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1
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی و ارزیابی رابطه ی برند کارفرما با نگرش کارکنان در شرکت
پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) بود .روش پژوهش حاضر ،توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است.
جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تشکیل میدهند .بر
اساس اعالم اداره کارگزینی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تعداد کارکنان این سازمان  220نفر می
باشد .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  140نفر از کارکنان شرکت یاد شده تعیین گردید که از روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد ارائه
شده توسط ارگون و تاتار(  )2018بود .برای آزمودن مدل این تحقیق از آمار های توصیفی و ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج تحلیل فرضیهها نشان داد که برند کارفرما با نگرش
کارکنان در سطح اطمینان  95درصد رابطه معنیدار داشت ( )P< 0/05همچنین بین مولفه های
نگرش کارکنان مولفههای آن (رفتار شهروندی .) P< 0/05( ،هویت سازمانی ( ) P< 0/05و تمایل به
ماندگاری()P< 0/05با برند کارفرما رابطه معنیدار وجود داشت.
واژگان کلیدی :برند کارفرما ،بر نگرش کارکنان  ،شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)،
همبستگی پیرسون
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مقدمه
در سازمانهای هزاره جدید تاکیدهای فراوانی بر دارایی های ناملموس نظیر نام تجاری ،نوآوری ،خالقیت ،کارآفرینی و سرمایه -
های دانشی می شود .این منابع کلیدی قادر هستند سازمان را صرفنظر از صنعت مربوطه ،به عنوان یك سازمان ایدهال مطرح
کنند .چنین سازمانهایی بر افراد متمرکز هستند و صرفاً پس از آنکه افراد مناسب را در جایگاههای مناسب قرار دادند در
جهت پیشی گرفتن از رقبای خود گام بر می دارند .تحقیقات موشکافنه تر مطرح می کنند که برای دستیابی به موفقیت ،نه
تنها باید افراد را در پست های مناسب قرار داد ،بلکه میبایست عملگران برتر برای هر پستی را شناسایی کرد( .این تحقیقات
مدعی هستند افرادی که متعاقباً سازمان را به سمت آینده پیش می رانند حتی نسبت به چشمانداز و استراتژی سازمان از
اهمیت بیشتری برخوردارند(برندت و کول .)2017 1،بر اساس پیمایش صورت گرفته توسط مشاوره دیلویت2در سال 2007
بزرگترین دغدغه سازمان ها در آمریکا ،جدا از مساله بقا و سودآوری ،چگونگی جذب و حفظ کردن استعدادها بوده است .همین
گروه مشاوره پیشتر نیز گزارش داده بود که مساله حفظ بهترین استعدادها ،اولویت شماره یك  87درصد مدیران منابع انسانی
سازمانهای تحت مطالعه بوده است(اسدی ،عسگری و خیر اندیش.)1397،
برندسازی کارفرما ،به مثابه راهبردی بلندمدت برای مدیریت آگاهی و ادراک کارکنان بالفعل ،بالقوه و ذینفعان بوده که شامل
تجارب مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با سازمان می باشد .الزم است سازمانها هم راستا با برندسازی محصوالت خود ،در
برندسازی سازمان به عنوان کارفرما نیز سرمایهگذاری نمایند؛ زیرا ،کارکنان ،مشتریان داخلی آن ها هستند .برند سازمان تأثیر
متقابلی برکاالها و خدمات عرضه شده ،کارکنان فعلی و بالقوه سازمان دارد .در واقع برند کارفرما یك دارایی ناملموس برای آن
تلقی شده و به شرکت هویت می بخشد .به دلیل اهمیت برندکارفرمای موثر در کسب مزیت رقابتی مطالعه برندکارفرما ،ابعاد و
شاخص های آن در سازمان های خدماتی ضروری می باشد ،زیرا مشتریان توجه ویژه ای به نحوه کار و برخورد کارکنان دارند.
نخستین گام در جهت جذب بهترین ها از منابع کمیاب استعدادها این است که سازمان باید تا جایی که ممکن است جذاب و
پذیرا باشد  .یعنی «برند کارفرما» به عنوان عاملی در جهت جذب استعدادها نقش مهمی را ایفا می نماید ،البته نباید از تأثیر
آن بر حفظ و نگهداری استعدادها غفلت کرد برند کارفرما ،بر ارائه نیم رخی از شرایط احراز مشاغل و فرهنگ سازمان به
عنوان نخستین گام در فرآیند پیدا کردن استعدادهای کلیدی ،تاکید دارد(برندت و کول.)2017 ،
برند کارفرما رویکردی نسبتا جدید در جذب و نگهداری کارکنان با استعداد در سازمانها و افزایش توان رقابتی سازمان ها می
باشد .مدیران می توانند از این استراتژی به عنوان چتری که در سایه آن می توان اقدامات مربوط به جذب و نگهداری استعداد
ها را مدیریت کرد استفاده نمایند .چنانچه همه فعالیت های مربوط به جذب و حفظ و نگهداری کارکنان ،ازجمله؛ کارمندیابی،
گزینش ،آموزش ،ارزیابی عملکرد ،مدیریت کاراهه شغلی انگیزش و ...در سایه این استراتژی و هماهنگ با آن اجرا گردد تاثیر
آن بیشتر از زمانی است که هر کدام از این اقدامات به تنهایی انجام گردد .البته هماهنگی استراتژی برند کارفرما با استراتژی
منابع انسانی سازمان و تبعیت استراتژی منابع انسانی سازمان از استراتژی اصلی سازمان از پیش فرض های اصلی و مهم در
موفقیت این اقدامات می باشد(جهانشاهی.)1396،
برند کارفرما از بعد معرفی چهره مثبت سازمان به کارکنان بالقوه سازمان ،جذب استعدادها ،کاهش تضادها  ،بهبود روابط میان
کارکنان  ،افزایش میزان وفاداری آنها  ،بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و کاستن از میزان تعلل و سستی آنها در کار کردن
و کال حفظ و نگهداری آنها در سازمان حائز اهمیت می باشد .بدیهی است پس از طراحی استراتژی برند کارفرما در سازمان و
پیاده سازی آن ،بایستی سیستم های بازخورد و ارزیابی برای آن ایجاد نمود و با بررسی دقیق و عمده میزان جذابیت برند
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کارفرما در خارج از سازمان و کنترل شاخص هایی از قبیل میزان احساس تعلق کارکنان نسبت به سازمان ،رضایت شغلی
کارکنان ،وفادری کارکنان ،میزان ترک خدمت کارکنان و دیگر شاخص میزان توفیق استراتژی مذکور را به صورت مستمر
مورد ارزیابی قرار داد و در صورت نیاز اقدامات اصالحی جهت بهبود انجام داد(شایمی و همکاران.)1395،
یکی از انگیزههای شرکت های گوناگون در مطرح نمودن و پیاده سازی برند کارفرما انگیزه آنان جهت مطرح شدن به عنوان
 100شرکت برتر در مجله فورچون بود .این موضوع به اندازه ای برای آن ها اهمیت پیدا کرده که برخی از سازمان سعی می
کنند تا فرهنگ و فلسفه وجودی خود را تغییر داده و با برند نمودن کارفرما در این فهرست قرار بگیرند  .عامل مهم دیگر
مطرح شدن برندسازی کارفرما  ،تشدید رقابت بر سر استعداد ها بود که سازمانها برای برتری بر رقبای خود درنبرد برای
تصاحب استعداد ها به دنبال شناساندن خود به عنوان یك جای مناسب و با کیفیت جهت کار کردن می باشد و از این طریق
تالش می شود تا سازمان خود را از دیگران متمایز نماید .برند کارفرما توسعه برند سازی محصول می باشد و به دنبال معرفی
فرهنگ سازمانی شرکت و جلب توجه منابع انسانی موجود در بازار کار و شناخته شدن توسط آنها می باشد(جك.)2015 1،
از طرفی کارکنان ،سرمایه های سازمان هستند و دست یابی به اهداف سازمانی در گروه مدیریت صحیح این سرمایه های با
ارزش است .کارکنان ،در رفتار های فردی و اجتماعی خود تفاوت های زیادی دارند و آنچه اغلب برای مدیران سازمان ها ،اهت
بیشتری دارد ،نحوه تنظیم رفتار با کارکنان از طریق علم به متغیر های مختلف تاثیر گذار در نوع نگرش آن ها نسبت به شغل
و سازمان است .در محیط کار ،نگرش های فرد می تواند عاملی برای ایجاد انگیزه و رضایت و متعاقب آن ،افزایش کارایی باشد،
عالوه بر این ،نگرش شغلی و سازمانی به دلیل نقشی که در بهبود و پیشرفت سازمان و سالمت سرمایه های انسانی
داشته(ابزری و همکاران )1390 ،و نیز بعلت تاثیر بر رفتارهای کاری نظر عملکرد شغلی ،ترک شغل ،حضور به موقع ،محبت و
 ...حائز اهمیت است .بسیاری از پژوهشگران نظیر مارچ و سیمون )1958(2آلن و میر ،)1997(3ریکیتا ،)2002(4ون دیك،
واگر ،استلماچر و کر بست )2014(5و ، ...دو متغیر تعهد و هویت سازمانی را که بر تعلق خاطر و دلبستگی کارکنان به سازمان
داللت دارند ،یك پیش بین مهم نگرش ها و رفتارهای شغلی میدانند.
پیتر ماس )2019(6در مقاله خود با عنوان " تأثیر نام تجاری کارفرما بر نگرش کارکنان مربوط به برند خدمات :یك تحقیق
تجربی" پرداخت .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری انجام شد .یافته ها  -اول  ،یافته ها
حاکی از ایجاد رابطه بین مارک کارفرمای درک شده و برند خدمات است .دوم  ،تأثیر رانندگان خاص برای نگرش کارکنان
مشخص می شود .محدودیت ها  /پیامدهای تحقیقاتی  -تحقیقات مبتنی بر داده های تنها یك شرکت است .عالوه بر این ،
نتایج مشتری به طور مستقیم بررسی نشده است .بنابراین  ،تحقیقات باید با تحقیق در مورد ایجاد یك برند خدمات  ،همزمان
با بررسی نگرش کارکنان و تجربیات مشتریان انجام شود .پیامدهای عملی  -تأثیرگذاری بر تجارب مشتری فرآیندی پیچیده
است که شامل تعامل بین چندین گروه ذینفع است .به منظور افزایش بهره وری  ،پیشنهاد می شود که شرکت ها روی ایجاد
یك برند کارفرمای قوی تمرکز کنند  ،زیرا این یك روش کارآمد برای برندسازی خدمات است .اصالت  /ارزش  -در این مقاله
تأثیر نام تجاری کارفرمای درک شده بر نگرش کارکنان برجسته شده است  ،که از اهمیت ویژه ای در تنظیمات خدمات
برخوردار است .بررسی نگرش کارکنان مربوط به مشتری بر اهمیت ایجاد مارک قوی کارفرما تأکید دارد .عالوه بر این  ،اثرات
بلند مدت با بررسی تأثیر نام تجاری کارفرمای درک شده در شناسایی کارمندان بالقوه در نظر گرفته می شود.
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ارگون و تاتار )2018(1در مقاله خود با عنوان " بررسی تاثیر برند کارفرمایی بر نگرش کارکنان با نقش میانجی تناسب فرد با
سازمان " پرداختند .یافته ها حاکی از آن است که مقدار توسعه و جامعه پذیری به عنوان بخشی از فعالیت های تجاری سازی
کارفرمایان بر شناسایی سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی و قصد ماندن تأثیر می گذارد .در همین حال  ،تناسب فرد با
سازمان درک شده تا حدی واسطه ای بین رابطه بین مارک کارفرما  ،قصد ماندن  ،شناسایی سازمانی در عین حال واسطه
کامل بین مقدار کاربرد و توسعه و اجتماعی شدن و نوع دوستی می باشد .درک نقش برندسازی کارفرمایان در نتایج سازمانی
به رقابت سازمانها در رقابت امروز بازار کار با کمبود استعداد و مشکل در یافتن و حفظ کارمندان متعهد به دلیل جذب و حفظ
بهترین استعدادها کمك می کند.
حسن و لوسی )2017(2در مطالعه خود با عنوان " برند کارفرما و تأثیر آن در حفظ کارمندان" پرداختند .این یافته ها  ،همراه
با تحقیقات قبلی  ،به این نتیجه می رسند که برند کارفرما تأثیر روشنی در حفظ کارمندان دارد .دامنه تحقیقات آینده می
تواند شامل انجام آزمایش کمی تحقیق در چارچوب مفهومی ابداع شده باشد  ،عالوه بر اینکه در هفت موضوع اصلی مشخص
شده در برند کارفرمای خرده فروشی مشخص شده است تا عمق بیشتری پیدا کند که کدام ویژگی های تجاری بیشترین
ارزش را توسط کارمندان دارند .عالوه بر این  ،سایر مجموعه های سازمان خدمات می توانند به روشی مشابه مورد بررسی قرار
گیرند تا ببینند آیا نتایج بین سازمان های خدماتی مشابه هستند یا خیر  ،می توان نتایج را در بخش خدمات تعمیم داد.
للنو و مارتینلی )2017( 3در مقاله ای با هدف" بررسی تاثیر برند کارفرما بر تمایل به ترک خدمت با میانجی گری تعهد
سازمانی و رضایت شغلی در شرکت بیمه" پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که برند کارفرما بر رضایت شغلی اثر دارد.
همچنین نتایج نشان داد که برند کارفرما بر تعهد سازمانی تاثیر می گذارد .همچنین نتایج آنها نشان داد که برند کارفرما بر
کاهش تمایل به ترک خدمت اثر داشته و تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته می باشد.
فرهادیان و موقر افضلی( )1395در مقاله خود با عنوان " بررسی رابطه بین تناسب شغلی و نگرش کاری کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی شهر کرمان" پرداختند .نتایج نشان داد که بین تناسب فرد و شغل با مولفه های دانش شغلی ،مهارت شغلی ،توانایی
شغلی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد .و همچنین بین تناسب فرد و شغل با مولفه های دانش شغلی ،مهارت شغلی ،توانایی
شغلی باتعهد سازمانی رابطه وجود دارد .اما بین تناسب فرد و شغل ،دانش شغلی ،مهارت شغلی ،توانایی شغلی با تمایل به ترک
خدمت رابطه وجود ندارد .نتایج این پژوهش گویایی ارتباط تاثیر مفاهیم سازمانی مثبت در ایجاد پیامهای مثبتی چون رضایت
شغلی و تعهد سازمانی است .مدیران سازمانها باید برای ارتقای رضایت شغلی و تعهد سازمانی از ابعاد نگرشهای کاری ،به
وضعیت تناسب شغل و شاغل توجه داشته و افراد شایسته ای را به کار گمارند.
مرکباتی( )1396در پایان نامه خود بیان نمود که برندسازی کارفرما ،به مثابه راهبردی بلندمدت برای مدیریت آگاهی و
ادراک کارکنان بالفعل ،بالقوه و ذینفعان بوده که شامل تجارب مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با سازمان می باشد .الزم است
سازمانها هم راستا با برندسازی محصوالت خود ،در برندسازی سازمان به عنوان کارفرما نیز سرمایهگذاری نمایند؛ زیرا،
کارکنان ،مشتریان داخلی آن ها هستند .برند سازمان تأثیر متقابلی برکاالها و خدمات عرضه شده ،کارکنان فعلی و بالقوه
سازمان دارد .در واقع برند کارفرما یك دارایی ناملموس برای آن تلقی شده و به شرکت هویت می بخشد.
با توجه به مطالب فوق و خالء پژوهشی پیرامون موضوع پژوهش حاضر ،این پژوهش به دنبال پاسخ به این است که ،آیا برند
کارفرما با نگرش کارکنان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تاثیر دارد ؟

1 -Ergon and Tatar
2 -Hassan and Lucy
3 -Lelono & martineli
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روش تحقیق
هدف از تحقیق حاضر توصیف شرایط و پدیده های موجود و بررسی تاثیر بین متغیر های تحقیق دارد پس این تحقیق از لحاظ ماهیت و
روش از نوع توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان پتروشیمی بندر امام خمینی می باشد .بر اساس اطالعات به دست آمده حجم
جامعه برابر با  220نفر می باشد.
برای انتخاب روش نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد .در این پژوهش چون محققین تمام اعضای آماری
را در اختیار داشته اند و سعی بر آن داشته اند که نمونه انتخابی بیشترین شباهت را با اعضای جامعه آماری داشته باشد به
همین دلیل از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده نموده اند .روش تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با
 140نفر می باشد
ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامههای میباشد .که متشکل از قسمت های عنوان شده به تفکیك متغیرها
بصورت زیر می باشد:
یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطالعات میدانی پرسشنامه است که امر گردآوری اطالعات را در سطح وسیع،
امکانپذیر می سازد .در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گسترهی جغرافیای زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعهآماری
و نمونهی آن زیاد باشند ،معموال از پرسشنامه استفاده می شود (خاکی)1389 ،
ابزار پژوهش حاضر نیز پرسشنامه میباشد .پرسشنامه حاوی تعدادی سوال دربارهی متغیرهای مورد سنجش از جامعهی مورد
مطالعه است .این سواالت با استفاده از تکنیك های خاص و نیز مقیاس ها به گونه ای ساخته می شود که بتوان اطالعات مورد
نظر از جامعه یا نمونه مورد مطالعه را گردآوری کرد .این سؤال ها که هر یك درباره یکی از ابعاد و یا متغیرهای موضوع مورد
مطالعه است ،باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که آن چه را به عنوان پاسخ از پاسخگو یا عضو جامعه و نمونه طلب می
نماید ،مشخص نماید (همان منبع)
در این تحقیق نیز عالوه بر روش کتابخانهای ،از پرسشنامه برای به دست آوردن و جمعآوری اطالعات مورد نیاز درباره فرضیه-
های تحقیق استفاده شده است
پرسش نامه به کار گرفته در این تحقیق شامل دو بخش میباشد.
 -1بخش سواالت عمومی :جنسیت ،تحصیالت ،تعداد کارکنان شرکت و سنوات خدمت کارکنان
 -2بخش سواالت مربوط تخصصی  :پرسشنامه استاندارد (ارگون و تاتار )2018 ،آماده گردید.
جدول :1ساختار پرسشنامه
متغیر

تعداد سئواالت

برند کارفرما

 4(1-4سئوال)

نگرش کارکنان

 9(11-18سئوال)

مقیاس و طیف اندازهگیری در تحقیق
یکی از رایجترین مقیاسهای اندازهگیری نگرش ،مقیاس لیکرت است .این مقیاس از مجموعهای منظم از گویهها(عبارات) که
به ترتیب خاصی تدوین شده است ساخته میشود .برای تدوین گویهها معموال از عبارات مساعد و نامساعد درباره پدیده مورد
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اندازهگیری به تعداد مساوی استفاده می شود .پاسخ دهنده میزان موفقیت خود را با هر یك از این عبارات در مقیاس درجه -
بندی شد که معموال از  1تا  5درجه است ،نشان میدهد .سپس پاسخ آزمون به هر یك از گویهها از نظر عددی(رتبه) ارزش-
گذاری میشود .میانگین حاصل جمع این ارزشها نمره آزمودنی را در یك مقیاس بدست میدهد(خاکی .)1389 ،در این
تحقیق نیز از مقیاس لیکرت  5گزینه ای برای پاسخ سواالت استفاده شده است .با توجه به اینکه تحقیقات علوم انسانی تحقیق
کیفی می باشد برای اینکه ما متغیرها را بصورت کمی درآوریم که بتوانیم مورد تحلیل قرار داده و سپس نتیجه گیری شود باید
بتوان از یك طیف استفاده کرد تا متغیرهای کیفی را بصورت کمی بیان کرد .طیف لیکرت برای انجام چنین فعالیتی می باشد.
که گزینه های کیفی مانند(کامال موافقم تا کامال مخالفم) را بصورت عدد(1و )5 ..تبدیل می کند.
روایی پرسشنامه
اعتبار محتوایی :اعتبار محتوایی به این معنی است که مقیاس تا چه حدی سازه یا متغیر تحت مطالعه ،را خوب ارزیابی می
کند یا به عبارت دیگر منظور از تعیین درجة اعتبار درونی یا محتوای پرسشنامه ،این است که معلوم شود تا چه اندازه
پرسشنامه متغیرهایی را که مدنظر بوده اند را اندازهگیری میکند .اعتبار مالکی :اعتبار مالکی ،منعکس کننده این است که آیا
این یك مقیاس ،باتوجه به سایر متغیرهای مرتبط با سازه به همان صورتی که مورد انتظار است عمل می کند یا خیر .اعتبار
سازه :اعتبار سازه با رابطه بین وسیله اندازه گیری و چهارچوب کلی نظری ،جهت تعیین این نکته که چه حد ،وسیله اندازه
گیری ،مفاهیم و پیش فرض های نظریه به کارگرفته شده را منعکس میکند ،سروکار دارد(دالور.)1384 ،
جهت بررسی روایی پرسشنامه و تائید عاملهای در نظر گرفته شده از روایی محتوا یعنی تایید خبرگان و کارشناسان خبره در
این حوزه نیز استفاده شده است.
پایایی پرسشنامه
برای انجام و اندازهگیری پایابی پرسشنامه ابتدا  30پرسشنامه به صورت پایلوت توزیع شده است تا پایایی محاسبه شود و بعد
از تایید پایایی ،توزیع اصلی انجام شده است .همچنین به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار
 SPSSاستفاده شده است .نتایج حاصل از این آزمون برای متغیرهای تحقیق و کل پرسشنامه در جدول  2آورده شده است .از
آنجا که برای متغیرهای تحقیق و کل پرسش ها مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از  0.7بوده است ،نشان میدهد ،پایایی پرسشنامه
مقدار قابل قبولی است.
جدول  :2مقادیر آلفای کرونباخ اجزای پرسشنامه
سازهها

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

برند کارفرما

0.70

0.73

نگرش کارکنان

0.73

0.72

روش های تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق
پس از اینکه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب ،دادهای مورد نیاز را برای آزمون
فرضیههای خود جمع آوری کرده اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از تکنیكهای آماری مناسبی که با روش تحقیق ،نوع
متغیرها و  ...سازگاری دارد ،دادههای جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید .و در نهایت فرضیههایی را که تا
این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمایش قرار دهد تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی (راه -
حلی) برای پرسش که تحقیق تالش سیستماتیك برای بدست آوردن آن بود ،بیابد (خاکی.)1389 ،
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برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و روشهای آماری مختلفی استفاده می شود .برای این منظور و متناسب با
نیاز آمار تحلیلی ،از نرم افزار  SPSSدو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ،بهره گرفته شده است .که در ادامه به معرفی این
روشها پرداخته میشود.
آمار توصیفی :در بخش توصیفی ،از روش های توصیفی شامل ترسیم جداول توزیع فراوانی و درصد ، ،میانگین و انحراف معیار
متغیرها و ابعاد آنها و کشیدگی و چولگی بهره گرفته می شود.
آمار استنباطی :در بخش آمار استنباطی آزمون نرمال بودن داده و جهت تعیین اهمیت شاخص ها از یکی از اصلی ترین
روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده های پیچیده و چند متغیره می باشد .بررسی فرضیات با استفاده آزمون پیرسون
بررسی می شود که فرض  H0:تایید فرضیه و فرض  :H1رد فرضیه می باشد.
یافته ها
در جدول  3نتایج توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف استاندارد برای متغیر های
پژوهش آورده شده است.
جدول  :3میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل وحداکثرنمره شرکت کنندگان در متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل نمره

حداکثرنمره

چولگی

کشیدگی

برند کارفرما

3/67

0/53

2/33

5

-0/134

0/439

نگرش کارکنان

4/2

0/60

2

5

0/414

-0/744

هویت سازمانی

4/10

0/48

3

5

-0/389

-0/074

رفتار شهروندی

3/47

0/90

1

5

0/316

-0/549

تمایل به ماندگاری

3/65

0/79

1

5

0/858

-0/616

در جدول(  ،)3مشاهده می شود ،میانگین و انحراف استاندارد نمرههای شرکت کنندگان در متغیر برند کارفرما به ترتیب 3/67
و  0/53می باشد .حداقل و حداکثر نمره نیز برای این متغیر  2/33و  5بوده است .همچنین چولگی و کشیدگی متغیر برند
کارفرما برابر با  -0/134و  0/439بدست آمد .میانگین و انحراف استاندارد نمره های پاسخ دهندگان در متغیر نگرش کارکنان
به ترتیب  4/2و  0/60می باشد .حداقل و حداکثر نمره نیز برای این متغیر  2و  5بدست بود .همچنین چولگی و کشیدگی
متغیر نگرش کارکنان برابر با  0/414و  -0/744بدست آمد .برای مولفه های نگرش کارکنان(هویت سازمانی ،رفتار شهروندی
و تمایل به ماندگار ی) نیز آماره های توصیفی به شرح زیر می باشد :میانگین و انحراف استاندارد نمره های شرکت کنندگان
در مولفه هویت سازمانی به ترتیب  4/10و  0/48می باشد .حداقل و حداکثر نمره نیز برای این متغیر  3و  5بوده است.
همچنین چولگی و کشیدگی این مولفه برابر با  -0/389و  -0/074بدست آمد .میانگین و انحراف استاندارد نمره های شرکت
کنندگان در مولفه رفتار شهروندی به ترتیب  3/47و  0/9می باشد .حداقل و حداکثر نمره نیز برای این متغیر  1و  5بوده
است .همچنین چولگی و کشیدگی این مولفه از نگرش کارکنان برابر با  0/316و  -0/549بدست آمد .میانگین و انحراف
استاندارد نمره های شرکت کنندگان در مولفه ی تمایل به ماندگاری به ترتیب  3/65و  0/79می باشد .حداقل و حداکثر نمره
نیز برای این متغیر  1و  5بوده است .همچنین چولگی و کشیدگی این مولفه برابر با  0/858و  -0/616محاسبه شد.
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بررسی نرمال بودن متغیرها
یکی از پیشفرض های اصلی مدل معادالت ساختاری بررسی موضوع نرمال بودن متغیرهای پژوهشی است .برای بررسی این که
نمونه متعلق به جامعه نرمال میباشد ،میتوان از آزمونها آماری خاصی که در نرمافزار  SPSSموجود است ،استفاده نمود که
یکی از این آزمونها ،کولموگروف – اسمیرنف میباشد .این آزمون از دو فرضیه آماری تشکیل شده است.
فرض  :H0توزیع داده ها نرمال است.
فرض  :H1توزیع داده ها نرمال نیست.
جدول  :4نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف
متغیرهای

کلموگروف-اسمرینوف

معناداری

وضعیت

نوع آزمون

برند کارفرما

0/37

0/15

نرمال

پارامتریك

نگرش کارکنان

0/12

0/39

نرمال

پارامتریك

هویت سازمانی

0/21

0/14

نرمال

پارامتریك

رفتار شهروندی

0/141

0/303

نرمال

پارامتریك

تمایل به ماندگاری

0/316

0/259

نرمال

پارامتریك

نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف در جدول ( )4موجود میباشد .با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای برند
کارفرما و نگرش کارکنان با مولفه های (هویت سازمانی ،رفتار شهروندی و تمایل به ماندگاری) از  05.0بیشتر شده است ،لذا
فرض غیرنرمال بودن متغیرها ( )H1رد میشود و متغیرها نرمال هستند .لذا در ادامه از آزمون های پارامتریك استفاده می
شود.
آزمون همبستگی پیرسون
زمانی که توزیع داده ها نرمال باشد برای بررسی وجود رابطه و تعیین میزان شدت رابطه بین دو متغیر ،از آزمون ضریب
همبستگی پیرسون استفاده میشود .این ضریب مقداری بین  -1تا  1دارد .با تعیین عدد همبستگی ،معنی دار بودن آن آزمون
شده است .یعنی دو فرض H0 :مبنی بر صفر بودن همبستگی در جامعه در برابر فرض  H1مبنی بر غیر صفر بودن ضریب
همبستگی؛ در سطح خطای  αمورد آزمون قرار میگیرد.
نتایج مربوط به فرضیه های فرعی در ادامه تشریح شده است.
آزمون فرضیه اصلی پژوهش :برند کارفرما با نگرش کارکنان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) رابطه
دارد.
جدول  :5فرضیه پژوهش رابطه برند کارفرما با نگرش کارکنان
اثرات

متغیر پیش بین

متغیر مالک

ضریب همبستگی

معناداری

وضعیت

رابطه

برند کارفرما

نگرش کارکنان

0.50

0.002

تایید

از آنجا که مقدار معناداری ( )p-valueاز عدد  0.05کمتر است در سطح  95درصد می باشد و میتوان گفت برند کارفرما با
نگرش کارکنان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) رابطه دارد.
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آزمون فرضیه فرعی اول :برند کارفرما بر هویت سازمانی کارکنان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تاثیر
دارد.
جدول  :6فرضیه پژوهش
اثرات

متغیر پیش بین

متغیر مالک

ضریب همبستگی

معناداری

وضعیت

رابطه

برند کارفرما

هویت سازمانی کارکنان

0.66

0.003

تایید

از آنجا که مقدار معناداری ( )p-valueاز عدد  0.05کمتر است در سطح  95درصد می باشد و میتوان گفت برند کارفرما با
هویت سازمانی کارکنان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) رابطه دارد.
آزمون فرضیه فرعی دوم  :برند کارفرما بر رفتار شهروندی کارکنان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)
تاثیر دارد.
جدول  :7فرضیه پژوهش
اثرات

متغیر پیش بین

متغیر مالک

ضریب همبستگی

معناداری

وضعیت

رابطه

برند کارفرما

رفتار شهروندی کارکنان

0.46

0.006

تایید

از آنجا که مقدار معناداری ( )p-valueاز عدد  0.05کمتر است در سطح  95درصد می باشد و میتوان گفت برند کارفرما بر
رفتار شهروندی کارکنان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تاثیر دارد.
آزمون فرضیه فرعی سوم :برند کارفرما بر تمایل به ماندگاری کارکنان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
تاثیر دارد.
جدول  :8فرضیه پژوهش
اثرات

متغیر پیش بین

متغیر مالک

ضریب همبستگی

معناداری

وضعیت

رابطه

برند کارفرما

تمایل به ماندگاری کارکنان

0.39

0.001

تایید

از آنجا که مقدار معناداری ( )p-valueاز عدد  0.05کمتر است در سطح  95درصد می باشد و میتوان گفت برند کارفرما بر
تمایل به ماندگاری کارکنان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تاثیر دارد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از پژوهش گویای این نکته بوده است که در بین کارکنان پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)از بین افراد شرکت
کننده اکثریت افراد مردان بوده اند و همچنین بیشترین تعداد از نظر سن مربوط به گروه  40الی  50سال است و از نظر
فراوانی تحصیالت پاسخ دهندگان بیشترین تعداد مربوط به گروه کاردانی بوده است و بیشترین تعداد از نظر فراوانی سطح
سابقه پاسخ دهندگان در گروه بیشتر از  25سال قرار گرفته بود.
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نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که برند کارفرما با نگرش کارکنان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)
رابطه معناداری دارد و فرضیه تایید می شود .در تببین یافته ها می توان میگفت که تناسب فرد با سازمان به تطابق میان
خصوصیات فردی و سازمانی معطوف است و زمانی بهوجود میآید که دست کم یکی از آنها نیازهای دیگری را برآورده سازد و
یا دارای خصویات اصلی مشترکی باشند؛ یا هر دو حالت وجود داشته باشد و از طرفی برند را میتوان با کسر کردن ارزش
ویژگی فیزیکی محصول از ارزش کل برند به دست آورد و به عنوان یك دارایی عمده برای سازمان ،که باعث افزایش جریان
نقدی ورودی به سازمان می گردد در نظر داشت .همچنین نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیق افجه و علیزاده فر ( ،)1396پیتر
ماس ( )2019همخوانی دارد.
همچنین با استناد به نتایج آزمون فرضیه فرعی اول می توان گفت که برند کارفرما با هویت سازمانی کارکنان در شرکت
پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) رابطه دارد .در تببین یافتهها میتوان میگفت که توسعه و پاالیش استراتژی های کلی برند
سازی سازمان فرآیندی مرحله ای است که منجر به ایجاد هویت برند می شود که نشان دهنده ای از چشم انداز و تصویری
ایده آل و اندکی بلندپروازانه از بهترین حالت رشد و توسعه فعالیت های سازمان است و از طرفی بیانیه ماموریت است ،که
نشان دهنده هدف سازمان بوده و باید ساده ،مشخص ،قابل درک برای عموم مردم و قابل دستیابی باشد .همچنین نتیجه این
تحقیق با نتایج تحقیق اسدی و همکاران ارگون و تاتار ( ،)2018حسن و لوسی ( ،)2017فرهادیان و موقر افضلی( )1395و
کارنیکا ( )2016همخوانی دارد.
همچنین آزمون فرضیه فرعی دوم نشان داد که برند کارفرما با رفتار شهروندی کارکنان در شرکت پتروشیمی بندر امام
خمینی(ره) رابطه دارد و فرضیه تایید می شود .در تببین یافتهها می توان میگفت که در کسبوکار امروز ،رفتار شهروندی
سازمانی با بهرهوری در کار ،اثربخشی کارکنان و سایر عواملی که میتوانند در کوتاه مدت و بلند مدت بر روی کسبوکار تأثیر
بگذارند ،ارتباط تنگاتنگی دارد .رفتارهای معمول شهروندی سازمانی در کسبوکار زمانی اتفاق میافتد که کارکنان در یك
گروه جمع میشوند تا به صورت منظم و دائم و یا موقتی و برای فعالیتی مشخص ،با هم همکاری داشته باشند .همچنین
نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیق اسدی و همکاران ( ،)1397افجه و علیزاده فر ( ، ،)1396تپسی ( ،)2016هوروراک و دیگران
( ،)2013مرکباتی( )1396و للنو و مارتینلی ( )2017همخوانی دارد.
آزمون فرضیه سوم نشان داد که برند کارفرما بر تمایل به ماندگاری کارکنان در شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) رابطه
دارد و فرضیه تایید میشود .در تببین یافته ها می توان میگفت که برند کافرما ،سازمان مورد نظر را در سطوح مختلف ،از
شیوهی مدیریت بازار گرفته تا مزایای اعطایی به کارکنان ،از سوی دیگران چگونه تعریف و تصویر میشود .سازمانهایی که
بتوانند یك برند کارفرمای قدرتمند خلق کنند ،به عنوان کارفرمایی شایسته دیده خواهند شد که محیط و شرایط شغلی
مطلوبی را برای کارکنان خود رقم میزنندافراد دارای نگرش های گوناگونی هستند ،اما مدیران سازمان عالقه ای به دانستن
تمام نگرشها ندارند بلکه بیشتر به نگرش هایی که با کار و سازمان مرتبط باشند ،اهمیت میدهند .روانشناسان صنعتی،
سازمانی و مدیران منابع انسانی به دالیل متعددی به نگرشهای شغلی توجه داشتهاند .در محیط کار ،نگرشهای فرد میتواند
عاملی برای ایجاد انگیزه و رضایت و متعاقب آن ،افزایش کارایی باشد ،عالوه بر این ،نگرش شغلی و سازمانی به دلیل نقشی که
در بهبود و پیشرفت سازمان و سالمت سرمایه های انسانی داشته است .همچنین نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیق پیتر ماس
( ،)2019حسن و لوسی ( ،)2017شایمی برزکی و همکاران( )1395و مرکباتی( )1396همخوانی دارد.
در پایان پیشنهادات کاربردی پژوهش در ادامه به شرح زیر آورده شده است:
 ارائه کنفرانس و سمینارها جهت بهبود نگرش کارکنان و مدیران جهت افزایش کارایی در شرکت پتروشیمی بندر
امام خمینی(ره)
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 ارائه بهترین راه برای کاهش ریسك درک شده سازمان و عدم اطمینان کارمندان بالقوه  ،انتقال و نشر اطالعات در
رابطه با شایستگیها و ویژگیهای سازمان در بازار کار
 طراحی و تدوین هویت یکپارچه سازمانی و حفظ شاکلهای منسجم از شخصیت برند در نزد مخاطب
 تقویت رفتار شهروندی با توجه به سیاستها و اقدامات مدیران سازمانی در جهت شکوفاتر شدن رفتارهای شهروندی
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