اهمیت توجه . اقداماتی را براي حفظ این افراد انجام دهد

ها هاي خدماتی مطرح است، چرا که خدمات، ناملموس بوده و این سازمانویژه در سازمان
اي وابسته ي یک رابطه موثر با مشتریان بطور قابل مالحظهي خدمات مناسب بر پایهدر ارائه

ده و وي را به باشند تا به کمک آنان رضایت مشتري را جلب کربه کارمندان خود می
ي نگرش و رفتار کارمندان به از طرفی نتیجه. محصوالت و خدمات سازمان وفادار نماید

به عبارت دیگر به منظور . گذار استطور چشمگیري بر درك مشتریان از خدمات تاثیر
را بدست ) کارکنان(جلب رضایت مشتریان خارجی نخست باید رضایت مشتریان داخلی

ندان راضی و متعهد که اهداف و ارزش هاي یکسانی با سازمان داشته و چرا که کارم. آورد
خود را شبیه آن بدانند، درجهت کسب رضایت مشتري و وفادار نمودن وي به سازمان از 

هاي بنابراین الزم است سازمان و کارفرما نخست بر نگرش. هیچ تالشی دریغ نمی کنند
هاي شغلی مثبت در آنان به این اهداف دست شکارکنان تاثیر گذارند و از طریق ایجاد نگر

از طرف دیگر کارکنانی که داراي نگرش مثبت به سازمان هستند بیانگر برندکارفرماي . یابند
در این میان الزم است سازمان به ادراك کارکنان از برندکارفرماي خود . باشندمیقوي

به خدمت، تجاربی از تعامل با توجه نماید، چرا که کارمند پس از ورود به سازمان و شروع
نماید که آن را با وعده هاي پیش از استخدام مقایسه نموده و  به سازمان میکارفرما کسب

در صورتی که شکاف عمیقی بین تجارب و وعده ها مشاهده کند، ممکن . دهدمیبازخورد
از سازمان است سازمان را ترك نماید و اگر بنا به دالیلی این شکاف منجر به خروج وي
در هر دو . نشود، آن طور که باید خود را متعهد ندانسته و  کارایی الزم را نخواهد داشت

صادراتتوسعهبانک. صورت این مسئله سازمان را با مشکالت فراوانی روبرو خواهد کرد



75ي ادراك از برندکارفرما با نگرش هاي شغلی کارکنانرابطه
خودرقابتیجایگاهحفظومشتریانرضایتجلببرايخدماتیموسسهیکعنواننیز به

وهمکاريباتااستايویژهکارمنداننیازمنداعتباري، ومالیموسساتایرسمیاندر
بایدبانکهدف،اینبهیابیدستبراي. یابددستپایداريرقابتیمزیتبهآنانتالش
شناختهکاربرايمکانبهترینعنوانبهکارکنانطرفازتاباشدمتمایزيهايارزشداراي

آتیکارکنانجذبوفعلیکارکنانحفظموجب)برندکارفرماموفقیت (امراینکهشود
تاکنون تحقیقات مختلفی پیرامون برندکارفرما صورت گرفته است که از آن بین.شدخواهد

نقش "، )2008(1محقق دیویس"برندسازي کارفرما و تاثیرش بر مدیران"توان به تحقیقمی
برندسازي کارفرما و "، )2010(2شولتزمحقق"یادگیري و توسعه در اقدامات برندکارفرما

"تناسب برندکارفرما ترویج شده و تجربه شده"و ) 2010(3محقق سویکنن"حفظ کارکنان
از آنجا که بررسی هاي صورت گرفته حاکی از عدم . اشاره کرد) 2011(4محقق مک الرن

باشد، ن میي ادراك از برندکارفرما و نگرش هاي شغلی کارکناوجود تحقیق پیرامون رابطه
.تحقیق حاضر به این رابطه پرداخته است

ادبیات پژوهش
برندکارفرما

هاي شرکت، نیازمند توجه ویژه در ایجاد، برندها به عنوان یکی از با ارزش ترین دارایی
، سازمان و کارفرما )خدمت(هر شرکت داراي سه برند محصول. باشندمیتوسعه و مدیریت

، الزم است هر سه مورد توجه قرار گرفته و از )1شکل (پارچه برند باشد، که طبق مدل یکمی
ي، برند محصول دربردارنده. )2007، 5گرلز و لویج(ها اطمینان حاصل گرددارتباط میان آن

ارائه شده توسط شرکت است که از طریق ارزیابی ) خدمت(ادراك مشتریان از محصول
در خصوص . گرددمیتعیین... ، بسته بندي وعوامل مشخصی نظیر کیفیت، هزینه، تجربه خرید

ها، تصویر، شخصیت شرکت و نیز عامل برند سازمان؛ این برند شامل چشم انداز، ارزش
هاي هاي مختلف سازمان بوده و ضروري است که اهداف و استراتژيافزایی بین بخشهم

.)2011، 6کالجیان(کسب و کار با آن هم تراز باشند

1. Davis
2. Schulte
3. Suikkanen
4. McLaren
5. Gehrels & Looij
6. Kalajian
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.)2007گرلز و لویج، (چه برند مدل یکپار: 1شکل

طورهمانوکاريهر کسب. کنندمیزندگیوکار،دل کسببرند کارفرما؛ برندها در
نیز به شمار کارکردنبرايتواند مکانیمیدارد،خریدبرايمکانیبرند،یکعنوانبهکه

کارفرما،یکندبر. استیکدیگرشبیهوکارکسبخارجیاداخلدربرنديعصارهالبته .آید
باتواندمیکسب وکار،.باشدمفرحکاریاسختکارشغلی،يتوسعهشغلی،امنیتتواندمی

هماندقیقااین. شناخته شودداشتنیدوستهمکارانیاعالیپرداختآینده،مدیرانپرورش
سارتین و (بخشدمیمعناکارکردن،برايمکانیعنوانبهبرندبه یککهاستچیزي

مکانبهترینعنوانبهسازمانازبه عبارت دیگر برند کارفرما تصویري)1،46:2006منشو
. )319:2006، 2مینچینگتون(گرددمیهاسازمانسایرازسازمانتمایزبهمنجرکهباشد،میکار

ودادهبهبودراخودخارجیوداخلیتصویربرند کارفرماازاستفادهبادر واقع سازمان
نماید؛ برتون و میتشویقومتقاعدسازمانباهمکاريجهترابالقوهوفعلینانکارک

، ارزش 4، ارزش اجتماعی3در تبیین برند کارفرما از پنج بعد  ارزش اقتصادي)2005(همکاران 

1. Sartain & Schumann
2. Minchington
3. Economic Value
4. Social Value
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، 4برتون و همکاران(استفاده نمودند3و ارزش کاربردي2، ارزش عالقه1)پیشرفت(توسعه
ي ارائه محصول به مشتریان، برند توان گفت؛ برند محصول نحوهبه طور کلی می. )2005

ي نشان دادن یک سازمان به انواع مخاطبان خارجی و برندکارفرما اقدامات اصول شرکت نحوه
بازاریابی به کارگرفته شده جهت مدیریت منابع انسانی در رابطه با کارکنان بالقوه و فعلی 

هایی ها تفاوتفرما و برند محصول با وجود برخی شباهتبرند کار. )2011کالجیان، (باشد می
ها هاي آندر حالی که ایجاد برند براي شرکت، وجه تشابه این دو برند است، تفاوت. نیز دارند

.جمع آوري شده است1در جدول

تفاوت برند محصول و برند کارفرما: 1جدول
برند محصولبرند کارفرماتفاوت ها
رفرما روشنفکران جوانی هدف برند کااهداف

.سال سن دارند30- 40هستند که بین 
هدف برند محصول بر اساس نوع 

. .محصول متفاوت است

محتواي تبلیغات

هنگام تبلیغ برندکارفرما اطالعاتی 
نظیر تاریخچه و زمینه فعالیت شرکت، 

ها، آموزش، عوامل رفاهی و پرداخت
... فرصت هاي رشد و توسعه افراد و 

.شودمیکنان بالقوه ارائهبه کار

هاي مرتبط با برند محصول در آگهی
توجه و تمرکز، معطوف به کارایی 

محصول و دادن احساسهاي خوب به 
.باشدمیمشتریان در مورد آن

کانال هاي تبلیغی

هاي مربوط به برند کارفرما آگهی
عمدتا از طریق رسانه هاي حرفه اي 
استخدامی و جلسات حرفه اي مطرح

.شوندمی

کانال هاي پخش آگهی هاي مربوط به 
هاي عمومی از برند محصول شامل رسانه

روزنامه، مجالت (قبیل رسانه هاي چاپی 
هاي تلویزیونی، ی، آگه...)و نشریات و

.باشندمی... رادیو و 

تاکید بر داخل
یا خارج

برند کارفرما نه تنها بر خلق و ایجاد 
کت یک تصویر خوب بیرونی از شر

تاکید دارد بلکه ایجاد یک محیط 
آرام  داخلی هم برایش اهمیت دارد و 

برند قوي کارفرما افراد را جذب 
سازمان نموده و آنها را ترغیب

.نمایند تا در سازمان بمانندمی

برند محصول تاکیدش بر ایجاد یک 
تصویر خوب از شرکت در میان 

به عبارت دیگر . باشدیان میمشتر
محصول منجر به فروش هاي قوي برند

.گردندمیکاالها و خدمات

)2011، 5یانگ و لی(برگرفته از : منبع

1. Development Value
2. Interest Value
3. Application Value
4. Berthon et al
5. Yang & Li
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نگرش هاي شغلی کارکنان
سازمان عالقه اي به دانستن تمام افراد داراي نگرش هاي گوناگونی هستند، اما مدیران

. دهندهمیت میاباشند،مرتبطسازمانوکاربابه نگرش هایی کهنگرش ها ندارند بلکه بیشتر
شغلیهاينگرشبهمتعدديدالیلبهانسانیمنابعمدیرانوصنعتی، سازمانیروانشناسان

اهدافبهیابیدستوهستندسازمانهايسرمایهکارکنان،) 1387امامی،(اندداشتهتوجه
هايرفتاردرکارکنان،. استارزشهاي باسرمایهاینصحیحمدیریتگرويدرسازمانی

اهمیتها،سازمانمدیرانبراياغلبآنچهودارندزیاديهايتفاوتخوداجتماعیويفرد
نوعدرتاثیرگذارمختلفهايمتغیربهعلمطریقازکارکنانبارفتارتنظیمنحوهدارد،بیشتري
عاملیتواندمیفردهاينگرشکار،محیطدر. استسازمانوشغلبهنسبتهاآننگرش

وشغلینگرشاین،برعالوهباشد؛کاراییافزایشآن،متعاقبورضایتوانگیزهایجادبراي
داشتهانسانیهايسرمایهسالمتوسازمانپیشرفتوبهبوددرکهنقشیدلیلبهسازمانی

تركشغلی،عملکردنظیرکاريرفتارهايبرتاثیربعلتنیزو) 1390همکاران،وعظیمی(
نظیرپژوهشگرانازبسیاري). 1387امامی،(استاهمیتحائز.... وبتغیحضور به موقع،شغل،
واستلماچرواگنر،دیک،ون،)2002(3ریکیتا،)1997(2میروآلن) 1958(1سیمونومارچ

دلبستگیوخاطرتعلقبرکهراسازمانیهویتوتعهدمتغیردو؛... و)2004(4کریست
دانندمیشغلیرفتارهايوهانگرشمهمبینپیشیکدارند،داللتسازمانبهکارکنان

خودبهمحققانسويازراتوجهترینبیشعمده، کهنگرشاز طرفی سه)1388،خورشید(
ایندربنابراین. باشدسازمانی میتعهدوشغلیوابستگیشغلی،رضایتاست؛کردهجلب

نگرشیمتغیرهايعنوانبهتعهدسازمانیوسازمانیهویتشغلی،رضایتمتغیرسهپژوهش،
: گیردمیقراربررسیموردشغلینگرشبینپیشنیزومجزا
تمامی ارزیابیازکلیمثبتيرا عالقهشغلیرضایت) 2008(مارتین:رضایت شغلی- 
، 5دهادله(داندکنند،  میمیکارآندرکارمندانکهمحلیبعنوانسازمانبامرتبطموارد
وکار، نظارتکلی ماهیتبعدپنجشاملراآنابعاد) 1985(الکندواسمیت) 2011

مهروژان،ومحمدزاده(دانندمیارتقا سرپرستی، همکاران، حقوق و دستمزد و فرصت
268:1386.(

حديدارد،دارندخودازافرادکهادراکیترینايپایهبهاشاره:هویت سازمانی- 

1. March & Simon
2. Allen & Meyer
3. Riketta
4. Van Dick & Wagner & Stellmacher & Crist
5. Dhladhla
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توانمیهمچنیننماید،میآنباتعلقاحساسوشناسدمیسازمانیکباراخودفردکهاست
سازمانهم براياوکهیکسانیصفاتومشخصاتباراخودفردیککهايدرجهگفت

در عملیاتی سازي هویت سازمانی، اندیشمندانی .)1،2005ادواردز(کندمیتعریفاستقائل
آن را با سه عنصر اساسی ) 1994(4و داتن و همکاران) 1983(3، چنی)1970(2چون پاچن

).1391آغاز و هاشمی ،(ویژگی مشابهت، عضویت و وفاداري در نظر گرفته اند
بیانگریک نگرش مهم شغلی و سازمانی به مثابه میزان وابستگی عاطفی : تعهد سازمانی- 

و روانی کارکنان به سازمان تعریف شده است که بر اساس آن فردي که متعهد است، هویت 
شناسد، در سازمان مشارکت و فعالیت داشته و از عضویت در آن لذتمیبا سازمانخود را 

تعهد سازمانی مدل هاي مختلفی دارد که یکی از )5،2008المبرت و همکاران(بردمی
باشد، طبق این مدل سه نوع تعهد عاطفی، هنجاري و می6مشهورترین آن ها مدل آلن و میر

با بررسی دقیق متغیرهاي تحقیق به وجود روابط میان ). 166:1393رضائیان،(مستمر وجود دارد
:بریممیها پیآن

ازقدردانیوشناختشغلی،امنیتارتقا،فرصتپاداش،وحقوق(نظیرسازمانیعوامل
کاري،شرایط: نظیر(کارمحیطو عوامل)سازماناعتبارووجههوعملکردارزیابیکارکنان،

نقششغلیرضایتارتقايدر) همکارانباروابطکیفیتسرپرستی،شیوهکاري،محیط
ارزشایجادنیز بردر برندکارفرماطرفی،از. )1389فرهی بورزجانی و همکاران، (دارند

خدمت،جبرانحقوق،(اقتصاديارزشو)سرپرستباهمکاران،باخوبرابطه(اجتماعی
به فرضیه اول توانمیدرنتیجه؛) 2011کالجیان، (شود میتاکید) ارتقافرصتشغلی،امنیت

هویتافزایشدرمختلفیعوامل. برندکارفرما رسیدوشغلیرضایتيمبنی بر وجود  رابطه
مردم،سایروکارکنانمنظردرسازمانخارجیوجههنظیرعواملیدارند؛نقشسازمانی

بهعملکردمعیارهاينتعییانسانی،منابعمدیریتسیستمطراحی(انسانیمنابعمدیریتينحوه
پیشرفتویادگیريمسئلهبهتوجه،)خدماتجبرانوپاداشکارکنان،بهپاداشارائهمنظور

داشتنبهنیزبرندکارفرمادر مبحثطرفیاز)1390پور و همکاران،قلی(...وکارکنان
ادندوشناختنرسمیتبهعملکرد،وسنجشهايسیستمتعیینمناسب،داخلیارتباطات

تاکید.... وخارجیشهرتارتقايوکارکنانپیشرفتمسائلبهتوجهکارکنان،بهپاداش
1. Edwards
2. Patchen
3. Chenny
4. Dutton et al
5. Lambert e
6. Allen & Meyer
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توان فرضیه دوم یعنی وجود رابطه بین میبا توجه به این ادبیات. )2005، 1بارو و مازلی(شودمی
چهارچوبدرنیز)2004(تیکووباکهوس. بین هویت سازمانی و برند کارفرما را مطرح نمود

برندکارفرماوفاداريوسازمانیهویتبربرندکارفرماتاثیربهخویشبرندکارفرمايیمفهوم
درنیز) 2010(گادم. باشدمیسازمانیتعهدهمانوفاداري،ازمقصود ایشانکهاندکردهاشاره
تعهدبرتاثیرآنطریقازوکارکنانرضایتبربرندکارفرماتاثیرخویش،برندکارفرمايمدل

وتعهدافزایشموجببرندکارفرمامعتقدند) 2012(استروجونز. نمایدمیبیانراانکارکن
برکارفرمابرندکهنمودندبیان) 2013(مارتیانتیوللونو. گرددمیفعلیکارکنانوفاداري
کندمینیز ادعا)2010(شولتزطرفیاز. دارداثرکارکنانسازمانیتعهدوشغلیرضایت
کنند در نتیجه، میکمکآنموفقیتبهوداشتهاثربرندکارفرمابردرگیريوتعهدهویت،

. گیردمیآخرین فرضیه یعنی وجود رابطه بین تعهدسازمانی و ادراك از برند کارفرما شکل
عالوه بر این ادبیات نظري، تحقیقاتی در زمینه برند کارفرما صورت گرفته است، که این 

: کنیممیها اشارهبه برخی از آن2در جدول نماید، میفرضیات را تقویت

پژوهش هاي پیشین در زمینه برندکارفرما: 2جدول
/ نویسنده 

جامعه عنوانسال
نتیجه/بیان رابطهآماري

دیویس
)2008(

وکارفرمابرندسازي
مدیرانبرتاثیرش

17
سازمان

 برند کارفرما بر رضایت و وابستگی
و وابستگی به رضایت (سازمانی اثر دارد 

).سازمان نشانگر نگرش کارکنان است

2سویکنن

)2010(

چگونه برندسازي کارفرما 
منجر به حفظ کارکنان

- شودمی

درگیري،تعهد،برکارفرمابرند
قرارداددركوسازمانیفرهنگ

اینهمگیکهداشتهاثرروانشناختی
.دارندکارکنانحفظبرمثبتیتاثیرعوامل

الرنمک
)2011(

بینتناسبيمطالعه
شدهترویجبرندکارفرماي

شدهتجربهو
سازمان5

مثبتیاثربرندکارفرماشکافکاهش
دارد،کاردرکارکناندرگیريبر

برندکارفرما،شکافکاهشازمقصود
برندتقویتنوعیبهیاهاوعدهتحقق

هاينگرشازیکیبرکهباشدمی
تاسموثردرگیريیعنیکارکنان

1. Borrow & Mosley
2. Suikkanen
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و یانتیجایو
شرینویاسان 
و ریناروي 

1)2011(

ریکارفرما  متغيبرندساز
یتعهد سازماننیبشیپ

هاي سازمان
تولیدي و 
خدماتی

 ،از سه بعد ییسطوح باالبین کارکنان
تعهد مستمر و ،يتعهدهنجار(یتعهدسازمان
از برندکارفرما ییو نمره باال) یتعهد عاطف
.وجود دارد

یهمبستگ، هاینیبشیبر خالف پ
ا،یحقوق و مزا(برندکارفرماايجزایدرون
ایشرکت (قدرت برند ،يکارطیمح

و طی، محیزندگ- توازن کار،)محصول
یو ابعاد تعهدسازمان) فرهنگ شرکت

.بودنییپااریبس

2یانگ و لی

)2011(
مطالعه برندکارفرما از منظر 

مدیریت منابع انسانی

برخی
هاي شرکت

خصوصی

جذب، الزم است بررسی به منظور
دقیق و جامعی از میزان جذابیت کارفرما 

.صورت گیرد
 به منظور حفظ کارکنان، باید از

شاخص هایی نظیر رضایت شغلی، 
وفاداري و میزان ترك خدمت کارکنان 

.استفاده نمود

3پریادارشی

2011

تصویر برند کارفرما به 
عنوان پیش بین رضایت 
کارکنان، تعهدعاطفی و 

ترك خدمت

شرکت 
مخابرات

مستقیمصورتبهکارفرمابرندتصویر
کارمندانرضایتوتعهدافزایشباعث
جابجاییهمچنین کاهشوسازمانفعلی
. شودمیآنها

برندتصویرازکارمندانادراك
هستندکاربهآن مشغولدرکهسازمانی

نیزوکاريمحیطمستقیمتجربهطریقاز
باعثکهگیردمیشکلسرپرستان رفتار
. شودمیهاآنرفتارونگرشتغییر

بهبنا بر نتایج تحقیق الزم است کارفرما
کهعواملیشناساییبهايدورهصورت

تعهدکارمندانودرگیريافزایشباعث
.بپردازدشودمی

1. Vaijayanthi, Shreenivasan, Reena Roy
2. Yang & Li
3. Priyadarshi
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باکانوسکی 
1همکارانو

2011

ابعادشناساییوبررسی
کارفرمابرند

دانشگاه
ها

تصویره هاي تحقیق بیانگر اهمیتیافت
نخبههیئت علمیجذبدرکارفرمابرند

کارمندانرضایتووريبهرهافزایشو
.استفعلی

هادانشگاهدرکارفرمابرندتقویت
.شودمیجذابیت آنافزایشباعث

بادرز، 
کشلین، ماس 

2و شالگر

2011

تاثیر برندکارفرما بر نگرش 
هاي شغلی 

و رضایت(کارکنان
، مرتبط با )هویت

برندسازي خدماتی

شرکت 
بیمه

ابعاد (کارفرمابرندتاثیر جذابیت
توسعه،ارزشاقتصادي،ارزش:شامل
ارزش وشهرتارزشتنوع،ارزش

هویت کارمندانورضایتبر)اجتماعی
. رسیداثباتبه
واجتماعیارزششهرت،ارزش

پاسخبرراتاثیرترینبیشتوسعهارزش
.داشتندرمندانکا

للونو و 
3مارتیانتی

2013

تاثیر برند کارفرما بر تمایل 
به ترك خدمت با میانجی 

گري تعهدسازمانی و 
رضایت شغلی

شرکت 
بیمه

برندکارفرما بر رضایت شغلی اثر دارد.
برندکارفرما بر تعهدسازمانی اثر دارد.
 برند کارفرماي مثبت بر کاهش تمایل

و تعهد سازمانی به ترك خدمت اثر داشته
باشد، این در میبه عنوان متغیر واسطه

حالی است که واسطه گري رضایت 
.شغلی در این شرکت اثبات نشد

محقق ساخته: منبع

سواالت تحقیق
آیا ادراك از برند کارفرما با نگرش هاي شغلی کارکنان رابطه مثبت و : سوال اصلی
معناداري دارد ؟

سواالت فرعی
از برند کارفرما با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداري دارد؟آیا ادراك) 1
آیا ادراك از برند کارفرما با هویت سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداري دارد؟) 2
آیا ادراك از برند کارفرما با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداري دارد؟) 3

1. Bakanauskiene
2. Bodderas, Cachelin, Maas & Schlager
3. Lelono & Martdianty
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چارچوب نظري
درهاآنباشدمی2011در سال 1بادرز و همکارانمدلازبرگرفتهوهشپژاولیهيایده
موردرافعلیکارکنانهویتورضایتنگرشدوبرکارفرمابرندازادراكتاثیرخودپژوهش
نمودناضافهبامذکورمدلتحقیق بیان شد،آنچه در بخش ادبیاتبهتوجهبا. دادندقراربررسی

تایافتتوسعه) باشندمیکارکنانشغلیهاينگرشابعاددیگرازکه(سازمانیتعهدمتغیر
داشتهراکارکنانشغلیهاينگرشوکارفرمابرندرابطه ادراكازتريکاملبررسیامکان
وآمبلراند؛ به طور مثال،کردهیادسازمانیتعهدبرکارفرمابرندتاثیراززیاديمحققان. باشد
فرآیندبهبودراآننقشترینمهمگفتند،سخنکارفرمابرندازکهافراديیننخستبعنوان2بارو

وبکهاوس) 3،2011کونرث و مازلی(دانستندکارمندانتعهدافزایشهمچنینواستخدام
طرفی از. نمودنداشارهسازمانیهویتوتعهدسازمانیبرکارفرمابرندتاثیربهنیز) 2004(تیکو

کمکآنموفقیتبهوداشتهاثربرندکارفرمابرنیزتعهدوهویتري،درگیطبق نظر شولتز؛
شغلیهاينگرشبابرندکارفرمارابطهدارد،قصدپژوهشاینبنابراین. )4،2010شولتز(کندمی

رضایتمتغیرسهازشغلیهاينگرشسنجشبرايحاضرمدلدر. نمایدبررسیراکارکنان
استفادههستند،نگرشبرايمناسبیبینپیشکهانیتعهدسازموسازمانیهویتشغلی،

فرعیفرضیاتدررفتاري؛مباحثدریادشدهمتغیرهايباالياهمیتبدلیلضمناگردد،می
.گیرندمیقرارسنجشموردبرندکارفرماباهاآنیکبهیکيرابطهنیزپژوهش

)محقق ساخته(مدل نظري تحقیق: 2شکل

1. Bodderas et al
2. Ambler & Barrow
3. Kunerth & Mosley
4. Schulte

ادراک از
برند کارفرما

H2

ضایت شغلیر

ھای شغلی کارکناننگرش

H1

ھویت سازمانی

تعھد سازمانی

H3

H
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یقفرضیات تحق
:اصلیفرضیه

: Hداردداريمعنیومثبترابطهکارکنانشغلیهاينگرشباکارفرمابرندادراك.
:فرعیفرضیات

H1:داردداريمعنیومثبترابطهکارکنانشغلیرضایتباکارفرمابرندازادراك.
H2 :دارداريدمعنیومثبترابطهکارکنانسازمانیهویتباکارفرمابرندازادراك.
H3 :داردداريمعنیومثبترابطهکارکنانسازمانیتعهدباکارفرمابرندازادراك.

روش تحقیق
همبستگی  و –ماهیت و روش، توصیفی حیثازکاربردي،هدف،لحاظازپژوهشاین

جامعه آماري مورد بررسی در این تحقیق . باشدمیاز نظر گردآوري اطالعات، پیمایشی
باشد که طبق اطالعات دریافت شده از میناسان ستادي بانک توسعه صادرات ایرانکارش

در تحقیق حاضر از . باشدمینفر400اداره ریسک و پژوهش بانک، تعداد ایشان، حدود
اساسنمونه با استفاده از فرمول زیر، برنمونه گیري تصادفی ساده استفاده شده است، تعداد 

نمونهبا. شدندانتخابدارندمشابهتوبودهمتجانسنظرموردجامعهافرادکهاصلاین
ازبعدوآمددستبه31/0جامعهواریانسمقدارکارکنان،ازنفر30ازمقدماتیگیري

پس از دریافتآمد، کهدستبهنفر110حدودنمونهحجممقدارفرمولدرجایگذاري
.گرفتقراراستفادهموردآماريتحلیلدروبوداستفادهعدد، قابل112نامهپاسخ116

2

2

22

2

2

2

SzdN

SzN
n










n-نمونهتعداد
N-نظرموردجامعهحجم
α -05/0(معناداريسطح(
Z-سطحتحقیقایندر. شودمیگرفتهنظردراطمینانسطحبامتناظرواحدمتغیرمقدار

.باشدمی96/1آنبامتناظرzکه. استدرصد95اطمینان
d-)نظردر05/0آنمقدارپژوهشایندرکهاستمجازاشتباهمیزان)برآورددقت
.استشدهگرفته

S2 =استجامعهواریانس.
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گردآوري داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد ؛ شامل دو بخش سواالت جمعیت شناختی 

، )2005(سنجش متغیر برند کارفرما از مدل برتون و همکاراندر . و تخصصی صورت گرفت
و متغیر ) 1983(، متغیر هویت سازمانی از مدل چنی )2000(متغیر رضایت شغلی از مدل لی

پاسخگویی به سواالت جمعیت براي . استفاده شد) 1990(تعهد سازمانی از مدل آلن و میر
سواالت متغیرهاي موجود در مدل، از طیف شناختی از مقیاس اسمی و ترتیبی و براي پاسخ به 

به منظور سنجش روایی محتوا، ابتدا پرسشنامه در اختیار . گزینه اي لیکرت استفاده شده است 5
دهنده کشف عوامل تشکیلبه منظور سنجش روایی سازه و . برخی اساتید گذارده و تایید شد

سنجش به منظور .شده استستفاده ییدي ااهر سازه یا متغیر پنهان، از ابزار تحلیل عاملی ت
استفاده گردید که هر ) جدول(پایایی؛ از آلفاي کرونباخ، سازگاري درونی و میانگین واریانس

.سه ضریب از مقدار مطلوبی برخوردار بودند

ضرایب آلفاي کرونباخ، سازگاري درونی و میانگین واریانس پرسشنامه: 3جدول

آلفاي متغیر
کرونباخ

سازگاري 
یدرون

میانگین 
واریانس

883/0915/0682/0ادراك از برند کارفرما. 1
667/0799/0501/0رضایت شغلی. 2
881/0905/0517/0هویت سازمانی. 3
852/0891/0579/0تعهد سازمانی. 4

آماراز. استاستنباطیوتوصیفیصورتدوبههادادهتحلیلروشحاضرپژوهشدر
اطالعاتتحلیلبراي) معیارانحرافومیانگینفراوانی،درصدمطلق،فراوانی(توصیفی
استفادهفرضیاتآزمونوهادادهتحلیلوتجزیهبراياستنباطیآمارازوشناختیجمعیت

اسمیرنوف–کولمونوگروفآزمون:ازعبارتنداستفادهموردهايبرخی آزمون. شده است
عاملیتحلیل( ساختاريمعادالتازآماري، استفادههجامعبودننرمالبررسیمنظوربه

برايکرونباخآلفايضریباز، استفاده)مسیرتحلیلوسازهرواییسنجشبرايتاییدي
SmartplsوSpssافزارنرمازاستفادهباداده ها نیزتحلیل. . . پرسشنامه و پایاییسنجش

. شده استانجام
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یافته هاي پژوهش
العات جمعیت شناختی توصیف اط

هایی که بخش سواالت جمعیت شناختی را تکمیل نموده بودند، به طور از بین پاسخ نامه
درصد زن هستند، که از بین 12درصد پاسخ دهندگان، مرد و 84: توان گفتمیخالصه

48سال، با 40تا 31از لحاظ سن؛ افراد بین . درصد مجردند10درصد متاهل و 86آنان
درصد کمترین اعضاي نمونه را تشکیل داده 3سال، با 60تا 51بیشترین و افراد بین درصد،

درصد با 38درصد افراد با مدرك لیسانس و پس از آن 47از لحاظ مدرك تحصیلی . اند
درصد افراد استخدام 82.دهندمیمدرك فوق لیسانس، بیشترین حجم نمونه را تشکیل

سال 20تا 16افراد با سابقه کاري بین گفتنی است، .باشندمیدرصد قرارداري11رسمی و 
.درصد، بیشترین حجم نمونه را به خود اختصاص دادند36با 

تحلیل آماري فرضیات
معناداررابطهشغلیهاينگرشوکارفرمابرندازادراكبین: اصلی پژوهشفرضیه

.داردوجود
H0 :نداردوجودمعناداررابطهلیشغهاينگرشوکارفرمابرندازادراكبین.
H1 :ادعا(داردوجودمعناداررابطهشغلیهاينگرشوکارفرمابرندازادراكبین .(

)|T-Value|(تحقیق در حالت قدر مطلق معناداري ضرایب مدل: 1نمودار

بازهازخارج4جدولدر) 582/16(تحقیقاصلیفرضیهبهمربوطtآمارهکهآنجااز
یکفرضوشدهردصفرفرضدرصد،95اطمینانسطحدربنابرایناست+ 96/1تا- 96/1

ازادراكرابطهکهاستمشخصنیز) 733/0(مسیرضریببهتوجهبا. گرددمیتأیید) ادعا(



87ي ادراك از برندکارفرما با نگرش هاي شغلی کارکنانرابطه
بهاینوشودمیتأییدپژوهشفرضیهبنابرایناست؛مثبتشغلیهاينگرشوکارفرمابرند

.  استشغلیهاينگرشوکارفرمابرندازادراكبینمعنادارومثبترابطهوجودمعناي

)|T-Value|(تحقیق در حالت قدر مطلق معناداري ضرایب مدل. 2نمودار 

تحقیقفرضیاتآزموننتایج . 4جدول

فرضیات تحقیق
ضریب 
مسیر

)β(

قدر 
مطلق
tآماره 

ضریب 
تعیین

r2

نتیجه 
فرضیه

تأیید733/0582/16537/0د کارفرما و نگرش هاي شغلیرابطه ادراك از برن
تأیید682/0139/11466/0رابطه ادراك از برند کارفرما و رضایت شغلی) 1
تایید729/0396/17532/0رابطه ادراك از برند کارفرما و هویت سازمانی) 2
تایید609/0987/10371/0رابطه ادراك از برند کارفرما و تعهد سازمانی) 3
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معناداررابطهشغلیرضایتوکارفرمابرندازادراكبین: اولفرعیفرضیهآزمون
.داردوجود

H0 :نداردوجودمعناداررابطهشغلیرضایتوکارفرمابرندازادراكبین.
H1 :ادعا(داردوجودمعناداررابطهشغلیرضایتوکارفرمابرندازادراكبین .(

4جدولدر) 139/11(اولفرعیفرضیهبهمربوطtآماره،2نمودارکه طبقآنجااز
شدهردصفرفرضدرصد،95اطمینانسطحدربنابرایناست+ 96/1تا- 96/1بازهازخارج

کهاستمشخصنیز) 682/0(مسیرضریببهتوجهبا. گرددمیتأیید) ادعا(یکفرضو
تأییدپژوهشفرضیهبنابرایناست؛مثبتیشغلرضایتوکارفرمابرندازادراكرابطه

رضایتوکارفرمابرندازادراكبینمعنادارومثبترابطهوجودمعنايبهاینوشودمی
. استشغلی

معناداررابطهسازمانیهویتوکارفرمابرندازادراكبین: دومفرعیفرضیهآزمون
.داردوجود

H0 :نداردوجودمعناداررابطهسازمانیتهویوکارفرمابرندازادراكبین.
H1 :ادعا(وجود دارد معناداررابطهشغلیهویتوکارفرمابرندازادراكبین .(

بازهازخارج4جدولدر) 396/17(دومفرعیفرضیهبهمربوطtآمارهکهآنجااز
یکرضفوشدهردصفرفرضدرصد،95اطمینانسطحدربنابرایناست+ 96/1تا- 96/1

ازادراكرابطهکهاستمشخصنیز) 729/0(مسیرضریببهتوجهبا. گرددمیتأیید) ادعا(
بهاینوشودمیتأییدپژوهشفرضیهبنابرایناست؛مثبتسازمانیهویتوکارفرمابرند

.  استسازمانیهویتوکارفرمابرندازادراكبینمعنادارومثبترابطهوجودمعناي

معناداررابطهسازمانیتعهدوکارفرمابرندازادراكبین: سومفرعیفرضیهآزمون
.داردوجود

H0 :نداردوجودمعناداررابطهسازمانیتعهدوکارفرمابرندازادراكبین.
H1 :ادعا(داردوجودمعناداررابطهسازمانیتعهدوکارفرمابرندازادراكبین .(

بازهازخارج4جدولدر) 987/10(فرعی سومفرضیهبهمربوطtآمارهکهآنجااز
یکفرضوشدهردصفرفرضدرصد،95اطمینانسطحدربنابرایناست+ 96/1تا- 96/1

ازادراكرابطهکهاستمشخصنیز) 609/0(مسیرضریببهتوجهبا. گرددمیتأیید) ادعا(
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بهاینوشودمیتأییدپژوهشرضیهفبنابرایناست؛مثبتسازمانیتعهدوکارفرمابرند

.  استسازمانیتعهدوکارفرمابرندازادراكبینمعنادارومثبترابطهوجودمعناي

)R2(تعیینضریبتحلیل
این. کندمیبررسیرامستقلیامتغیرتوسطوابستهمتغیربینیپیشتواناییضریباین
متغیرهايیامتغیرتوسطوابستهمتغیراتتغییرازدرصدچندکهکندمیبررسیضریب
هاينگرشوکارفرمابرندازادراكبینرابطهبهمربوطتعیینضریب. شوندمیتبیینمستقل
کارفرمابرندازادراكمتغیرکهگرفتنتیجهتوانمیاساساینبر. است537/0برابرشغلی

درصد3/46. دهدتوضیحارشغلیهاينگرشتغییراتازدرصد7/53استتوانسته
برتأثیرگذارمتغیرهايمابقیشاملتواندمیواستبینیپیشخطايبهمربوطباقیمانده

.اندنشدهبررسیحاضرپژوهشدرکهباشدشغلیهاينگرش
رضایتوکارفرمابرندازادراكبینرابطهبهمربوطتعیینبه همین ترتیب؛ ضریب

کارفرمابرندازادراكمتغیرکهگرفتنتیجهتوانمیاساساینبر. است466/0برابرشغلی
باقیماندهدرصد4/53. دهدتوضیحراشغلیرضایتتغییراتازدرصد6/46استتوانسته
درکهاستشغلیرضایتبرتأثیرگذارمتغیرهايمابقییا شاملبینیپیشخطايبهمربوط

وکارفرمابرندازادراكبینرابطهبهمربوطتعیینضریب. اندنشدهبررسیحاضرپژوهش
ازادراكمتغیرکهگرفتنتیجهتوانمیاساساینبربوده،532/0نیز برابرسازمانیهویت

8/46. دهدتوضیحراسازمانیهویتتغییراتازدرصد2/53استتوانستهکارفرمابرند
تأثیرگذارمتغیرهايمابقیشاملندتوامیواستبینیپیشخطايبهمربوطباقیماندهدرصد

رابطهبهمربوطتعیینضریب. اندنشدهبررسیحاضرپژوهشدرکهباشدسازمانیهویتبر
توانآن، میاساسبوده که بر371/0برابرسازمانی نیزتعهدوکارفرمابرندازادراكبین

سازمانیتعهدتغییراتازصددر1/37توانستهکارفرمابرندازادراكمتغیرکهگرفتنتیجه
متغیرهايمابقیشاملیابینیپیشخطايبهمربوطباقیماندهدرصد9/62دهد وتوضیحرا

.اندنشدهبررسیحاضرپژوهشدرکهباشدسازمانیتعهدبرتأثیرگذار

نتیجه گیري 
رکنانکاذهندررسمیغیرصورتبه،سازمانتصویرواحساسعنوانبهکارفرمابرند

سازمان برايالبته تالش.تالشی نکرده باشدآنگیريشکلبرايحتی اگر سازمانداردوجود
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رابالقوهنیروهاياستقادرسویکازاست؛حائز اهمیتمنظردوازکارفرمابرندبهبود
هايپژوهشبین. را در پی داردفعلیکارکنانرضایتسودیگرازونمایداستخداموجذب

جذبدرموثرعواملبررسیتنها بهمحققاناغلببرندکارفرما،يزمینهدرگرفتهصورت
پیامانتقالبرايتنهاکارفرمابرندسازيکهاستحالیدرایناند،پرداختهآتیکارکنان

نمودندرگیروبرانگیختنجهتتواندمیبلکهنیست،) بالقوهکارمندانبه(سازمانشخصیت
شایان توجه است، برند.)1،150:2005بارو و مازلی(گیردقراراستفادهموردنیزفعلیکارکنان

روابط بهینه کارکنان، کارمندیابی، منجر بههزینهکاهشتواند عالوه برمیقوي،کارفرماي
سازمانی هايارزشباکارکنانسازمانی و همسوییتعلقاحساسافزایش بهره وري آنان ،

آن، نتیجهدرکهسازمان ایجاد نمایدبرايبفردمنحصرنیروهايايمبنبررقابتیمزیتشده و
علی رغم اهمیت موضوع، طبق بررسی . حاصل گرددسازمانیسودآوريومشتريرضایت

ي میان ادراك از برند کارفرما و نگرش هاي هاي محقق، تاکنون تحقیقی که به بررسی رابطه
. هد سازمانی بپردازد، وجود نداشته استشغلی؛ نظیر رضایت شغلی، هویت سازمانی و تع

. اغلب، تحقیقات به بررسی تاثیر یک طرفه برخی متغیرها اشاره نموده بودند
طبق بررسی هاي آماري ثابت . از این رو در تحقیق حاضر به بررسی این روابط پرداخته شد

با تحقیقات شد، بین ادراك از برندکارفرما و رضایت شغلی رابطه وجود دارد، این نتیجه 
در یک جهت)2011(همکارانوبادرزو)2011(همکارانو، باکانوسکی)2008(دیویس

خودتحقیقاتدرایشانباشد،  همانطور که در بخش ادبیات تحقیق به طور کامل بیان شد،می
در خصوص فرضیه دوم، مبنی بر . اثبات نموده بودندراکارکنانرضایتبربرندکارفرماتاثیر

وبادرزپژوهشآن باتوان گفت نتیجهمیت وجود رابطه هویت سازمانی و برند کارفرما،اثبا
) 2010(مبنی بر تاثیر برندکارفرما بر هویت، مطابقت داشته و با تحقیق شولتز)2011(همکاران

اقداماتازکهتوسعهویادگیريکرد،ثابتخودپژوهشدروي.باشدمیراستایکدر
دارد، از طرفی وي ادعا کرده بود که نقشسازمانیهویتافزایشبرباشدمیبرندکارفرما

در خصوص آخرین . کندمیهویت نیز بر برندکارفرما اثر داشته و به موفقیت آن کمک
تعهدسازمانی که در تحقیق حاضر وبرندکارفرماازادراكبینرابطهوجودبرفرضیه، مبنی

خودتحقیقمطابقت دارد وي در) 2010(با  تحقیق سویکننتوان گفت این نتیجه میتایید شد،
با توجه به اثبات هر سه فرضیه فرعی تحقیق،. داردتاثیرتعهدبربرندکارفرماکهکرداثبات

این در حالی است که بعلت اهمیت موضوع، طی . توان تایید فرضیه اصلی را نتیجه گرفتمی
تحقیق و نتایجطبق. جدا سنجیده و تایید شدبررسی هاي آماري این فرضیه نیز به صورت 

1. Borrow & Mosley
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هاينگرشسازمان،کارفرمايبرندتقویتباتوانمیشغلی،هاينگرشبابرندکرفرمااثبات
داد افزایشآناندرراسازمانیتعهدوسازمانیهویتشغلی،رضایتقبیلازکارکنانشغلی

رفرما را در اذهان کارکنان فعلی و توان برندکامیو بالعکس، با افزایش نگرش هاي شغلی،
: استشدهآوردهبرندکارفرماتقویتمنظوربههاییروشادامهدر. آتی ارتقا داد

سازمان به منظور حفظ کارکنان فعلی و جذب کارکنان شهرتواعتباربهتوجه
واجتماعیهايمسئولیتبهپرداختنوشهرونديحقوقبهتوجهباتواندمیبانک؛آتی

مصادیقاز. گرددبرخوردارمناسبیجایگاهازافراداذهاندرمداري،مشتريفرهنگهمچنین
زندگیوکاربینتوازنبرقرارياستارتباطدرنیزکارکنانباکهسازماناجتماعیمسئولیت

. گیردقرارتوجهموردبایدرفاهشانوهستندسازمانهرداراییبزرگترینکارمنداناست،
دریافتمنصفانهوعادالنهدستمزدکارمندانشانیابنداطمینانکهاستکارفرمایانيوظیفه

داشتن. دارندراخودروحیالزاماتبرآوردنفرصتوکنندنمیکارحدازبیشکنند،می
چراگرددفعلیکارکنانحفظوآتیکارکنانجذببهمنجرتواندمیخارجیاعتبارووجهه

.استبرخوردارمردمعمومنزددرخوبیشهرتازکهکارندبهمشغولزمانیسادرکارکنانکه
اقتصاديهايارزشبانکدرارتقا و ترفیع درجه کارمندان؛يمسئلهبهتوجه

وحقوقمیزانکهازآنجاییدارد،وجودترفیعوشغلیامنیتمادي،مزایايوحقوقمانند
نمودهتوجهترفیعاتيمسئلهبهبیشترمدیراناستبهتراست،مطلوبحددرهابانکمزایاي

ضمنتحصیلادامهبهکهافراديبهتواندمیبانک. کنندتعریفدیگريمشخطآنبرايو
راکارسابقهتنهاوکندپیشنهادباالتريپستمدرك،دریافتازپسپردازند؛میخدمت
بهرهدرخوبینتایجتواندمیبانکتخصصیخدماتارائهبعلتامراینندهد،قرارمدنظر
. باشدداشتهآنوري

بهتواندمیبانک؛دانشمدیریتوآموزشپیشرفت کارکنان از طریقبهتوجه
کارکنانبرايکهآموزشیهايفرصتبرعالوهونمودهتوجهکارکنانآموزشيمسئله
مطالبیبتوانندتادهدفرصتآنانبهکار،درعملآزاديواستقاللدادنباکند،میفراهم

وگذاردهاشتراكبهیکدیگربااندکردهکسبآموزشیهايدورهیاتحصیلهنگامکهرا
فرآیندحینباشد؛راهگشاتواندمیدانشمدیریتامرایندر. نمایندتجربهعملیصورتبه

آشکارسایرینبهانتقالباتواندمیباشدمیضمنیدانشکهکارکنانتجاربدانشمدیریت
هايزمینهبانکاستالزمدانشمدیریتازاستفادهبرايشودگذاشتهاشتراكبهوشده
. دهدانجامراسازيفرهنگجملهازالزم
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شده به هنگام استخدام به منظور افزایش تعهد دادههايوعدهبهتوجه
عملاستدادهکارکنانهباستخدامهنگامبهکههاییوعدهبهبانکاستالزمکارکنان؛

هاوعدهآنبهتعهدعدمکهچراکند؛کمراکارکنانتجاربوهاوعدهبینشکافونموده
بهمنجرتواندمیامراینطرفیاز. شدخواهدکارکناندرتعهدکاهشودلسرديبهمنجر
کههاییوعدهوهاپیامبهتنهاآنانکهچراگرددآتیکارکنانذهندرنامناسبیتصویرایجاد

گیرند،میاطالعاتنیزفعلیکارکنانازونکردهبسندهدهدمیارائهجذبمنظوربهسازمان
پیشنهاديهايارزشتانمایدعملدهدمیوعدهاستخدامهنگامآنچهبهسازماناستالزم

سازمانهبنسبتمثبتینگرشکارمنداناگرباشد،کارکنانفعلیشرایطبامطابقکارفرما
بهدهانتبلیغاتازنوعیبهسازمانودادخواهندانتقالمتقاضیانبهرانگرشاینباشند،داشته
. شدخواهدبرخورداردهان

هاییارزشبیانگربرندکارفرمااجتماعیارزشکارکنان؛بینمناسبروابطایجاد
کارمند،وسرپرستمناسبروابطهمکاران،بینمناسبروابطمطلوب،کاريمحیطنظیر

کهکندایجادجويتواندمیبانکبعداینبهبودمنظوربهلذاباشد،میحمایتگرهمکارانو
مشارکتیسازمانیفرهنگتقویتباتواندمییاباشدکارمندانبیندوستانهيرابطهبرمبتنی

.بپردازدکارکنانومدیرروابطوهمکارانبینروابطبهبودبه
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