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  چکیده

 ها سازمان و ها شرکت و است مشکلی امر ماهر کارکنان در وفاداري ایجاد و نگهداري جذب، امروزه
 براي مختلفی هاي راه. کنند می رقابت یکدیگر با استعداد با و خبره کارکنان نگهداري و جذب براي
 جذابیت و شرکتی شهروندي به توان می که دارد وجود شرکت یا سازمان برند به کارکنان وفاداري ایجاد
 و کارفرما برند جذابیت بر شرکتی شهروندي تأثیر حاضر پژوهشرو، از این .کرد اشاره فرمارکا برند

 دانشگاه علمی هیأت اعضاي پژوهش این آماري جامعۀ. کند می بررسی را کافرما برند به وفاداري
 معتبر پرسشنامه 210 اي، طبقه تصادفی گیري نمونه از پس. است نفر 350 آنها تعداد که است مازندران

 تحلیل و تجزیه LISREL8.8 و SPSS22 افزار نرم هاي بسته از استفاده با و ندشد آوري جمع و توزیع
 تأییدي عاملی تحلیل طریق از روایی و کرونباخ آلفاي ضریب محاسبه طریق از پرسشنامه پایایی. ندشد

هاي پژوهش از طریق مدلسازي معادالت ساختاري با فرضیه .شد بررسی دوم مرتبه و اول مرتبه
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 =98/4t(( کارفرما برند جذابیت بر شرکتی شهروندي که داد نشان نتایج .افزار لیزرل آزمون شدند نرم

 جذابیت همچنین. دارد معناداري و مثبت تأثیر) β=51/0؛ =59/5t( کافرما برند به وفاداري و) β=44/0؛
 با نیز انتها در. دارد معناداري و مثبت تأثیر) β=39/0؛ =12/4t( کافرما برند به وفاداري بر کارفرما دنبر

  .شدند ارائه کاربردي پیشنهادهاي آمده دست به نتایج به توجه
  

  ، برند کارفرما، جذابیت برند، وفاداري کارکنان به برند کارفرماشهروندي شرکتی: هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه -1
تعداد کارکنان ماهر به . هاي کلیدي مدیران منابع انسانی، مدیریت استعداد است یکی از چالش

و  پیدا خواهد کردشدت کاهش یافته و تقاضا براي این کارکنان در چند سال آینده افزایش 
چالش مدیریت استعداد بحث مهمی . پیدا کندادامه  2020رود این کمبود تا سال  انتظار می

هاي آنها براي جذب این افراد و ایجاد انگیزه  زمان بستگی به ظرفیتاست که مزیت رقابتی سا
کند تا بتواند پاسخگوي  در افراد بسیار ماهر است که این مزیت را براي سازمان ایجاد می

اند که امروزه  کار به تازگی متوجه شده و بسیاري از رهبران کسب .]1[ هاي آینده باشد چالش
افراد ماهر تمایل به انتخاب . انتخاب کارفرمایان آینده خود دارندتري را در  افراد نقش فعال

برخوردار  يها هاي خود دارند، در واقع جویندگان کار، سازمان ها و آرمان شغل براساس ارزش
در کنار اهمیت مسائل اجتماعی،  با گذر زمان .]2[ دهند هاي اجتماعی را ترجیح می ارزش از
 همگانجامعه و ذینفعانش مورد توجه  برابرهاي شرکت در  لیتتدریج مسائل محیطی و مسئو به

، 1ها مسائلی نظیر رفتار اخالقی شرکت، مسئولیت اجتماعی شرکتتوان به می. قرار گرفت
د که مسئولیت اجتماعی کراشاره . . . ، پایداري شرکتی، مسئولیت عمومی و 2شرکتی يشهروند
ها و  شهروندي شرکتی فعالیت .]3[ سائل هستندترین این م ها و شهروند شرکتی از مهم شرکت

دهند و  هاي اجتماعی خود را انجام می ها با استفاده از آن مسئولیت روندهایی است که شرکت
تنها موجب افزایش شهرت خود   هاي اجتماعی است که نه اي از کنش به عنوان مجموعه

. گردد نسبت به سازمان نیز مید بلکه موجب افزایش تعهد و وفاداري کارکنان شو سازمان می
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هاست و موجب ایجاد مزایاي قابل توجهی  شهروندي شرکتی منبع مزیت رقابتی براي شرکت
دست آوردن ه شود که از جمله آن ب و همچنین براي شرکت و سازمان می براي جامعه

 .]4[ بازارهاي جدید، ایجاد انگیزه در کارکنان و جذب استعدادهاي جدید است

به موضوعی  1کار تمام کشورها، برندسازي کارفرما و هاي مختلف کسب در بخش از طرفی
با افزایش کمبود کارکنان ماهر  .]5[ هاي کوچک و بزرگ تبدیل شده است مهم در میان شرکت
مین نیروي انسانی با مشکلی مواجه نشوند أها براي اینکه در آینده براي ت و متخصص، سازمان

است  2یکی از این راهبردها، جذابیت برند کارفرما. اسبی استفاده کنندهاي من باید از استراتژي
برند . شود میاستفاده  که براي غلبه بر مشکل جذب و نگهداري کارکنان ماهر و متخصص

محصوالت برند براي  در مدیریت بازاریابی. کارفرما یک مفهوم مشتق شده از بازاریابی است
ها از برند خود براي جذب و  در برند کارفرما، سازمان .دشو کنندگان استفاده می جذب مصرف

کار است که  و برند کارفرما، یک فلسفه کسب .]6[ کنند حفظ کارکنان مورد نیاز خود استفاده می
جایی که جذب و  از آن. کنند کار بازي می و فرایندهاي آن نقش مهمی را در کسب تمامی

کارگیري و استفاده از برند براي  هشده است، بنگهداري کارکنان ماهر به یک اولویت تبدیل 
برندسازي کارفرما، تصویري جذاب براي یک  .]7[ کارکنان فعلی و آینده، امري ضروري است

اهمیت برند در بازار . ]8[ طور مشخصی به جذابیت کارفرما مرتبط است سازمان است که به
بازار نیروي کار در فرایند تازگی این اهمیت در  خوبی شناخته شده است و به محصول به

 اثربخشی رابطه بین کارفرما و نیروي کار. ]9[ استخدام بسیار برجسته و چشمگیر شده است
مانند همه ارتباطات دیگر در گرو رسیدن دو طرف به اهدافی است که به منظور دستیابی به 

 با توجه به اهمیت جذب و نگهداري نیروهاي ماهر ها سازمان .شوند آنها، وارد این رابطه می
هاي ارزشمند را در بازار کار براي  اي از پیشنهاد باید در معرفی خود به عنوان کارفرما، مجموعه

هاي کارفرما در  اساس، پیشنهادهاي ارزشمند در واقع وعده بر این. جذب نیرو در نظر بگیرند
شود  و دانش افرادي است که در سازمان استخدام می کارگیري استعداد، تجربه، مهارت قبال به

  .]10[ دن کارکنان به سازمانکرو ابزاري است براي متعهد 
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اند  هاي متعددي وفاداري به سازمان و تعهد به سازمان را بررسی کرده هر چند که پژوهش
خوبی درك  وفاداري به برند کارفرما به و اما تأثیر شهروندي شرکتی بر جذابیت برند کارفرما

همین دلیل در این پژوهش به بررسی تأثیر شهروندي شرکتی بر جذابیت برند  به. نشده است
  .پرداخته شده است کارفرما و وفاداري به برند کارفرما

  

  مبانی نظري پژوهش -2
  شهروندي شرکتی -2-1

شامل تمام رفتارهاي کارکنان براي دستیابی به اهداف حیاتی سازمان است، شهروندي شرکتی 
کنندگی  شهروندي شرکتی نقش روان. ارتباطی با سیستم پاداش رسمی ندارد مستقیمطور   بهاما 

همچنین . دشو ها را دارد و همین امر موجب افزایش اثربخشی شرکت می اجتماعی در سازمان
شهروندي . ]11[ کند کمک می رتباطی و شناختی سرمایه اجتماعیبه ایجاد ابعاد ساختاري، ا

ها و فرایندهاي  فعالیت«ها است و به شکل  مسئولیت شرکت »اجتماعی«شرکتی شامل جنبه 
که این  شود تعریف می »شان هاي اجتماعی سازمان براي انجام مسئولیت وسیله بهاتخاذ شده 

هاي  ت بشردوستانه است و دربرگیرندة فعالیتشامل هم فعالیت تجاري و هم فعالی ها اقدام
شهروندي شرکتی دربرگیرندة توانایی شرکت براي  .]12[ باشد نیز میسودآور و منطبق با قانون 

منفی و به حداکثر  آثاراي که منجر به حداقل رساندن  گونه با جامعه است به مدیریت روابط
هاي سازمانی و وضعیت مرتبط با  فعالیتدهندة  همچنین نشان. وري آن شود رساندن بهره

شرکتی بر  يتفکر شهروند .]13[تعهدات اجتماعی و تعهدات مربوط به ذینفعان سازمان است 
کید دارد که شرکت نیز همچون شهروندان یک شهر، یک سري وظایف شهروندي و در أاین ت

ها  دهد، شرکتهدف اصلی شهروندي شرکتی این است که نشان . داردمقابل حقوق شهروندي 
. حقوق شهروندان واقعی در جامعه مسئول هستند برابرباشند که در  بازیگرانی داراي قدرت می

تر صرفاً با مداخله و نظارت  تفکر شهروندي شرکتی، انجام برخی وظایف که پیش براساس
ها را ملزم به رعایت  ها منتقل شده و شرکت ، به خودي خود به شرکتشد انجام میقانونی 

وضوح تفاوت شهروندي شرکتی با مسئولیت اجتماعی  این نکته به. کند قوق شهروندي میح
براساس ادبیات نظري، سه دیدگاه در مورد شهروند  .سازد شرکت و مشتقات آن را نمایان می
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که شهروندي شرکتی را در امور بشردوستانه و اجتماعی  دیدگاه محدود. شرکتی وجود دارد
دیدگاه . داند ه برابر؛ شهروندي شرکتی را معادل مسئولیت اجتماعی میدیدگا. داند درگیر می

در . کند شهروندي شرکتی مفهومی مبتنی بر روابط جامعه و شرکت است فرض می که گسترده
 .]14[ این پژوهش رویکرد سوم مد نظر است

  
  جذابیت برند کارفرما -2-2

ها  کسب موفقیت براي سازمان کمبود نیروي کار بااستعداد و ماهر از تهدیدات جدي در
است  افزایش درحال طور مداوم  به ماهر کار براي نیروي تقاضا به علت اینکه .شود محسوب می

صالحیت به  و از طرفی با کمبود نیروي کار ماهر مواجه هستیم، جذب کارکنان شایسته و با
ها با  قدیم، شرکتاز زمان بسیار . ]1[است  ها تبدیل شده یک نبرد و رقابت براي سازمان

این راهبردهاي  امروزه. پرداختند استفاده از برند به تبلیغ محصوالت و خدمات خود می
تنها تفاوت آنها این است که در . اند کار گرفته شدهه بازاریابی در مدیریت منابع انسانی نیز ب
کند، برند  میکنندگان وفادار و افزایش سودآوري کمک  جایی که برندهاي کاال به ایجاد مصرف

جذابیت برند کارفرما، . کند وري کمک می کارفرما به ایجاد کارکنان وفادار و افزایش بهره
جذابیت . ]6[د کنن مزایاي مورد انتظاري است که کارکنان بالقوه از یک سازمان خاص مطالبه می

 راههاي کارکردي، اقتصادي و روانشناختی است که از  اي از مزیت برند کارفرما مجموعه
به عبارت ، دشو کارگیري کارکنان ماهر و متخصص فراهم آمده و از سوي کارفرما ارائه می هب

کند در  دیگر، برند کارفرما ابزاري در دست کارفرما است که از طریق آن در بازار کار اعالم می
آورد،  فردي که نیروي کار به سازمان می منحصر بههاي  مقابل دانش، مهارت، تجربه و ویژگی

هر سازمانی داراي دو نوع مشتري است، مشتریان داخلی و  .]15[کند  چه چیز عرضه می
مشتریان داخلی همان کارکنان سازمان هستند و سازمان براي جلب رضایت . مشتریان خارجی

براساس مفهوم . ظ کندمشتریان بیرونی خویش نخست باید رضایت مشتریان داخلی را حف
توانند هزینه جذب کارکنان را  ها با برند کارفرماي قوي می جذابیت برند کارفرما، سازمان

 همکاران و برتون. ]16[کاهش داده و با بهبود روابط خود با کارکنان آنها را بهتر حفظ کنند 
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، 2اجتماعی ارزش، 1يمند عالقه ارزش: کنند ابعاد برند کارفرما را پنج مورد معرفی می) 2005(
  .]18 ؛17[ 5کاربردي ارزشو  4توسعه ارزش، 3اقتصادي ارزش

 
  وفاداري کارکنان به برند کارفرما -2-3

شود  فرض می بر این مبنا. ي انگیزه آنان براي ماندن در سازمان استاوفاداري کارکنان به معن
گیري مقدار زمان کار آنها در  اندازهتوان با  که وفاداري کارکنان به برند کارفرما و سازمان را می

گیري زمانی را که آنها  توان فقط با اندازه وفاداري کارکنان را نمی. ]19[گیري کرد  سازمان اندازه
در واقع باید چیزي را که موجب تعهد کارکنان به . گیري کرد اندازه، گذرانند در شرکت می

اختیار شرکت یا سازمان قرار دهند، شود آنها زمان خود را در  و باعث میشده سازمان 
. در میان کارکنان است 6وفاداري کارکنان در واقع درك تعهد عاطفی .]20[گیري کرد  اندازه

تعهد عاطفی به معناي تمایل کارکنان به ادامه رابطه با یک کارفرماي خاص است، به این دلیل 
جدا از ارزش ابزاري و به . کنند پیدا میاین رابطه به مزایاي مورد نیاز خود دست  راهکه از 

وجود  هدلیل تجربیات کارمندان از این رابطه، یک حس وفاداري و تعلق عاطفی در کارکنان ب
تواند براي سازمان بسیار  می رود و شمار می بهآید که دارایی بسیار باارزشی براي سازمان  می

و با  خوبی راهنمایی کرده را بهکنند مشتریان  سودآور نیز باشد زیرا کارکنان وفادار سعی می
درك نیازهاي مشتریان و ارائه آن به سازمان، سعی در حفظ مشتریان براي سازمان خواهند 

و کند  کم میرا در سازمان  ترك خدمتداشتن کارکنان وفادار میزان  این عالوه بر. داشت
براي  .]19[دهد  جایی و آموزش و جایگزینی کارکنان را کاهش می هجاب هاي مربوط به هزینه

ها و اهداف  داشتن کارکنان وفادار به برند کارفرما باید شرایطی مانند اعتقاد قوي به ارزش
سازمان، داشتن ارادة الزم براي کار خوب در سازمان و انگیزة قوي براي ماندن در سازمان 

 .]21[برقرار باشد 
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  پیشینه تجربی پژوهش -3
که بین شهروندي شرکتی و جذابیت برند کارفرما رابطه نشان دادند ) 2012(و همکارن  لین

کنند که هر یک از ابعاد شهروندي شرکتی یک عامل کلیدي هستند که  آنها بیان می. وجود دارد
شوند، زیرا کارکنان متخصص بالقوه براي انتخاب  موجب افزایش جذابیت برند کارفرما می

به شهروندي شرکتی را مورد ارزیابی قرار  هاي مربوط سازمان مورد نظر خود، انجام مسئولیت
بیان کرده است ) 2009(ویزیگ . ]22[ کنند میدهند و براین مبنا تصمیم نهایی خود را اتخاذ  می

به عنوان (که روابط حمایتی بین کارکنان و شرکت که جزئی از راهبرد شهروندي شرکتی است 
دهندة این است که شرکت براي  ، نشان)مثال، پرداخت عادالنه، پاداش، آموزش و پرورش

کارکنان خود ارزش قائل است و این موجب افزایش جذابیت کارفرما براي متقاضیان شغل 
نیز تأیید کردند ) 2014( و همکاران و جنز) 2013( و همکاران همچنین گولی. ]23[شود  می

. ]25 ؛24[که شهروندي شرکتی یک عامل مهم در جذب و حفظ استعداد در بازار کار است 
بنابراین . پردازند هاي سازمان براساس شهروندي شرکتی می متقاضیان کار به ارزیابی ویژگی

و ماندن کارکنان بااستعداد و تعامل فعالی بین شهروندي شرکتی و جذب کارکنان ماهر بالقوه 
در نتیجه با توجه به اهمیت رابطه بین شهروندي شرکتی و . وجود دارددر سازمان  یدانش
 :دشو فرضیه زیر در این پژوهش مطرح می، بیت برند کارفرماجذا

  
 .بر جذابیت برند کارفرما داردمعناداري تأثیر  شهروندي شرکتی :فرضیۀ اول

اي را در راستاي مدلسازي رابطۀ بین شهروندي شرکتی و  مطالعه) 2013(وانگ و همکارن 
تعهد و وفاداري به سازمان انجام دادند و پی بردند که تعهد به سازمان تحت تأثیر اعتماد 
سازمانی و چهار بعد شهروندي شرکتی، یعنی شهروندي اقتصادي، حقوقی، اخالقی و 

که  ندژوهش خود به این نتیجه رسیددر پ) 2015(ن ادوس و همکار. ]4[بشردوستانه قرار دارد 
، رضایت شغلی کارکنان و تمایل به ترك خدمتاي است که بر  کننده تعهد کارکنان، متغیر تعیین

 313با بررسی  )2008(ولنتین و فلیسچمن . ]26[ تاثیر داردرفتار شهروندي سازمانی 
کارکنان پی بردند،  به تأثیرات مثبت شهروندي سازمانی بر رضایت شغلی اي کار حرفه و کسب

طور مستقیم موجب برآورده کردن نیازهاي   تواند به آنها بیان کردند که شهروندي سازمانی می
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توجه به اهمیت شهروندي شرکتی بر  در نتیجه، با. ]27[اجتماعی کارکنان در سازمان شود 
مطرح شده  تعهد کارکنان به سازمان و وفاداري به برند کارفرما، فرضیۀ زیر در این پژوهش

 .است
 

به برند کارفرما تأثیر مثبت و معناداري  نکارکناشهروندي شرکتی بر وفاداري  :فرضیۀ دوم
  .دارد

، داشتن جذابیت کارفرما موجب جذب و حفظ )2016(استوري و همکاران  براساس پژوهش
علی در واقع کمبود کارکنان ماهر و باانگیزه یکی از مسائل اصلی ف. شود کارکنان مجرب می

در پژوهش دیگري که . ]1[هاست  مدیریت منابع انسانی است و یک منبع براي رقابت شرکت
و  ظکه برند کارفرما اثر مثبتی بر حف نشان دادنتایج ، انجام شد) 2016(تانوار و پراساد توسط 

آنها بررسی کردند که چگونه جذابیت برند کارفرما بر . ایجاد وفاداري در کارکنان دارد
اي دیگر از جمله رضایت کارکنان و تعهد کارکنان به سازمان که از متغیرهاي حفظ ه سازه

آنها معتقدند که جذابیت برند کارفرما به ایجاد وفاداري در . کارکنان هستند، تأثیرگذار است
 در) 2016(بیسواس و سوآر . ]6[شود  وري می کارکنان کمک کرده و موجب افزایش بهره

، توسعه و جذبجه رسیدند که برند کارفرما یک ابزار حیاتی براي خود به این نتی پژوهش
کند  برند کارفرما یک شناسه براي کارفرما ایجاد می. نگهداري کارکنان با استعداد و ماهر است

بر همین مبنا . ]7[فرد و متفاوت شود  به شود شرکت نسبت به رقباي خود منحصر که باعث می
 :شده استفرضیۀ زیر در این پژوهش مطرح 

  
معناداري جذابیت برند کارفرما بر وفاداري کارکنان به برند کارفرما تأثیر مثبت و : فرضیۀ سوم

  .دارد
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اساس و با توجه به   این بر. ید چارچوب مفهومی طراحی شود
نشان داده شده  1در شکل شده در قسمت پیشینۀ پژوهش، چارچوب مفهومی 

  )مبانی نظري پژوهش

رود و از نظر گردآوري  شمار می
جامعۀ . استهمبستگی  -تحلیل، از نوع مطالعات توصیفی

در این پژوهش از . دهد میشکل 
 350توجه به حجم جامعه که  حجم نمونه با

در . دست آمد نفر به 184درصد، 
نسخه براي تحلیل معتبر  210از این تعداد 

شناختی  بخش اول مربوط به اطالعات جمعیت
و وفاداري  در بخش دوم متغیرهاي شهروندي شرکتی، جذابیت برند کارفرما

کامالً (اي لیکرت  مرتبه ها در مقیاس پنج
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  مدل مفهومی پژوهش -4
ید چارچوب مفهومی طراحی شودبا بعد از بررسی مبانی نظري، 

شده در قسمت پیشینۀ پژوهش، چارچوب مفهومی   مطالب ارائه
  .است

  

 
مبانی نظري پژوهش: منبع(مدل مفهومی پژوهش   1شکل 

  
  شناسی پژوهش روش -5

شمار می هاي کاربردي به این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع پژوهش
تحلیل، از نوع مطالعات توصیفی و ها و اطالعات و روش تجزیه داده

شکل  دانشگاه مازندران آماري آن را تمام اعضاي هیأت علمی
حجم نمونه با. بندي استفاده شد گیري تصادفی طبقه روش نمونه

درصد،  5د و به کمک فرمول کوکران در سطح خطاي باش نفر می
از این تعداد . وري شد آ پرسشنامه توزیع و جمع 220مجموع 

بخش اول مربوط به اطالعات جمعیت. پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است. بود
در بخش دوم متغیرهاي شهروندي شرکتی، جذابیت برند کارفرما. پاسخگویان بود

ها در مقیاس پنج الؤس. سنجیده شدند به برند کارفرما کارکنان

تأثیر شهروندي شرکتی بر جذابیت و وفاداري 

4
بعد از بررسی مبانی نظري، 

مطالب ارائه
است

  
5

این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع پژوهش
داده

آماري آن را تمام اعضاي هیأت علمی
روش نمونه

نفر می
مجموع 

بود
پاسخگویان بود

کارکنان
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ضریب آلفاي کرونباخ  راهپایایی پرسشنامه از . پاسخ داده شدند )5=تا کامالً موافق 1=مخالف
 ضریب آلفايها و  الؤال هر بعد، منبع سؤبعاد متغیرها، تعداد سا 1در جدول . بررسی شد

 .کرونباخ قابل مشاهده است

  
و ضریب پایایی متغیرهاي پژوهش ها الؤتعداد س  1جدول   

  منبع  ضریب پایایی  هاتعداد گویه  ابعاد  متغیر
  
  

  شهروندي شرکتی

    804/0  5  شهروندي اخالقی
  

]22[ 
  844/0  5 شهروندي قانونی
  810/0  5 شهروندي اقتصادي

  818/0  5 شهروندي بشردوستانه
  
  

  جذابیت برند کارفرما

    905/0  3  مندي هعالق
  

  ]28؛ 9[
  871/0  3  اي توسعه

  810/0  3  کاربردي
  719/0  3  اجتماعی
  700/0  3  اقتصادي

 وفاداري به برند
  کارفرما

-  4  837/0  ]29[  

  
 7/0تر از  شود، ضرایب آلفاي کرونباخ تمام متغیرها و ابعاد، بزرگ طورکه مشاهده می همان

ها  پیش از آنکه به مرحله آزمون فرضیه. دهد می هستند که تأیید پایایی باالي پرسشنامه را نشان
گیري  هاي اندازه هاي مفهومی پژوهشی وارد شویم، باید از صحت و درستی مدل و مدل

براي این کار از روش تحلیل . زا اطمینان حاصل کنیم زا و متغیرهاي درون متغیرهاي برون
قابل  2در جدول  تحلیل عاملی مرتبه اولنتایج  .ه اول و دوم استفاده شده استعاملی مرتب

  .مشاهده است
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  نتایج تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول  2جدول 

 عدد معناداري  بار عاملی  گویه  ابعاد  متغیر

  شهروندي شرکتی

  
 

  شهروندي اقتصادي

Eco1  65/0  07/10  
Eco2  58/0  78/8  
Eco3  64/0  33/10  
Eco4  64/0  56/9  
Eco5  75/0  05/12  

  شهروندي اخالقی

Ethic1  55/0  11/9  
Ethic2 74/0  13/13  
Ethic3 74/0  94/12  
Ethic4 67/0  46/11  
Ethic5 65/0  09/11  

  
  شهروندي قانونی

  

Legal1  60/0  7/10  
Legal2  74/0  64/13  
Legal3  73/0  93/12  
Legal4  78/0  52/14  

Legal5  72/0  19/13  

  شهروندي بشردوستانه

Philant1  58/0  74/9  
Philant2  79/0  59/14  
Philant3  76/0  85/13  
Philant4  64/0  93/10  

Philant5  66/0  71/11  

  جذابیت برند کارفرما

  اقتصادي
Eco1  84/0  50/15  
Eco2  83/0  37/15  
Eco3  47/0  94/7  

  اجتماعی
Social1 70/0  91/11  
Social3 72/0  21/12  
Socia3 63/0  56/10  

  مندي هعالق
Inter1 82/0  55/16  
Inter2 87/0  92/17  
Inter3 92/0  90/19  
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 عدد معناداري  بار عاملی  گویه  ابعاد  متغیر

  
  کارگیري هب

Appli1 80/0  76/15  
Appli2 83/0  49/16  
Appli3 68/0  58/12  

  
  اي توسعه

Develop1 85/0  04/17  
Develop2 82/0  29/16  
Develop3 83/0  45/16  

  
  وفاداري به برند کارفرما

Loyalty1  68/0  59/10  
Loyalty2  42/0  24/7  
Loyalty3  70/0  77/10  
Loyalty4  65/0  14/10  

  
است و همچنین  50/0دهد بار عاملی تمامی متغیرها باالي  نشان می 2طور که جدول  همان

در . ها است باشد که بیانگر روایی مناسب سازه می 96/1ها نیز بیشتر از  عدد معناداري گویه
هاي  مدل عاملی مرتبه دوم را به عنوان نوعی از مدل. تحلیل عاملی مرتبه دوم انجام شدادامه 

پذیر  هاي پنهانی که با استفاده از متغیرهاي مشاهده کنیم که در آن عامل عاملی تعریف می
تر و به عبارتی متغیر پنهان، اما در  زیر بناییشوند، خود تحت تأثیر یک متغیر  گیري می اندازه

شود که  مطرح می زمانیهاي عاملی مرتبه دوم  به عبارت دیگر مدل، یک سطح باالتر قرار دارند
  .شوند وسیله ساختار عاملی رتبه باالتر تبیین می ههاي مرتبه اول ب عامل

  
  هاتجزیه و تحلیل داده -6
  آمار توصیفی -6-1

  .دهد شناختی نمونۀ آماري پژوهش حاضر را نشان می ي جمعیتها ویژگی 3جدول 
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  ی پاسخگویانشناخت تیجمعي ها یژگیو  3جدول 

  درصد  فراوانی  ابعاد  ویژگی    درصد  فراوانی  ابعاد  ویژگی
  

  جنسیت
وضعیت   4/81  171  مرد

  تأهل
  3/4  9  مجرد

  7/95  201  متأهل  6/18  39  زن
  
  سن

    6/58  123  سال 40تا زیر  30
  مرتبه علمی

  2/66  139  استادیار
  4/21  45  دانشیار  9/30  65  سال 50تا  40

  4/12  26  استاد تمام  5/10  22  سال 50باالي 

  
  آمار استنباطی -6-2

متغیرها  بودن نرمال وضعیت باید نخست مربوط، هاي آزمون نوع انتخاب و ها داده تحلیل براي
 از هم و پارامتریک هاي آزمون از هم مجاز هستیم باشند، نرمال متغیرها اگر زیرا شود، بررسی

افزار  براي سنجش نرمال بودن توزیع جامعه با کمک نرم. کنیم استفاده هاي ناپارامتریک آزمون
SPSS22هاي سنجش  نتایج آزمون. آمده بررسی شد هاي به دست ، چولگی و کشیدگی داده

شود،  استنباط می 4طور که از جدول  همان. قابل مشاهده است 4بودن در جدول  نرمال
و چولگی  7هاي نرمال، کشیدگی کمتر از  متغیرها رویه و توزیع مناسبی دارند، زیرا براي داده

هاي باال بیانگر نرمال بودن تمام  است که با توجه به داده پیشنهاد شده -3و + 3بین 
  .]19[ متغیرهاست

  
  بودن متغیرها نتایج نرمال  4جدول 

  خطاي استاندارد کشیدگی  کشیدگی  خطاي استاندارد چولگی  چولگی  متغیرها
  291/0  -684/0  146/0  -191/0  شهروندي شرکتی

  291/0  919/1  146/0  480/1  جذابیت برند کارفرما
  291/0  -509/0  146/0  595/0  وفاداري به برند کافرما

  .)5جدول ( جدول همبستگی پیرسون متغیرهاي پژوهش به شرح زیر است
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-  
-  

0  1  

شود که با  مدلی ارائه می در ادامه
 .شود
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همبستگی پیرسون متغیرهاي پژوهش  5جدول 

جذابیت برند کارفرما  شهروندي شرکتی  همبستگی متغیرها
  -  1  شهروندي شرکتی

  1  559/0**  جذابیت برند کارفرما
521/0**  472/0**  وفاداري به برند کافرما

  
  هاي پژوهش آزمون فرضیه -6-3

در ادامه. هاي پژوهش است بررسی فرضیه هدف این قسمت آزمون و
شود ، فرضیه تأیید یا رد می)T-Value(توجه به اعداد معنادراي 

  
  مدل تخمین استاندارد -3-1- 6
  

  

مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمین استاندارد  2شکل 

6
هدف این قسمت آزمون و

توجه به اعداد معنادراي 
  
6
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 51/0و  جذابیت برند کارفرمابر 
فاداري وبر  39/0جذابیت برند کارفرما 

 

  
  مدل ساختاري پژوهش در حالت اعداد معناداري

هر سه  است؛ بنابراین 96/1تر از قدر مطلق 
  .دهد خالصه نتایج مدل ساختاري پژوهش را نشان می
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بر  44/0دهد، شهروندي شرکتی نشان می 2همانطور که شکل 
جذابیت برند کارفرما  همچنین. ثیر داردأبه برند کافرما ت نبر وفاداري کارکنا

  .ثیر داردأکارکنان به برند کارفرما ت

  مدل اعداد معناداري -3-2- 6
  

مدل ساختاري پژوهش در حالت اعداد معناداري  3شکل 

  
تر از قدر مطلق  معناداري هر متغیر بزرگجایی که عدد  از آن

خالصه نتایج مدل ساختاري پژوهش را نشان می 6جدول . شوند فرضیۀ پژوهش تأیید می
  

   

تأثیر شهروندي شرکتی بر جذابیت و وفاداري 

بر وفاداري کارکنا
کارکنان به برند کارفرما ت

6
  

فرضیۀ پژوهش تأیید می
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  خالصه نتایج مدل ساختاري پژوهش  6جدول 

  رابطه  فرضیه
ضریب 
  )β(استاندارد 

  عدد معناداري
 )t-value( 

  نتیجه

  تأیید  98/4  44/0  جذابیت برند کافرما ←شهروندي شرکتی   1
  تأیید  59/5  51/0  وفاداري به برند کارفرما ←شهروندي شرکتی   2
  تأیید  12/4  39/0  وفاداري به برند کارفرما ←جذابیت برند کافرما   3

  .از برازش مناسب مدل است که نشاندهد  هاي برازش مدل را نشان می شاخص 6جدول 
  

  برازش مدل بررسی -6-3-3
ها در مدلسازي معادالت ساختاري باید به بررسی اعتبار آن مدل پس از ارائه و آزمون مدل

صورت افزار لیزرل از چندین شاخص بهدر مدلسازي معادالت ساختاري با نرم. پرداخت
  .باشندقابل مشاهده می 7شود که در جدول همزمان براي بررسی اعتبار مدل استفاده می

  

  هاي برازش مدل شاخص  7جدول 

    ها شاخص

GFI 
  

RFI  
  

IFI  
  

CFI  
  

NFI  
  

NNFI 
  

RMSEA         
  3تا  1بین   >08/0  <90/0  <90/0  <90/0  <90/0  <90/0  <90/0  معیار

  99/1  069/0  94/0  92/0  95/0  95/0  90/0  94/0  مشاهده شده
       

  .برازش خوب مدل هستندهاي مدل نشانگر  شاخص، دهد نشان می 7طور که جدول همان
  

  گیرينتیجه -7
گویی به این پرسش بود که آیا شهروندي شرکتی بر جذابیت برند پژوهش حاضر در پی پاسخ

وفاداري کارکنان نسبت به برند کافرما تأثیر دارد یا خیر؟ نتایج حاصل از آزمون  کارفرما و
  :باشد به شرح زیر می ها یهفرض

پژوهش که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار شهروندي شرکتی بر جذابیت برند  فرضیۀ اول
و  ، گولی)2009(، ویزیگ )2012(لین و همکارن تأیید شد که با نتیجه پژوهش ، کارفرما بود
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ین معناست که ه ااین ب. همخوانی دارد) 2014(و جنز و همکاران ) 2013(همکاران 
شوند، جذابیت خود را نزد کارکنان  ي شرکتی درگیر میهاي شهروند هاي که در فعالیت سازمان

  .دهند افزایش می
پژوهش که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار شهروندي شرکتی بر وفادراي به برند  فرضیۀ دوم

، دوس و همکاران )2013(وانگ و همکاران کارفرما بود تأیید شد که با نتیجه پژوهش 
 اینه این ب .همخوانی دارد ) 2008(و ولنتین و فلیسچمن ) 1984(، بتمن و استراسر )2015(

شوند، حس  هاي شهروندي شرکتی درگیر می که در فعالیت یهای معناست که شرکت و سازمان
آورند و وفاداري کارکنان نسبت به شرکت یا سازمان را  مثبتی در کارکنان خود به وجود می

  .دهند افزایش می
پژوهش که بیانگر تأثیر مثبت و معنادار جذابیت برند کارفرما بر وفادراي به  فرضیۀ سوم

، تانوار و پراساد )2016(ید شد که با نتیجه پژوهش استوري و همکاران برند کارفرما بود تأی
ین معناست که شرکت و ه ااین ب. همخوانی دارد) 2016(و بیسواس و سوآر ) 2016(

اي و  از نظر ارزش عالقمندي، اقتصادي، اجتماعی، توسعه(ذابیت باالیی هایی که ج سازمان
با  .شوند دارند باعث افزایش وفاداري کارکنانشان نسبت به شرکت و سازمان می) کاربردي

  :شود می هاي زیر ارائه پیشنهادها  توجه به نتایج آزمون فرضیه
هاي  آموزش ل به یادگیري وتمایکارکنانی که توجه به بعد اقتصادي شهروندي براي  با

زیرا ممکن است کارکنان توان مالی کافی نداشته ، کنند ی ایجادحمایت دارند، شرایطاضافی 
که این کار به نوبه خود باعث ایجاد انگیزه  اي الزم را ببینند هاي حرفه باشند و نتوانند آموزش

ی کاري و زندگی کاري با کیفیت محیطشرایط . شود می آنان هاي در کارکنان براي توسعه مهارت
طوري فعالیت کنند که فعالیت  مدیران. باشدایمن و با کیفیت  کهبراي کارکنان فراهم کنند  را

تا حقی از کارکنان کنند از قوانین پیروي مثال ، براي داشته باشدآنها با قوانین موجود همخوانی 
هاي  فعالیت د پایبند باشند وتعهدات خوبه سعی کنند . کنندضایع نشود و احساس تبعیض ن

طور منظم   هب فرار نکنند و از پرداخت مالیات براي مثال ،کنندقوانین تنظیم  برمبنايخود را 
   .کنندمالیات خود را پرداخت 
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کار، جزئی از  و انصاف نسبت به همکاران و شرکاي کسبدر راستاي شهروندي اخالقی 
اطالعات دقیقی را براي شرکاي تجاري خود . برنامه ارزیابی کارکنان در شرکت و سازمان باشد

 .با اخالق معرفی کنندسازمان  خود را به عنوان یک با پایبندي به اصول اخالقی کرده وفراهم 
 یک روش خالقی،انکته مهم دیگر این است که براي جلوگیري از هرگونه سوءاستفاده 

همچنین با تهیه  .دهند که کارکنان با استفاده از آن گزارش کنندمحرمانه در محل کار ایجاد 
نامه جامع از رفتارهاي اخالقی،  یک دستورالعمل و نظام منشور اخالقی در سازمان یا تدوین

همچنین از . تا افراد از آن حدود تخطی نکنند کنندچارچوب اخالقی را براي کارکنان مشخص 
، سسات آموزشی منطقه خودؤاز مدارس و مهاي خیریه، حمایت مالی  مک به سازمانک راه

و بهبود رفاه اجتماعی مردم جامعه  زیست و گام برداشتن در راستاي محیط احترام و حفاظت از
هاي بشردوستانه یا به  به فعالیتهاي داوطلبانه  کارکنان خود به مشارکت در فعالیت تشویق

 .دند جامه عمل بپوشاننتوان بشردوستانه خود میعبارتی به شهروندي 

 که دنکن فراهم محیطی ؛دنکن فراهم منظم صورت به کارکنان براي را ارتقا هاي فرصت
 بتوان که باشد اي گونه سازمان باید به در همکاري .شوند کاربردي دانشگاهی هاي آموخته
 .کرد تسهیم هم با را ها آموخته

 کارکنان به پرداختی حقوق باشد، بیشتر بسیار دیگر هاي سازمان به نسبت رفاهی لئمسا
دهند به  نمی ارائه هاسازمان سایر را که امکانات و باشد بازار و ها سازمان سایر کارکنان از باالتر

 .دنکارکنان خود ارائه ده

 روحیهبا این سازمان  که کارکنان احساس کنند همکاري دکنسازمان باید شرایطی را فراهم 
داشته  هم با خوبی جانبه دو ارتباط سازمان بتوانند در کند، همکاران می تقویت آنها در را تیمی

 .برقرار کنند چندجانبه ارتباط دستان زیر با مدیران باشند و همچنین

 باو  کند ارائه و تولید باال کیفیت با خدمات و محصوالت جدید هاي ایده با سازمان باید
 محیطی را سازمان باید همچنین. کند کمک دانش سازي کاربردي به پژوهشی قراردادهاي عقد

 شیوه با خالق کارهاي امکان و افراد کنند پیگیري را عالیق خود بتوانند کارکنان که کند فراهم
کارکنان  تفکر حس که شود ایجاد کاري و محیط داشته باشند جلو را به رو تفکر و جدید کار

  .دکن تحریک خود را
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 دانشگاه از توجه به اینکه جامعه آماري پژوهش حاضر محدود به اعضاي هیأت علمی با
پذیري  برند کارفرماي مورد مطالعه یک برند دانشگاهی است، قابلیت تعمیم و است مازندران

ها و  تر در دیگر سازمان هاي دقیق ها و برندها نیازمند پژوهش نتایج این پژوهش به سایر سازمان
توانند مدل حاضر پژوهشگران آتی می ،رواز این .هاي متفاوتی است ف در حوزهبرندهاي مختل

را در یک سازمان یا شرکت دیگر آزمون کنند و همچنین به شناسایی سایر پیامدهاي شهروندي 
 .شرکتی و جذابیت برند کارفرما بپردازند
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