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  :چکیده 
این   .در ذهن مشتریان می پردازد برند داخلی مفهوم جدیدي است که به بررسی تأثیر کارکنان در ایجاد تصویري بهتر از برند 

پژوهش به منظور بررسی تأثیر برند داخلی بر رفتار شهروندي سازمانی انجام می گیرد الزم به ذکر است که مولفه هاي  برند 
تاثیر این . داخلی شامل ابعادي همچون رهبري برند محور، آموزش برند محور، استخدام برند محور و ارتباطات برند می باشند

رفتار شهروندي سازمان اقدامات مثبت (عوامل را بر روي رفتار شهروندي سازمانی در صنعت نساجی بررسی شده است 
، جهت انجام )بخشی از کارکنان براي بهبود بهره وري و همبستگی و انسجام محیط کاري که وراي الزامات سازمانی است 

در مجموع  .آزمون نموده ایم ) رگ در حوزه صنعت نساجی ایران یکی از شرکت هاي بز( تحقیق مدلی را در شرکت کرپ ناز
این تحقیق از نوع کاربردي با ماهیت پیمایشی می باشد که ابزار گردآوري . نفر از کارکنان در برآورد شرکت داشتند 155

دیده است و همچنین از پرسشنامه و نمونه گیري از نوع تصادفی ساده و براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گر
نتایج آزمون نشان می دهد که آموزش . نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است 

برند محور با رفتار شهروندي سازمان و رهبري برند محور با رفتار شهروندي سازمان و استخدام برند محور با رفتار شهروندي 
رتباطات برند با رفتار شهروندي سازمان رابطه مثبت و معنا داري دارد، آزمون همبستگی نیز این روابط را تایید می سازمان و ا

  .نتایج به دست آمده بیان می دارد که برند سازي داخلی تاثیر مهم و مثبتی بر رفتار شهروندي سازمانی دارد. کند 
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  فصل اول

  کلیات تحقیق
  
  
  
  
  
  
  
  مقدمه - 1- 1

. ند سازي در دهه اخیر یک از مهم ترین اولویت هاي تحقیقاتی در حوزه مدیریت بازاریابی بوده استبر
مفهوم برندسازي ابتدا از منظر هویت سازمان . این روند در کشور ما در سال هاي اخیر تقویت شده است

موضوع با دیدگاهی  براي جذب مشتري و وفادارنمودن مشتري به برند مطرح گردیده است، اما امروزه این
در عصر فرارقابتی امروز، موفقیت سازمان هاي امروزي وابستگی . فرانگر در مورد کارکنان مطرح می گردد

بنابراین . زیادي به کارمندانش دارد که با کار کردن خود تأثیر به سزایی در عملکرد و خروجی سازمان دارند
ماید تا به تبع آن کارکنانی متعهد و وفادار داشته سازمان باید رضایت شغلی کارکنان خود را تامین ن

از سوي دیگر، بعضی از رفتارهاي کارمندان، توجه زیادي را به خود جلب کرده ). 1999، 1موریسون(باشد
رفتار . است؛ مانند رفتار شهروندي سازمانی که پژوهشگران زیادي این رفتار را براي سازمان مفید می دانند

ضوعی جدید در مباحث رفتار سازمانی است که اهمیت آن همچنان در حال افزایش شهروندي سازمانی مو
شهروند خوب سازمانی یک تفکر و ایده است و آن مشتمل بر رفتارهاي متنوع کارکنان نظیر پذیرش . است

هاي سازمان، حفظ و توسعه   و به عهده گرفتن وظایف و مسئولیت هاي اضافی، پیروي از مقررات و رویه

                                                             
1Morrison 
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یکی از ). 2000، 2پادساکوف(مثبت، شکیبایی و تحمل نارضایتی و مشکالت در سازمان است نگرش
موضوعاتی که با رفتار شهروندي سازمانی رابطه اي دوسویه دارد، وفادار نمودن کارکنان به برند سازمان یا 

نان بیشتر سازمان است، جایی که کارک برندینگ داخلی یک جهش فرهنگی در .همان برندینگ داخلی است
این ).و کار محورهستند بیشتر مشتري محور و بیشتر کسب (شوند و کار متمرکز می  بر روي مشتري و کسب

سازماندهی شده، رفتار محور و ارتباط محور به دست می آید که به یک حالت  امر با استفاده از یک فرآیند 
بررسی نقش عوامل مؤثر بر برند ش به بدین ترتیب در این پژوه). 1389عباسپور، (شود  مطلوب منجر می

  . کرپ ناز پرداخته شده است  در رفتار شهروندي کارکنان شرکت 3داخلی
  

  بیان مسئله - 2- 1
بر برند خود  و ها زمان صرف کند یک سازمان ممکن است براي توسعه پیام بازرگانی خود ساعت

 یمیشرکت قد کي یازسازب ای دیشرکت جد کي یزیکه در برنامه ر یمعموال بخش متمرکز گردد اما
است که  نیا تیواقع.شرکت استداخلی و انعکاس برند  ي دركکارکنان برا تعهدشود همانا  یفراموش م

که  یخدمات ایبه محصول  بایدکارکنان  این مسأله که .شود یاز داخل شرکت به خارج آن صادر م یابیبازار
باشند  داریبه طور صد درصد ثابت قدم و پا شرکتبرند  تیرموأدر برابر مشته و اعتقاد دا داده می شود هیارا

بستگی به نوع نگرش آنها نسبت به برند داخلی شرکت داشته که موجب تغییر در رفتار شهروندي سازمانی 
درك مناسبی از برند داخلی شرکت نداشته باشند منجر به سوء رفتار اگر کارکنان بنابراین . آنها می شود

پس الزم است تا کارکنان را در  خواهد داشت یدر پ يبار انیز جیحاصل آن نتایده که سازمانی آنان گرد
 در واقعکنند و  یبرخورد و مالقات م انیمختلف با مشتر يبه روش ها استراتژي شرکت درگیر کرد زیرا آنها

 ازمانس تیورمأاز همان ابتدا در تحقق م ستیبا یپس کارکنان را م. هستند شرکتبرند  ینماد و چهره واقع
و به رفتار آنها جهت داد تا رفتار شهروندي  و متعهد کرد قیتشوبرند داخلی شرکت کرده و نسبت به  ریدرگ

شان را در  یمرکز توجه قرار گرفته تا بتوانند تمام سع ستیبا یکارکنان م. مناسب متناسب با آن شکل گیرد
   نیبا استفاده از ا. برخورد با ارباب رجوع انجام دهند

و تصور مناسب از سازمان شکل  و انگاره نشیبلکه ب دشو یم یبانیکارکنان پشت لهیبوس تنهانه  ، شرکتروش
کالن  يها ياجرا و کنترل استراتژ ،يزیر  در سازمان، اعم از برنامه يهر کار زیآم تیانجام موفقمی گیرد زیرا 

به منابع  يو توجه جد تیریبدون مد یاهداف سازمان شبردیتحول، و پ يها برنامه يساز ادهیسازمان، پ
  ).2009صانعی،(نخواهد بود ریپذ امکان ،یانسان

                                                             
٢Podsakoff 
٣ internal branding 
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  : دي گردساز ادهیپمی بایست به روش ذیل  تدر شرک یبرند داخل اتیعمل
  ی و رفتار شهرونديفرهنگ سازمان داخلی شرکت باو ارزش برند  تیهمگام کردن هو -1
  داخلی برند بانیو پشتمتعهد کردن و قرار دادن کارکنان در پشت  -2
  به آن ارکنانداخلی و متعهد کردن ک برند يمکرر ارزش ها حیو تشر حیتوض -3
  کارکنان يرفتار شهروند تیاصالح و تقو -4
  یسازمان يبر رفتار شهروندمشخص کردن شاخص هاي تاثیرگذار  -5
  .فراهم نمودن جو مناسب فرهنگی براي رسیدن به اهداف متعالی سازمان -6

و تعهد  مثبت از برند داخلی بنگاه می تواند باعث افزایش تعهد کارکنان به نسبت بنگاه شده، تصور
سازمانی افراد، اثرات بالقوه و جدي بر عملکرد سازمان داشته و می تواند پیش گویی کننده مهمی براي 

ه هاي زیادي را به دنبال اثربخشی سازمان باشد، بنابراین نادیده گرفتن آن براي سازمان زیان بار است و هزین
  ). 1997بنهوف، (دارد 

یکی از دالیلی که باعث موفقیت شرکت هایی همچون شرکت هواپیمایی جنوب شرقی با مدیریت 
می شود این است که آنها داراي کارکنانی هستند که در جهت اعتالي برند داخلی شرکت، » هرب کله هر«

این رفتار کارمند که همان تثبیت رفتار شهروندي سازمانی  فراتر از وظایف رسمی خود تالش می نمایند و
  ).2000، 4ویلیامز و شیاو(است ضرورتی اجتناب ناپذیر براي عملکرد موثر سازمانی تشخیص داده شده است

بدلیل نو و بدیع بودن موضوع برندسازي داخلی در جهان و بالطبع در ایران، این موضوع در کشور 
با توجه به مباحث . ضوع در انتقال ارزش برند از کارکنان به مشتریان موثر می باشدمغفول واقع شده واین مو

مطرح شده و مشکالت عدیده شرکت ها در حوزه تصور کارکنان از برند داخلی و عملکرد افراد،  به علت 
ان به سازم کارکنانبه نوع نگاه  یابیپژوهش حاضر با هدف دست درنوع ساختار و بنیان این شرکت ها، 

ی و رفتار شهروندي سازمانی، برند داخل فیتعربا  ،در ابتداخواهد شد  یسع) سازمان یبرند داخلتصور از (
ضمن مشخص نمودن مؤلفه هاي برند داخلی، عوامل موثر بر برند داخلی بصورت دقیق موردشناسایی قرار 

  .شهروندي سازمانی تبیین گرددبر رفتار آن  گرفته سپس تأثیر تصور از برند داخلی و چگونگی تأثیرگذاري
  

  اهمیت و ضرورت تحقیق - 3- 1
مطالعات اجتماعی  و روانشناختی مصرف کننده بیان می دارند که مردم اغلب یک مدیریت احساس 
دارند که در تعامالت اجتماعی تحریک گردیده و برندها با هدف خلق یک تصویر مطلوب مورد استفاده قرار 

. و احساسی کارکنان در ارتباط با سازمان نیز  از ارزش برند منعکس می شود قضاوت هاي ذهنی. می گیرند

                                                             
4Williams &Shiaw 



5 
 

کارکنان، شناخت از سازمان را مستقیماً از طریق تجربیات، عقاید و احساسات، نگرش هاي ذهنی و طرقی که 
در حقیقت سازمان ها با . افراد خارج از سازمان در مورد سازمانشان صحبت می کنند به دست می آورند

استفاده از نام هاي تجاري برتر به خوش نامی در میان کارکنان بالقوه دست یافته و به تبع آن بهترین و 
برخورداري از نام تجاري برتر، بهترین بازتاب فرهنگ مثبت . کاراترین نیروها را جذب و حفظ می نماید

نام تجاري، بازتاب روشن . انددرون سازمانی بوده و در جذب مناسب ترین گزینه ها به سازمان یاري می رس
زمانی که کارکنان، اهداف شرکت را باور داشته باشند احتمال . حس سودمندي و هدفمندي سازمان ها است

عالوه بر این، نام هاي تجاري قدرتمند، با به وجود آوردن احساس . بیشتر است بقا و ثبات آن ها در سازمان
از ). 1385میلر، جان، (پایبندي آن ها را به سازمان بیشتر می کنند غرور و وفاداري در میان کارکنان، تعهد و

  :مزایاي عملکردي برند داخلی می توان به این موارد اشاره کرد
 برند داخلی باعث افزایش حس غرور و تعلق به برند می شود . 

 باعث افزایش و بروز توانمندي هاي کارکنان در مواجهه با مشتریان می شود . 

 داخلی، دانش، مهارت و شایستگی هاي کارکنان را افزایش می دهد ایجاد برند . 

 در صورتی که کارکنان خود را با برند شناسایی کنند نسبت به برند وفادارتر هستند . 

براي سازمان هاي خدماتی، کارکنان یک . برند دارند -کارکنان نقش مهمی در گسترش روابط مشتري
کارکنان بخش خدماتی نقش بسیار مهمی . ا و مشتریان تشکیل می دهندزنجیره کامل از روابط بین شرکت ه

و این به خاطر ایجاد رابطه احساسی میان کارکنان در ارتباط با مشتري . در تعهد و اعتماد مشتري دارند
گسستگی بین اقدامات ایجاد برند داخلی و خارجی باعث . این ارتباط عالوه بر اصل برند شرکت است.است

از طرفی در وضعیت امروزي، همه دولت ). 1389حسینی، میرزا حسن، (رده شدن تعهدات می گرددعدم برآو
ها و به تبع آن سازمان ها، براي حفظ ثبات و تحقق اهداف خود شهروندان را در رأس امور می بینند و رفتار 

ار شهروندي سازمانی این شهروندان به عنوان منابع اصلی سازمان براي دستیابی به اهداف  تحت عنوان رفت
بنابراین آشکار است که شهروندان در دنیاي امروز از منابع بسیار مهم منابع سازمان محسوب . اطالق می شود

  ).1383زارع، حمید، (می گردند و رفتار آن ها براي مدیران بسیار با اهمیت تلقی می شود
و به دلیل تاثیر این گونه رفتارهاي  نظر به اهمیت رفتار شهروندي سازمانی در کشورهاي در حال توسعه

کارکنان بر عملکرد، اثربخشی و موفقیت سازمان، الزم است اقدامات سازمانی که موجب به وجود آمدن 
با کمی تأمل بر تحقیقات انجام گرفته بر روي رفتار . چنین رفتارهایی در کارکنان می شوند شناسایی شوند

پی برد که برند داخلی شرکت به عنوان یکی از عوامل موثر بر رفتار  شهروندي سازمانی می توان به این نکته
شهروندي سازمانی مورد کم مهري قرار گرفته و شاید در ایران در خصوص هر کدام بطور مجزا تحقیقاتی 
انجام پذیرفته ولی تاکنون تأثیر برند داخلی سازمان بر روي رفتار شهروندي کارکنان مورد مداقه قرار نگرفته 
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همچنین با خاطرنشان سازي این موضوع که اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه رفتار شهروندي . ستا
سازمانی در سازمانهاي خارجی با فرهنگ خاص خود بوده است لزوم انجام این تحقیق در سازمانهاي داخلی 

  .با فرهنگ ملی خود دلیلی بر ضرورت انجام این تحقیق است
  

  اهداف تحقیق - 4- 1
  :ف تحقیق حاضر مشتمل بر دو گروه از اهداف کالن و اهداف خرد و عملیاتی به شرح زیر  استاهدا

  
  هدف اصلی -1- 1-4
 شناسایی تأثیر برند داخلی بر رفتار شهروندي کارکنان شرکت کرپ ناز 

  
  اهداف فرعی -2- 1-4
 شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندي سازمانی  .1

  خلی شرکتشناخت تصور کارکنان از برند دا .2
 شناسایی عوامل موثر بر برند داخلی  .3

 با رفتار شهروندي سازمانی  چگونگی ارتباط شاخص هاي برند داخلی شرکت .4

  
 سؤاالت تحقیق - 5- 1

که پژوهش به دنبال  االت اساسیؤس، برند داخلی شرکت با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع
  :باشد پاسخگویی به آنهاست به شرح زیر می

  ارکنان از برند داخلی بر رفتار شهروندي سازمانی شرکت چگونه می باشد؟ تاثیر تصورک .1
  ؟کدامند شرکت کرپ ناز شرکت در یبر برند داخل رگذاریهاي تاث معیارها و شاخص .2
  باشد؟ تصور یا درك کارکنان از برند داخلی شرکت چگونه می .3
 کدامند؟ عمده در درك تصور درست از برند داخلیموانع  .4

  
  ت فرعیسؤاال -1- 1-5
 آیا رابطه اي بین تعریف واضح چشم انداز در سازمان با رفتار شهروندي وجود دارد؟ .1

 رابطه بین معنی دار بودن کار در سازمان با رفتار شهروندي چگونه است؟  .2
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  آیا رابطه اي بین تعریف ارزشهاي محوري نزد کارکنان بارفتارشهروندي وجود دارد؟ .3
  شرکت در کارکنان با رفتار شهروندي وجود دارد؟ آیا رابطه اي بین احساس حمایت از .4
 رابطه بین تصویر ذهنی مثبت از سازمان در کارکنان با رفتار شهروندي چگونه است؟  .5

  
  هاي تحقیق فرضیه - 6- 1

 

  فرضیه اصلی -1- 1-6
 برند داخلی در سازمان بر رفتار شهروندي تاثیر مثبت و معناداري دارد. 

 
  فرضیه هاي فرعی -2- 1-6
 برند محور در سازمان بر رفتار شهروندي تاثیر مثبت و معناداري دارد آموزش. 

 رهبري برند محور در سازمان بر رفتار شهروندي تاثیر مثبت و معناداري دارد. 

 استخدام برند محور در سازمان بر رفتار شهروندي تاثیر مثبت و معناداري دارد. 

 مثبت و معناداري دارد ارتباطات برند در سازمان بر رفتار شهروندي تاثیر.  
 

  روش تحقیق - 7- 1
 

  ها ابزارهاي اصلی گردآوري داده -1- 1-7
باشد که از دو منبع قابل  نامه می ها در این پژوهش شامل مصاحبه و پرسش ابزارهاي اصلی گردآوري داده

  :دستیابی است 

انجام شده با استفاده از منابع  و نیز بررسی کارهاي مصاحبههاي گردآوري شده از طریق  داده:  منابع اولیه -1
نامه  پرسش هاي حاصل از توزیع دادهو  يو رفتار شهروند یبرند داخل یاصل يها لفهؤمثانویه جهت شناسایی 

مورد شهروندي کارکنان رفتار  داخلی در برندگردند براي بررسی نقش  طراحی می کرتیل فیدر قالب ط که
  .گیرد یقرار م استفاده

مورد استفاده قرار  قیتحق اتیادبشامل اینترنت، کتب و مجالت می باشد که در بخش  : منابع ثانویه -2
  .دنریگ یم
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  قلمرو تحقیق -2- 1-7
  .نساجی کرپ ناز می باشددر شرکت مکانی پژوهش محدوده استان کرمانشاه  قلمرو :قلمرو مکانی

داخلی در رفتار موضوع این تحقیق بررسی نقش عوامل مؤثر بر برند : قلمرو موضوعی تحقیق
  .کرپ ناز  می باشد  شهروندي کارکنان شرکت

  .صورت پذیرفته است1393در سال  پژوهش نیا :قلمرو زمانی
  

  جامعه آماري -3- 1-7
   سازماناین  رانیمدو خبرگان ، کارشناسانشاغل در شرکت کرپ ناز،  ارکنانجامعه آماري تحقیق حاضر،کلیه ک

.می باشند   
 

  نمونه آماري -4- 1-7
به طور کلی نمونه آماري عبارتست از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بیان کننده ویژگی هاي اصلی 

.جامعه باشند  
 

  روش نمونه گیري -5- 1-7
گیرد،روش نمونه گیري گلوله برفی است که نوعی  گیري مرحله اول که از طریق مصاحبه انجام می نمونه

کند   مان رسیدن به حد اشباع تئوریک، مصاحبه با خبرگان ادامه پیدا مینمونه گیري هدفمند می باشد که تا ز
باشد  نامه می در مرحله دوم که ابزار پرسش. و به محض رسیدن به نقطه اشباع نمونه گیري متوقف می شود

هاي مورد نظر  باشد به این صورت که ابتدا سازمان گیري طبقه بندي تصادفی می گیري به صورت نمونه نمونه
اي به  هاي تخصصی در هر بخش مجموعه بندي نموده و سپس در هر سازمان نیز با توجه به بخش ا دستهر

روش نمونه گیري مورد استفاده در این تحقیق، طبقه بندي تصادفی . شوند صورت تصادفی انتخاب می
  .متناسب با حجم است

  
  روش تجزیه و تحلیل داده ها  -6- 1-7

ی براي نمایش اطالعات جمعیت شناختی استفاده شده است و از آمار استنباطی در این تحقیق از آمار توصیف
مبناي نتایج تحلیل در این تحقیق استفاده . براي تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات بهره گرفته می شود

ایایی در سطح استنباطی، از آلفاي کرونباخ براي بررسی پ.از نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل می باشد
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و همچنین از  تحقیق بررسی وضعیت متغیرهايبراي ) آزمون تی( آزمون میانگین یک جامعهپرسشنامه،از 
  .تحلیل عاملی تاییدي و تحلیل مسیر جهت آزمون فرضیات تحقیق استفاده گردیده است

  
  تعاریف واژگان و اصطالحات - 8- 1

  .5)2009،  اوکاالقان(اطمینان از تعهد به برند فعالیت هاي بکار رفته توسط سازمان جهت  : برندسازي داخلی
اقدامات مثبت بخشی از کارکنان براي بهبود بهره وري و همبستگی و انسجام محیط کاري :  رفتار شهروندي

رفتار شهروندي سازمانی، رفتاري فردي و داوطلبانه است که مستقیماً . که وراي الزامات سازمانی است
ش در سازمان نمی شود، اما باعث ارتقاي اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان مشمول سیستم هاي رسمی پادا

 ).1387اسالمی،(می شود 

برنامه هاي آموزشی که شامل چگونگی انجام وظایف خاص کاري، چگونگی رفتار با  :آموزش برند محور
  ).2008کینگ و گریس، (مشتري و مشتري مداري می باشد 

ن براي ایجاد تعهد برند، می بایست نقش یک مدل و نمونه را نسبت به مدیریت سازما: رهبري برند محور
بنابراین رفتار و تعهد مدیران نسبت به همخوانی با برند حیاتی می . نحوه تماس کارکنان با مشتري ایفاء کند

درغیر اینصورت ممکن است تاثیر منفی بر روي تعهد به برند کارکنان در برخورد با مشتري داشته . باشد
 ).2005برمن و زپلین، (باشد 

استخدام افرادي که بین ارزش هاي شخصی آن ها و ارزش هاي برند ، همخوانی : استخدام برند محور
 )2005برمن و زپلین، (باالیی وجود داشته باشد بطوري که به نحو مناسب متعهد به برند باشند

به منظورمتعهد کردن . تعریف می کند حالت چگونگی انتقال اطالعات و احساسات را :ارتباط برند محور
 )2008کینگ و گریس، .(کارکنان به برند داخلی 

  )1389موئمنی و همکاران، (ادراکات مصرف کنندگان از شخصیت برند : تصویر ذهنی 
  .مستلزم حمایت از عملیات هاي اداري سازمان است  :آداب اجتماعی 

ام وظایف تعیین شده به شیوه اي فراتر از آنچه انتظار می کمک به همکاران و کارکنان براي انج :نوع دوستی 
  .رود

   انجام امور تعیین شده به شیوه اي فراتر از آنچه انتظار می رود: وظیفه شناسی 

   تأکید بر جنبه هاي مثبت سازمان به جاي جنبه هاي منفی آن :جوانمردي 
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  . قبل از عمل، و رد و بدل کردن اطالعاتمشورت با دیگران قبل از اقدام به عمل، دادن اطالع : نزاکت 
ارزش هاي مشابه،  ارائه تالش اضافه بر سازمان، سازگار بودن، مفتخر  :تعریف عملیاتی برندسازي داخلی 

 رفتار) در سازمان(به حضور 

مجموعه اي از رفتارهاي داوطلبانه و اختیاري که بخشی از وظایف :  تعریف عملیاتی رفتار شهروندي 
د نیستند ، اما با این وجود توسط وي انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهاي سازمان می رسمی فر

  شوند
کارکنان می بایست چگونگی بیان رفتاري را که منعکس کننده برند   :تعریف عملیاتی آموزش برند محور 

  باشد را بیاموزند
ها و  کند که دانش، مهارت ز میزمانی بروبرند محور رهبري  : تعریف عملیاتی رهبري برند محور 

به . کند دهند، متمرکز می هاي رهبران، رفتار کارکنان را بر روي مسایلی که مشتریان به آن اهمیت می ارزش
  نفعان خارج از شرکت، کند تا آنچه ذي زند و راهی ایجاد می اي که بین کارکنان و تعهد مشتري پلی می گونه

  دهند به تعهدي تبدیل شود که کارکنان داخل شرکت انجام میشناسند،  شرکت را به خاطر آن می
  .استخدام افرادي که به ارزش هاي برند تعهد داشته باشند: تعریف عملیاتی استخدام برند محور 
نحوه اطالع رسانی مدیر به کارکنان نباید فقط شامل چگونگی انجام : تعریف عملیاتی ارتباط برند محور 

  ت به اطالعاتی که بر اساس برند می باشد متحول گرددکار باشد بلکه می بایس
تصویر ذهنی برند، بازتابی از ادراك مصرف کننده، از یک برند و آنچه که از : تعریف عملیاتی تصویر ذهنی 

  .یک برند در ذهن می ماند می باشد
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  فصل دوم

  ادبیات تحقیق
  

  

  

  

  مقدمه - 1- 2
ارد، به طوري که برخی از محققان آن را به دوره مصر باستان و مفهوم برند قدمتی بسیار طوالنی د

در دنیاي پیچیده و پرچالش امروز همۀ افراد ). 1390کفاش پور و نیاکان،(حتی ادوار کهن تر نسبت داده اند
چه به عنوان یک فرد وچه به عنوان یک مدیر کسب وکار،با گزینه هاي روزافزون و تالش براي کاهش زمان 

بر این اساس توانمندي برندها در ساده سازي تصمیم گیري مشتري . ري و انتخاب مواجه هستندتصمیم گی
یکی از وظایف مدیریت ارشد هر سازمان . ها،کاهش ریسک و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است

در ایجاد برندهاي قدرتمندي است که ضمن عمل به وعده ها و تعهدات، قدرت توانمندي هاي خود را 
با ایجاد تمایزات ادراکی میان محصوالت از طریق برندسازي و افزایش مشتري هاي . طول زمان ارتقاء دهند

  ).1390اسداله و همکاران، (وفادار، بازاریابان ارزشی فراتر از سودآوري مالی براي سازمان ایجاد میکنند
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 ، تجهیزات ( دارایی مشهود آنها مانندارزشمند بسیاري از شرکتها، واقعیت این است که بیشتر داشته هاي 
تخصصهاي مالی  ، بازاریابی ، توانمندیهاي مدیریتی(بلکه داراییهاي نامشهود  ؛ نیست ) ... و ساختمان ، زمین

پس در بازاري که به ). همان منبع( است که میتواند ارزش آفرین باشد آنها) و عملیاتی واز همه مهمتر برند
رود و در شرایطی که فعالیت هاي فروش به سمت رقابتی شدن در حرکت است، سوي اشباع شدن پیش می 

جوانمرد و سلطان (تخفیف هاي تجاري و فعالیت هاي گسترده براي حفظ مشتربان فعلی ضروري است
  ).1388زاده، 

  
  مفهوم برند - 2- 2

برنـد  . شده استرویکردهاي مختلفی از تعریف مفهوم برند وجود دارد که از دیدگاه هاي متفاوت ناشی 
عالوه بر این، برندها اغلب بـا توجـه   . تواند از دیدگاه مصرف کنندگان یا از دیدگاه صاحبان آن بیان شود می

  .به اهدافشان و معموال توسط خصوصیاتشان تعریف می شوند
طبـق ایـن   . تعریفی شرکت محـور را از نـام تجـاري ارائـه کـرد      1960در سال  6انجمن بازاریابی آمریکا

یف، برند عبارتست از یک نام، اصطالح، عالمت، نشانه یا طرح و ترکیبی از این هـا کـه بـراي شناسـایی     تعر
کاالها یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و براي تمایز قایل شدن آن کاالها و یـا خـدمات از   

برند : به شکل زیر تعرف کردند ، برند را1997و دیگران در سال  7دیب. گیرد رقبایشان مورد استفاده قرار می
عبارتست از یک نام، اصطالح، طرح، نماد یا هر چیز دیگري که محصول یا خدمت یک مشتري را از دیگـر  

  ).210، ص2000، 8وود.(فروشندگان متمایز می کند
یک رویکرد مصرف کننده محور را براي تعریف برند اسـتفاده کـرد و آن را اینطـور     1992در سال  9اَمبر

نام تجاري مجموعه اي از ویژگی هاست که یک شخص آن را خریـداري مـی کنـد و بـراي او     : ریف کردتع
ویژگی هایی که یک برند را می سـازند ممکـن اسـت غیرواقعـی، منطقـی یـا       . رضایت را به ارمغان می آورد

ام خطوط نـام  این ویژگی ها از تمام عناصر آمیخته بازاریابی و تم. عاطفی، محسوس و یا غیرمحسوس باشند
به عبارت دیگر، ویژگی هاي یک نام تجاري از آمیخته بازاریابی ناشـی مـی   . تجاري محصول ناشی می شود

ویژگـی هـاي نـام    . این ویژگی ها بسـیار ذهنـی هسـتند   . شود و به تعبیر و تفسیر مصرف کننده بستگی دارد
تعـاریف دیگـري از نـام    . استتجاري آن چیزي است که بطور اساسی توسط شرح نام تجاري بوجود آمده 

پیـروان ایـن دیـدگاه هـا بطـور      . تجاري و توصیف آن وجود دارد که هرکدام بر جنبه هاي از آن تاکید دارند
  )212، ص2000وود،.(ارائه شده اند 1-1-2خالصه در جدول 

                                                             
6American Marketing Association 
7Dibb 
8Wood 
9Amber 
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 :اگر تعاریف کلی از محصول را بررسی کنیم، درمی یابیم که سه سطح بـراي ایـن تعـاریف وجـود دارد    
سطح اول به خود محصول مربوط می شود که شامل جنبه هاي فیزیکی و ملموس آن است، جنبه هایی مانند 

سطح دوم شـامل خـدمات اضـافی اسـت کـه بـه همـراه        . طراحی، شکل و سیماي محصول و بسته بندي آن
ول بـه  سطح سوم از تعاریف محص. محصول ارائه می شود، مانند ضمانت، پشتیبانی و خدمات پس از فروش

مـک  (شـود، مـواردي ماننـد برنـد، ادراك از کیفیـت و شـهرت محصـول        جنبه هاي ناملموس آن مربوط می
  ). 354، ص1998و همکاران،  10دونالد

در میان جنبه هاي ناملموس محصول، نام تجاري از سایر موارد مهم تر اسـت، زیـرا بیشـتر راهبردهـاي     
از فـروش محصـول برجسـته و مشـهور سـازند و از نـام        بازاریابی شرکت ها تمایل دارند برند خود را پس

در سال هاي اخیر، شرکت ها از راهبردهاي توسـعه  . تجاري بعنوان یک استراتژي مزیت رقابتی استفاده کنند
ایـن راهبردهـا،   . نام تجاري براي روانه کردن محصوالت جدید به بازار اسـتفاده زیـادي بـه عمـل آورده انـد     

را به علت معرفی این محصوالت تحت نام ها و عالئـم تجـاري شـناخته     ریسک شکست محصوالت جدید
البته این راهبرد می تواند تا حدي اثرات منفـی نیـز داشـته باشـد، زیـرا ممکـن اسـت        . شده کاهش می دهند

  .مصرف کننده این معرفی و روانه سازي به بازار را نوعی تضعیف تصویر نام تجاري تلقی نماید
  

  )2000وود، (یدگاه هاي مختلف نام تجاريپیروان د 1-2جدول 

  تاکید بر مزایاي نام تجاري براي مصرف کننده  تاکید بر مزایاي نام تجاري براي کارخانه
  )1960(انجمن بازاریابی آمریکا

  )1986(واتکینز
  )1988(بنت

  )1991(استانتون و دیگران
  )1991(آکار

  )1994(دیب و دیگران
  )1996(کاتلر

  )1959(رتینما) / 1956(بولدینگ
  )1991(شت و دیگران) / 1962(لویت

  )1992(مارفی) / 1992(اَمبر
  )1992(براون

  )1992(چرناتونی و مک دونالد
  )1993(گودیر) / 1993(ولف
  19949(دویل)/ 1993(کلر

  )1998(آلت و گیگز) / 1996(آکار
  

ردنـد؛ رویکـرد اول   دو رویکرد را براي تعریف یک نـام تجـاري ارائـه ک    1995استایلس و آمبر در سال 
رویکرد اضافه شدنی به محصول بود که نام گذاري تجاري را به عنوان یک ضمیمه به محصول در نظـر مـی   

در این مفهوم، برنـدینگ یـک   . در این رویکرد، نام تجاري اساسا به عنوان یک شناسنده دیده می شد. گرفت

                                                             
10Mc Donald 
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دیدگاهی کل گراسـت کـه بـر خـود برنـد       رویکرد دوم. فرایند نهایی در توسعه محصول جدید دیده می شد
تمرکز دارد، از آمیخته بازاریابی استفاده می کند و بیان می کند که نام تجاري بر طبق خواسته هـا و نیازهـاي   

عناصر آمیخته بازاریابی با نام تجاري متحد می شـوند  . گروه هدفی که مشخص شده است، متناسب می شود
سـالزر،  .(اي مدیریت می شوند که در راستاي پیـام برنـد باشـند    ی به شیوهو هریک از عناصر آمیخته بازاریاب

2002(  
از دید شرکت، اینطور استدالل می شود که نام هاي تجاري، استفاده اي اقتصادي از عالمت ها در جهت 

ري مدیریت برند عبارتست از بیان داستانی که کاال یا نام تجـا . تبدیل محصوالت به مفاهیمی ارزشمند هستند
بیان کرد که ساختن یک نام تجاري فعالیتی  2001آپریا در سال . شرکت را در بازار از سایرین متمایز می کند

کردن یک نام تجاري خاص بوسیله ساختن یک رابطه مابین نام تجاري و خریداران یـا   است با هدف متمایز
برنـد هـا دارایـی شـرکت     . داردنام تجاري جایگاهی را در قلب فعالیت هاي کسـب وکـار   . مصرف کنندگان

بیان کرد که ما نیازمند این هستیم که نام تجاري  1996آکار در سال . هستند و نیازمند مدیریت صحیح هستند
را به عنوان یک دارایی از مجموعه دارایی هاي شرکت در نظر بگیـریم و بـه ایـن وسـیله مفهـوم ارزش نـام       

  :طبقه اصلی دارایی است ارزش برند شامل چهار. تجاري را بوجود آورد
 آگاهی از برند .1

 وفاداري به برند .2

 کیفیت ادراك شده .3

 تداعی برند .4

یـک نـام تجـاري    . این طبقات دارایی براي مالک نام تجاري و براي مصرف کننده ایجاد ارزش می کننـد 
بـه   کمک می کند و اطالعاتی را براي او مشخص می کند و) از نام تجاري(معروف به تفسیر مشتري از خود

  )48، ص2001آپریا، .(تجربه رضایت او هم در زمان خرید و هم در زمان استفاده از محصول کمک می کند
قسـمت  . برندها معموال توسط جزییاتی مانند لوگو، طراحی و بسته بندي مورد ارزیابی قـرار مـی گیرنـد   

نام تجاري نامیـده مـی    اصلی یک نام تجاري که عقاید و ارزش هاي بنیادي را شکل می دهد، هویت بنیادي
. یک نام تجاري عبارتست از یک نشانه گرافیکی که یک محصول را از سایر محصوالت متمایز می کند. شود

یعنی چیزي کـه مشـتریان مـی    . اما برندها، فقط نشان دهنده نیستند، بلکه اولین فراهم کنندگان تجربه هستند
بازاریابی هستند که منطق مصـرف کننـدگان را شـگفت     برندها، محصوالت، ارتباطات و برنامه هاي. خواهند

  )22، ص1999اشمیت، .(زده می کنند، قلبشان را لمس می کنند و اذهانشان را تحریک می کنند
. مانند سایر ابزارهاي رقابتی، نام هاي تجاري نیز با توجه به مفاهیمشـان مـورد توجـه قـرار مـی گیرنـد      

شخصی از ارزش ها را بیان می کند و به شکلی تالش می شود که بنابراین، برندینگ مبحثی است که سطح م
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الیـنس بیـان مـی کنـد کـه نـام هـاي تجـاري         . بفرد باشند و جایگاه مناسبی را داشته باشـند  برندها، منحصر
برندها، تنها انتخاب را در دنیاي رقـابتی و  . بزرگترین هدیه اي است که تجارت به فرهنگ عمومی داده است

الیـنس،  .(سان تر نمی کنند، بلکه به صاحبانشان براي تقویت منحصر بفرد بودن کمک می کننـد شلوغ امروز آ
  )64، ص2000
  

  برندینگ داخلی -1- 2-2
برندینگ داخلی یک جهش فرهنگی در سازمان است، جایی که کارکنان بیشتر بر روي مشتري و کسـب  

این امـر بـا اسـتفاده از یـک     ). ور هستندبیشتر مشتري محور و بیشتر کسب وکار مح(وکار متمرکز می شوند 
که به یک حالـت مطلـوب منجـر مـی      آیدفرآیند سازماندهی شده، رفتار محور و ارتباط محور به دست می 

شود، برندینگ داخلی چـه   در همین حال، در تمامی سطوح شرکت به یک سوال بزرگ پاسخ داده می. شود
از اینکه هر کارمند در مـورد ابتکـار برنـد داخلـی شـنید و       ؟ بعدسازمان به ارمغان می آوردچیز مهمی براي 

و آنها چـه سـهمی در موفقیـت شـرکت      می رودیادگرفت، باید درك کند که چه رفتار شغلی  از وي انتظار 
  ).2006، 11واالستر و چرناتونی(دارند

وي سیاسـت  تقویت کـرده و آن را هـم سـ    هاي مطلوب و مورد انتظار را این است که رفتار سازماننیاز 
برندینگ داخلـی  .اده شودهاي منابع انسانی، ارتباطات داخلی و تالش ها و استراتژي بازاریابی شرکت قرار د

شرکت هایی که نیروي کار آنها درك می کنند که چگونه عمل کـرده و  . اثربخش داراي مزایاي فراوانی است
عملکرد قوي تر و رضایت مشتري بیشـتري  کارمندان متعهد . چگونه درآمد کسب کنند، عملکرد بهتري دارند

  ).همان منبع(درا فراهم می کنن
در تعریفی برند داخلی بـه  ). 2007ماهنرت و تورز، (تعاریف و تمرکز بر مفهوم برند داخلی وجود ندارد

در تعریفـی  ). 2007پونجاسـري و ویلسـون،   (عنوان وسیله اي جهت ایجاد برندي قدرتمند عنوان شده است
ان وسیله اي جهـت دسـتیابی بـه مزیـت رقـابتی از طریـق افـراد داخـل سـازمان تعریـف شـده            دیگر به عنو

برند داخلی به عنوان فعالیت هاي بکار رفته توسط سازمان جهت اطمینان از تعهد بـه  ). 2003جاکوبز، (است
ق داخلـی  هنگامی که همه آنچه گفته شد، انجام شد، برندینگ موف).2009، 12او کاالقان(برند تعریف می شود

، 1391، اسـتینمتز (.تمرکز بر روي مشتري و نهایتا ارزش سهامدار می شـود ، 13باعث ارتقاي ارزش ویژه برند
  )30ص

  

                                                             
11Vallaster, C & de Chernatony 
12O’Callaghan 
13Brand Equity 
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 15برترین رویه هایی که از مطالعه در مورد این موضوع در طـول   و کلیدي معیارهايدر اینجا برخی از 
  :، مطرح می شودشده استسال گردآوري 

برندینگ داخلـی نیـز بـه    ! نه یک تحویل فوري ،مدت و فرآیند محور استیک برند یک گزاره بلند  .1
  .همین گونه است

برندینگ داخلی یک فرآیند زنجیره اي را دنبال می کند که از طریـق آن کارکنـان بـه موفقیـت برنـد       .2
  .بین انتقال یک پیام، درك آن و تغییر رفتار تفاوت وجود دارد. داخلی دست پیدا می کنند

شما نمی . خالت و درگیري مدیریت ارشد را در طول فرآیند برندینگ داخلی داشته باشیدشما باید د .3
  .توانید این امر را تفویض کرده یا اجازه دهید که مدیران میانی آن را انجام دهند

اگر هیچ کـدام را نداریـد، بـا    . در ابتدا با یک هدف و چشم انداز واضح، فعالیت خود را شروع کنید .4
کنید تا یکی از آنها را آماده کرده و آن را به سرتاسر شرکت هم به طور گفتاري و هـم   تیم ارشد کار

  .یدبه طور عملی انتقال ده
در ابتدا اهداف روشن و نقش هایی را که به خوبی تعریف شده اند، ایجاد کنیـد و آنهـا را در طـول     .5

  .فرآیند مورد بازبینی قرار دهید
راتژي را مورد ارزیابی قرار دهیـد؛ بـه طـوري کـه بتوانیـد      درك شرکت از اهداف کسب وکار و است .6

  .هایی را که افراد آن را درك نمی کنند، شناسایی کرده و رفع کنید حوزه
بـه  » مطلـع «برندینگ داخلی که به خوبی انجام گرفته باشد، به کارکنان اجازه می دهد که از حالـت   .7

دهند؛ به طوري که آنها رفتار خـود را در  تغییر وضعیت » متعهد«اطالعات و به حالت » درك«حالت 
و تقویت مثبتی » پاداش و شناخت«بنابراین، این کارکنان باید . پشتیبانی از اهداف شرکت تغییر دهند

  .براي تغییر رفتار خود دریافت کنند
مراکز تمـاس و خـدمات،   : اهمیت مشتري و همه نقاط تماس وي با شرکت خود را تشخیص دهید .8

  .تورها، تبلیغات و غیرهبیانیه ها، فاک
بگذارید که داخل برند همانند خارج آن بـه نظـر   . برند خود را به طور داخلی و خارجی همسو کنید .9

چیزي که در بیرون از سازمان می گویید باید همانند چیزي باشد که در درون برند بـه دنبـال   : برسد
  .آن هستید یا عمل می کنید

این امر بهتر از قوانین و سیاست هاي مصوب . کارکنان باشیدبه دنبال شرکت، توافق و گفت وگوي  .10
  .که سلسله مراتب سازمانی به پایین را طی می کنند، عمل می کند
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قرار دادن کارکنان به عنوان سفیران برند بسیار حیاتی است که شامل بخشی مشـترك از کارکنـان از    .11
، اسـتینمتز (دتجربی ترویج خواهند کر تمام سطوح است که برند را به طور داخلی از طریق ارتباطات

 ).30، ص1391

  
  رفتار شهروندي سازمانی - 3- 2

مـیالدي بـه دنیـاي     1980مفهوم رفتار شهروندي سازمانی اولین بار توسط باتمان و ارگان در اویل دهـه  
ایی تحقیقات اولیه اي که در زمینه رفتار شهروندي سازمانی انجام گرفـت بیشـتر بـراي شناسـ    . علم ارائه شد

بـا وجـود   . مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولی اغلب نادیده گرفته می شـدند 
آنکه این رفتارها در ارزیابی هاي سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیري و یـا حتـی گـاهی اوقـات     

  )1387مستبصري و نجابی ،(.مورد غفلت قرار می گرفتند، در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند
  : این اعمال و رفتارها که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می کنند 

مجموعه اي از رفتارهاي داوطلبانه و اختیاري که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند ، اما بـا ایـن وجـود    « 
  )1387اسالمی،(» د توسط وي انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهاي سازمان می شون

به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازي به اضافه کاري و تا دیر وقت در محـل کـار مانـدن نداشـته     
باشد ، اما با این وجود او بیشتر از ساعت کاري رسمی خود در سازمان مانده و به دیگران کمک می کنـد  و  

  )1387رضایی کلید بري و باقر سلیمی ،.( دباعث بهبود امور جاري و تسهیل جریان کاري سازمان می گرد
اورگان رفتار شهروندي کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان بـراي بهبـود بهـره وري و    

وي معتقد است رفتار شـهروندي  . همبستگی و انسجام محیط کاري می داند که وراي الزامات سازمانی است
ست که مستقیماً مشمول سیستم هاي رسـمی پـاداش در سـازمان نمـی     سازمانی، رفتاري فردي و داوطلبانه ا

تعریف فوق بر سه ویژگی اصـلی رفتـار   . شود، اما باعث ارتقاي اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود
  :شهروندي تأکید دارد 

  ).نه وظیفه مشخص(رفتار باید داوطلبانه باشد  .1
  .مزایاي این رفتار جنبه سازمانی دارد .2
  .  هروندي سازمانی ماهیتی چند بعدي داردرفتار ش .3
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  ابعاد رفتار شهروندي سازمانی -1- 2-3
در ایـن زمینـه در تحقیقـات    . درباره ابعاد رفتار شهروندي سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد

ات، مختلف به ابعادي نظیر رفتارهاي کمک کننده، جوانمردي، گذشت، وفاداري سازمانی، پیـروي از دسـتور  
  .نوآوري فردي، وجدان، توسعه فردي، ادب و مالحظه، رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است

میالدي دسته بندي مفصلی از اینگونه رفتارها انجـام داده اسـت کـه رفتارهـاي      2000پادساکف در سال 
  )1387ی،رضایی کلید بري و باقر سلیم: (شهروندي سازمانی را در قالب هفت دسته تقسیم می نماید

  رفتارهاي یاري گرانه  .1
 جوانمردي  .2

 نوآوري فردي  .3

 فضیلت مدنی .4

 تعهد سازمانی  .5

 خودرضایت مندي  .6

 رشد فردي   .7

مؤلفه هاي زیر را به عنوان شاخص هاي رفتار شـهروندي سـازمانی معرفـی مـی     )  2003(بولینو و همکاران 
 :کنند

  وفاداري .1
 وظیفه شناسی .2

 )مدنی  اجتماعی، حمایتی، وظیفه اي و( مشارکت  .3

 توجه و احترام  .4

 فداکاري .5

 ) روحیه جوانمردي ( تحمل پذیري  .6

عملکرد شهروندي فعالیت هایی مانند کمک به دیگران در انجام کارهـاي کارکنـان، حمایـت سـازمان و     
که به طور خـاص بـراي تبیـین    .شدن در انجام کارهاي جانبی و مسئولیت پذیري را شامل می شود  داوطلب

  : زمانی مدلی با چهار بعد زیر ارائه می نمایندعملکرد شهروندي سا
پشتکار توام با شور و تالش فوق العاده که براي تکمیل فعالیت هاي کاري موفقیـت آمیـز ضـروري     .1

  .است
داوطلب شدن براي انجام فعالیت هاي کاري که به صـورت رسـمی بخشـی از وظیفـه کـاري افـراد        .2

 .نیست
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 مساعدت و همکاري با دیگران  .3

 مقررات و رویه هاي سازمانی پیروي از  .4

شاید بتوان گفت معتبرترین تقسیم بندي ارائه شده درباره ابعاد و مؤلفه هاي رفتـار شـهروندي سـازمانی    
  : این ابعاد عبارتند از . توسط اورگان ارائه شده است که در تحقیق هاي مختلف مورد استفاده قرار می گیرد

  .هاي اداري سازمان است مستلزم حمایت از عملیات  :آداب اجتماعی .1
کمک به همکاران و کارکنان براي انجام وظایف تعیین شده به شیوه اي فراتر از آنچـه   : نوع دوستی .2

 .انتظار می رود

 انجام امور تعیین شده به شیوه اي فراتر از آنچه انتظار می رود  : وجدان کاري .3

 منفی آن  تأکید بر جنبه هاي مثبت سازمان به جاي جنبه هاي :جوانمردي .4

مشورت با دیگران قبل از اقـدام بـه عمـل، دادن اطـالع قبـل از عمـل، و رد و بـدل کـردن         : نزاکت  .5
  . اطالعات

. آداب اجتماعی ، وجدان کاري و نوع دوستی به عنوان مؤلفه هاي کمک کننده ، فعال و مثبـت مطرحنـد  
. ی سـازمانی را نشـان مـی دهـد     آداب اجتماعی به عنوان رفتاري است که توجه به مشارکت زندگی اجتماع

آداب اجتماعی ، شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت هاي فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که ایـن  
ضروري نباشد، حمایت از توسعه وتغییرات ارائه شده توسـط مـدیران سـازمان و تمایـل بـه مطالعـه       حضور 

به نصب پوسـتر و اطالعیـه در سـازمان بـراي آگـاهی      کتاب ، مجالت و افزایش اطالعات عمومی و اهمیت 
  . دیگران می شود 

گراهام معتقد است یک شهروند سازمانی خوب نه تنها باید از مباحث روز سازمان آگاه باشد بلکه بایـد  
  )1387مستبصري و نجابی ،. (درباره آنها اظهار نظر کرده و در حل آنها نیز مشارکت فعاالنه داشته باشد 

( اري رفتاري است که فراتر از الزامات تعیین شده بوسیله سازمان در محیط کـاري مـی باشـد    وجدان ک
ارگان همچنین معتقد اسـت افـرادي کـه    ). همانند کار در بعد از ساعت اداري براي سود رساندن به سازمان 

م بـه کـار ادامـه    داراي رفتار شهروندي مترقی هستند در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماري و ناتوانی ه
  .  می دهند

نوع دوستی به رفتارهاي مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسـوزي میـان همکـاران    
. اشاره دارد که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به کارکنانی که داراي مشکالت کاري هسـتند کمـک مـی کنـد    

» رفتارهـاي کمکـی   « قه قرار می دهند و آنها رابرخی صاحبنظران نوع دوستی و وظیفه شناسی را در یک طب
  . تلقی می کنند
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. جوانمردي و نزاکت مؤلفه هایی هستند که بیانگر اجتناب از وارد نمودن خسارت به سازمان مـی باشـند  
جوانمردي عبارت است از تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت هاي اجتناب ناپذیر و اجحاف هـاي کـاري   

در حالی که نزاکت دربـاره اندیشـیدن بـه ایـن اسـت کـه  چطـور        . شکایتی صورت گیرد بدون اینکه گله و 
  )1387رضایی کلید بري و باقر سلیمی ،. (اقدامات فرد بر دیگران تأثیر می گذارد

بعد رفتار شهروندي ممکن است همزمان ظهور پیـدا نکنـد ، مـثال ممکـن      5ارگان اشاره می کند که هر 
یا اینکه . شود داراي بعد وجدان کاري هستند، همیشه نوع دوست و فداکار نباشنداست افرادي که تصور می 

برخی از این ابعاد ، مانند نوع دوستی و وجدان کاري تاکتیکی براي تحت فشـار قـرار دادن مـدیران سـازمان     
ارتقاء و یـا  یعنی کارکنان سعی می کنند با انجام این اعمال بر روند تصمیم گیري مدیران سازمان براي . باشد

هنرپیشـه  « بـودن بـه   » سرباز خوب « در این حالت کارکنان سازمان از . گذارند  اعطاي پاداش به آنها ، تأثیر
  )1387رضایی کلید بري و باقر سلیمی ،. (شوند براي سازمان تبدیل می» خوب
  

  ویژگی هاي کلیدي رفتار شهروندي سازمانی -2- 2-3
 اي کارکنان سازمان به طور رسمی تشریح گردیده استنوعی رفتار است فراتر از آنچه بر. 

 رفتاري است که به صورت اختیاري و بر اساس عالیق فردي می باشد. 

    رفتاري است که به طور مستقیم پاداشی به دنبال ندارد و یا از طریق ساختار رسمی سـازمانی مـورد
 .قدردانی قرار نمی گیرد

 مستبصـري و  . (فقیت عملیات سازمان خیلی مهم اسـت رفتاري است که براي عملکرد سازمان و مو
 ) 1387، اسالمی،1387، رضایی کلید بري و باقر سلیمی ،1387نجابی،

گروهـی از  : تحقیقات صورت گرفته در زمینه رفتارهاي شهروندي سازمانی عمدتاً بر سه نوع می باشند 
  . ی متمرکز بوده اند تحقیقات بر پیش بینی عوامل ایجاد کننده رفتارهاي شهروندي سازمان

در این زمینه عواملی از قبیل رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، هویت سازمانی ، عدالت سازمانی ، اعتماد 
، انواع رهبري ، رابطه رهبر و پیرو به عنوان عوامل ایجاد کننده رفتارهاي شـهروندي سـازمانی مطـرح شـده     

  )1387مستبصري و نجابی ،. (است
تحقیقات بر پیامدهاي رفتارهاي شهروندي سـازمانی متمرکـز بـوده انـد ، در ایـن       از سوي دیگر، برخی

زمینه عواملی از قبیل عملکرد سازمان ، اثربخشی سازمانی ، موفقیت سازمانی ، رضـایت مشـتري ، وفـاداري    
  ) 1387اسالمی،. (مشتري و سرمایه اجتماعی مطرح شده است
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وم رفتارهاي شهروندي سازمانی متمرکز بوده انـد و تـالش   گروهی از تحقیقات نیز منحصراً بر روي مفه
کرده اند تعریف جدیدي از آن داشته باشند، ابعاد آن را مشخص کنند و یـا بـا کمـک روش تحلیـل عـاملی      

  )1387مستبصري و نجابی ،. (مقیاس هاي استانداردي براي سنجش این مفهوم ایجاد کنند 
  
  ندي سازمانیار بر رفتار شهروعوامل تاثیرگذ -3- 2-3

بررسی هاي فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندي سازمانی و عوامل اثرگذار بـر آن نشـان   
  : دسته عوامل زیر بوده است  4دهنده تاکید بر 

 ویژگی هاي فردي کارکنان  .1

 ویژگی هاي شغلی  .2

 ویژگی هاي سازمانی .3

 رفتارهاي رهبري .4

همکاران عمدتاً بر نگرش هاي کارکنان و گرایشها و رفتـار  تحقیقات اولیه صورت گرفته توسط ارگان و 
پادساکف و همکاران، قلمرو رفتارهاي رهبري را به انواع مختلف رفتارهاي . حمایتی رهبر متمرکز بوده است

اثرات ویژگی هاي شـغلی و سـازمانی عمـدتاً در تئـوري هـاي      . رهبري، تعاملی و تحولی گسترش داده اند 
  . هاي رهبري مطرح شده که توسط صاحب نظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است مربوط به جایگزین 

پژوهش هاي اولیه در بر گیرنده ویژگی هاي فردي بر دو محور اصلی رضایت کارکنـان و تاییـد حالـت    
اورگان و ریان عامل کلـی مـؤثر بـر روحیـه را تعهـد سـازمانی، درك از       . روحی مثبت کارکنان متمرکز است

ت و درك از رفتار حمایتی رهبري تلقی می کنند و سایر تحقیقات نشانگر ارتباط معنـادار آنهـا از رفتـار    عدال
که بیانگر اهمیت این متغیـر هـا   ) البته شدت این همبستگی ها متفاوت بوده است (شهروندي سازمانی است 

کلیـد بـري و بـاقر سـلیمی     ، رضایی 1387مستبصري و نجابی ،(در تعیین رفتار شهروندي سازمانی می باشد 
  )1387، اسالمی،1387،

در دهـه گذشـته بحـث    . عامل دیگر در فهم شهروندي سازمانی ،تأثیر حالت روحی مثبت فرد می باشد 
  . هاي زیادي در مورد برتري شناخت بر عاطفه در تعیین رفتار شهروندي سازمانی صورت گرفته است 

ر متغیرهاي خاص شخصیتی و مزاجی را بر ابعاد مختلـف  در حالی پودساکوف و همکاران و دیگران تأثی
رفتار شهروندي سازمانی مورد انتقاد قرار داده ، یافته هاي جورج پیشنهاد می کند که پژوهش هاي قبلـی کـه   
به بررسی این متغیرهاي روحی و مزاجی پرداخته اند می توانند به جاي اثرات حالت مزاجی بـرروي اثـرات   

الزم به ذکر است که اثرات حالتی عموماً به توصیف چگونگی احساس فرد در . مایند ویژگی صفتی تمرکز ن
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نقطه خاصی از زمان می پردازد در حالی که اثرات ویژگی صفتی عموماً منعکس کننده تفـاوت هـاي پدیـدار    
  . فرد در طول زمان می باشد 

یل کارکنان براي کمک کـردن بـه   عالوه بر این جورج بیان نمود که بین حالت روحی مثبت در کار و تما
) احساسـات  (رابطه معنی دار وجود دارد بنابراین عاطفه ) بعد نوع دوستی رفتار شهروندي سازمانی( دیگران 

نقش مهمی در رفتار شهروندي سازمانی هم صدق می کند با این وجود، هیچ یک از این مطالعات به بررسی 
  . این سازه نپرداخته است میزان تأثیر حالت روحی مثبت بر تفسیر کلی

که افرادي که احساس می کنند کفایت : پژوهش هاي انجام گرفته در روانشناسی اجتماعی نشان می دهد
عالوه بر این میدالسکی گزارش داده اسـت  . بیشتري دارند ، در اغلب موارد تمایل بیشتري نیز به کمک دارند

د که افراد را براي کمک به دیگران تحـت تـأثیر قـرار    که کفایت ممکن است یکی از عوامل انگیزشی اي باش
  .می دهد 

بنابراین افرادي که به دیگر افراد کمک کننـد، در ازاي کمکـی کـه فـرد کمـک کننـده ارائـه مـی دهـد ،          
. کننده احساس رضایت درونی بیشتر و یا شادي حاصل از انجام یک کار خـوب را دریافـت مـی کنـد     کمک

ز کفایت خود در کار می تواند به عنوان تمایل به کمک در محیط کار تفسیر شود بطور مشابه درك کارکنان ا
  . زیرا فرد تسلط بیشتري بر کار خود دارد 

سال اخیر در زمینه  15در سال هاي اخیر پادساکوف و همکاران در یک فراتحلیل از تحقیقات مربوط به 
تغیرها بر ابعاد مختلف رفتار شهروندي سازمانی را رفتار شهروندي سازمانی ، میزان تأثیر گذاري تعدادي از م

: از جمله متغیرهایی که با رفتار شهروندي سازمانی رابطه همساز داشته انـد عبـارت بودنـد از   . ترسیم نمودند
متغیرهاي مرتبط با شـغل نظیررضـایت منـدي شـغلی، یکنـواختی شـغلی و بـاز خـود شـغلی در خصـوص           

ل مبحث تئوري جانشین هاي رهبري بوده است که نتایج بیانگر ارتبـاط  متغیرهاي شغلی تحقیقات عمدتاً حو
  .پایدار ویژگی هاي شغلی با رفتار شهروندي است 
بازخود شغلی ، یکنواختی شغلی ، رضایت مندي درونـی  ( افزون بر آن ، هر سه نوع ویژگی هاي شغلی 

نـوع دوسـتی ،نزاکـت ، وظیفـه     (نی ، بطور معنا داري با مؤلفه هاي مختلف رفتـار شـهروندي سـازما   ) شغلی
ارتباط داشته اند ، به گونه اي که بازخود شغلی و رضایتمندي درونـی  ) شناسی، جوانمردي و فضیلت مدنی 

شغل ، ارتباطی مثبت با رفتار شهروندي سازمانی داشته در حالی که یکنواختی شغلی ارتباط منفی را با رفتـار  
  . شهروندي سازمانی نشان می دهد

هیچ یـک از  . ط بین ویژگی هاي سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی تا حدود زیادي نابسامان استرواب
موارد رسمیت سازمانی، انعطاف پذیري سازمانی و حمایت ستادي ارتباط مستمري بـا رفتارهـاي شـهروندي    

روندي سـازمانی  ولی به هر حال مؤلفه همبستگی گروهی با تمام مؤلفه هاي رفتـار شـه  . اند سازمانی نداشته
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داراي ارتباط مثبت بوده است ، حمایت سازمانی ادارك شده با نوع دوستی کارکنان ارتباط معنـاداري داشـته   
عالوه بر آن پاداش هاي خارج از کنترل رهبران با مؤلفه هاي نوع دوستی ، نزاکت و وظیفـه شناسـی   . است 

  . ارتباط منفی داشته اند
رفتارهـاي  . ر رفتار شـهروندي سـازمانی شـامل رفتارهـاي رهبـري اسـت      دسته دیگر عوامل تأثیر گذار ب

  :رهبري به سه دسته تقسیم شده است
رفتارهاي تحولی اساسی ، تعیـین چشـم انـداز ،ایجـاد مـدل مناسـب       (رفتارهاي رهبري تحول آفرین .1

 ) ،ارتقاي پذیرش اهداف گروهی ،انتظارات عملکردي باال و برانگیختگی معنوي 

 )رفتارهاي پاداش دهی و تنبیهی اقتضایی ، غیر اقتضایی (ملی رفتارهاي تعا.2

رفتارهاي تشریح کننده نقش، رویـه هـا یـا رفتـار رهبـري      (هدف  –رفتارهایی با تئوري رهبري مسیر .3
 .و یا تئوري رهبري مبادله رهبر ، عضو مرتبط هستند) حمایتی 

ارهاي شهروندي سازمانی ارتباط معنادار در مجموع ، رفتارهاي رهبري تحول آفرین با هر پنج مؤلفه رفت
مثبتی داشته و از میان رفتارهاي رهبري تعامل گرا، دو نوع از این رفتارها داراي رابطه معنادار با عناصـر پـنج   

رفتار پاداش دهی اقتضایی کـه داراي ارتبـاط مثبـت اسـت ، رفتـار      : گانه رفتار شهروندي سازمانی عبارتند از
از میان ابعاد تئوري رهبري مسیر ، هدف ، رفتار رهبـري  . داراي ارتباط منفی می باشد تنبیهی غیراقتضایی که

حمایتی با همه مؤلفه هاي رفتار شهروندي سازمانی داراي ارتباط مثبت است و تشریح نقش رهبـر فقـط بـا    
تئوري مبادلـه   مؤلفه هاي نوع دوستی ، نزاکت ، وظیفه شناسی و جوانمردي رابطه معنادار مثبت دارد و نهایتاً

رضـایی کلیـد   . (عضو با تمامی مولفه هاي رفتار شهروندي سازمانی داراي ارتباط معنادار مثبت اسـت –رهبر 
  ) 1387، اسالمی،1387بري و باقر سلیمی ،

  : بررسی دیگر رفتار شهروندي را شامل پنج حیطه زیر معرفی می کند
وظایف خود در حدي باالتر از سـطوح مـورد    رفتارهایی هستند که فرد را در انجام: وظیفه شناسی  .1

مثالً فرد ناهار خوردن خود را طول نمـی دهـد یـا جـز در مـوارد ضـروري       (کنند  انتظار هدایت می
  ).کارش را تعطیل نمی کند

رفتارهاي مؤدبانه اي هستند که از ایجاد مسأله و مشکل در محل کار جلوگیري می : ادب و مهربانی  .2
می کند از ایجاد مشکالت براي همکارانش اجتناب کند یا پـیش از اقـدام بـه     مثالً فرد تالش( کنند 

  ) .انجام امور با دیگران مشورت نماید
رفتارهاي یاري دهنده اي هستند که توسط یک فرد و به منظور کمک به کارکنان انجام : نوع دوستی  .3

به کسانی که کارشان سنگین مثالً فرد (می شود و در ارتباط با وظایف و مسایل سازمانی ویژه است 
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است کمک می کند و با میل و رغبت زیاد، وقت خود را جهت کمک به کسانی که مشکالت کـاري  
  ). دارند صرف کند

محـل کـار جلـوگیري بـه عمـل مـی       رفتار جوانمردانه اي که از شکوه و شکایت زیاد در : مردانگی  .4
   .آورد

مـثالً  ( نه فرد در فعالیت هاي سازمان هستند رفتارهاي نشان دهنده مشارکت مسئوال: خوش خویی  .5
با جمـع  ) فرد کارهایی انجام می دهد که در حیطه وظایفش نیستند، اما وجهه سازمان را باال می برند

  .این حیطه ها رفتار شهروندي سازمانی کلی حاصل می شود 

  
  مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندي سازمانی -4- 2-3

. تقابـل ، اعتمـاد ، مشـروعیت و عـدالت سـازمانی      : ري سازمانی عباتنـد از  مفاهیم مهم در شهروند مدا
توجه به ایـن مفـاهیم نقطـه شـروع بسـیار      . هرکدام از این مفاهیم بر رفتارهاي مدیریتی خاص داللت دارند 

  ).1387مستبصري و نجابی، (مفیدي براي مفهوم سازي رفتار شهروندمداري سازمانی است
  اعتماد )الف

بانی اصلی اقدامات مدیریتی در عصر حاضر ، ایجاد اعتماد میان کارکنان و مدیران بوده و یکـی  یکی از م
کرکر معتقد است کـه مـراودات   . از گام هاي مهم حرکت به سوي شکل دهی این رفتار ، ایجاد اعتماد است 

که به تبع آن ، انسجام ایجاد قانونمند میان کارکنان و مدیران باعث ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد میان آنها شده 
جنبه هایی از رفتـار مـدیریتی کـه موجـب ایجـاد      . می شود که این امرتعامالت مثبت آتی را تضمین می کند

ثبات، انسجام، تسهیم و تفویض کنترل، ارتباطات و داشتن مالحظات و توجهـات  : اعتماد می شود عبارتند از
هروندمداري در سازمان،حوزه هاي دیگري نیز باید مـورد توجـه   ویژه البته به منظور عملیاتی نمودن مفهوم ش

  . قرار گیرند که در ادامه ارائه می شوند
  مشروعیت ) ب

به اعتقـاد اتزیـونی، مـادامی کـه اعمـال      . مشروعیت جزء اساسی و جدانشدنی سازمانهاي امروزي است 
از صاحب نظران به نام حک شر  یکی. قدرت جنبه مشروع به خود بگیرد، تقاضاهاي مدیران اجابت می شود

مفهومی به نام مشروعیت شورایی را ارائه نموده که بیانگر شکلی از مدیریت است که در برگیرنـده خواسـته   
  .هاي تمامی اعضاي سازمان بوده و محدود به قوانین بروکراتیک و اوامر مدیریتی نمی شود 

  تقابل ) ج
نجـر بـه ایجـاد حقـوق خـاص و امتیـازات ویـژه بـراي         مفهوم تقابل دربرگیرنده موضوعهایی است که م

به اعتقاد فاکس تقابل ، سازوکار مهمی است که موجب افزایش تعهـد و تعلـق در محـیط    . شود  کارکنان می
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. ور و حقوق کارکنان حمایت می کنـد   کار شده و باعث بروز رفتارهایی می شود که از فرهنگ سازمانی بهره
ر سازمان تالش هاي فیزیکی و ذهنـی بیشـتر از سـوي کارکنـان و در نتیجـه      نتیجه اعمال چنین رویکردي د

  . برخورداري کارکنان از مزایاي آموزش امنیت شغلی و حقوق سازمانی می باشد
  عدالت سازمانی) د

مبانی نظري مختلفی به تکرار به این موضوع اشاره دارند که عدالت سازمانی، یکـی از مهمتـرین مقدمـه    
سلزنیک اولین کسی بود که مفهوم عدالت اجتماعی را به عنـوان  . ار شهروندي سازمانی استهاي نیل به رفت

منظور وي از این مفهوم، داشتن رفتار برابـر بـا همـه    . مبناي ایجاد جوامع صنعتی مدرن مورد مطالعه قرار داد
   .افراد و ایجاد فرصت براي توسعه توانمندي هاي فردي بود

یکـی از انـواع عـدالت    . ست براي توصیف نقش عدالت با موقعیت هاي شـغلی عدالت سازمانی اصطالحی ا
هاي سازمانی، عدالت توزیعی است که به عادالنه بودن پیامدها و نتایجی که کارکنان دریافت می کنند اشـاره  

بـه  می کند این عدالت سازمانی ریشه در نظریه برابري آدامز دارد این نظریه به نحوه پاسخ دهی افراد نسـبت  
مداخله ها و رفتارهاي ناعادالنه مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات و پـاداش هـا در سـازمان هـا توجـه      

عـالوه بـر عـدالت تـوزیعی ، مفهـوم      . احتماالً محققان سازمانی بیشترین آشنایی را با این نظریه دارنـد  . دارد
در حـالی کـه عـدالت    . ویه اي است دیگري که اخیراً در بحث عدالت سازمانی مطرح شده است ، عدالت ر

توزیعی، عادالنه بودن پیامدهاي دریافت شده توسط کارکنان را توصیف می کنـد، عـدالت رویـه اي عادالنـه     
بودن روش هاي مورد استفاده براي تعیین این پیامد ها را بیان می کند به عبارت دیگـر عـدالت تـوزیعی بـه     

، اما عدالت رویه اي به عادالنه بودن روشهاي مـورد اسـتفاده بـراي     عادالنه بودن منابع و امکانات توجه دارد
تحقیقات جدید در مـورد عـدالت رویـه    . تصمیم گیري در مورد نحوه توزیع امکانات و منابع اشاره می کند 

اي نشان می دهند که روش هاي توزیع منابع و امکانات یک عامل تعیین کننده مهم عـدالت در سـازمان هـا    
: لونتال معتقد است که رویه هاي عادالنه به وسیله خصوصیات زیر مشخص مـی شـود   . شود محسوب می 

توزیع امکانات براي همه افراد در طول زمان یکسان و بدون سوءگیري باشد ، براساس اطالعـات صـحیح و   
عدالت ،  سومین. دقیق انجام گیرد ، قابل تصحیح باشد و بر اساس هنجارهاي اخالقی و معنوي استوار باشد 

عدالت تعاملی است که نوعی عدالت رویه اي است و اشاره به برخورد عادالنه اي دارد که در مورد یک فرد 
  ).1388حقیقی و همکاران، (شاغل در قالب روش هاي رسمی تصویب شده اعمال می شود
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  مفهوم تعهد سازمانی - 4- 2
بسـیاري   هاي گذشته موردعالقـه  سالتعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول 

رکنـی نـژاد،   ( بوده اسـت  شناسی اجتماعی شناسی خصوصاً روان از محققان رشته هاي رفتار سازمانی و روان
تغییر در ن این این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده تری ).1386

  .است تا نگرش یک بعدي به آن بودهقلمرو مربوط به نگرش چندبعدي به این مفهوم 
هـا   هاي شـرکت  ها وادغام همچنین باتوجه به تحوالت اخیر در حیطه کسب و کار ازجمله کوچک سازي

اثر تعهد سـازمانی بـر دیگـر متغیرهـاي      نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که در یکدیگر عده اي از صاحب
وعملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بــررسی آن جمله ترك شغل، غیبت از مهم در حوزه مدیریت 

امـا عـده اي دیگـر ازمحققـان ایـن دیـدگاه را نپذیرفتـه و معتقدنـد کـه           ).1388سـاغروانی ، (بی مورد است
فرهنگـی  (قـرار گیـرد   وجـه  و همچنـان مـی توانـد موردت   اسـت   تعهدسازمانی اهمیت خود را از دست نداده

،1384.(  
توجه را از سوي محققان به خود جلب  سه نگرش عمده بیشترین اره سازمان،شده دربتحقیقات انجام در
  : این سه نگرش عبارتند از. ستکرده ا
  14رضایت شغلی .1
  15وابستگی شغلی .2
  ). 1386رکنی نژاد ، ( 16یتعهدسازمان .3

معمـولی تـرین   .متفاوت تعریـف شـده اسـت    به شیوه هاي17تعهدسازمانی مانندمفاهیم دیگررفتارسازمانی
رد با تعهد سازمانی آن است که تعهدسازمانی را نـوعی وابسـتگی عـاطفی بـه سـازمان درنظرمـی       شیوه برخو

که به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان مـی گیـرد، در سـازمان     براساس این شیوه ، فردي. گیرند
 رانشپـورتر و همکـا  . )1375سـاروقی ،  (مـی بـرد   مشارکت دارد و باآن درمی آمیزد و ازعضویت درآن لذت

هاي سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریـف مـی کننـد ومعیارهـاي      تعهدسازمانی را پذیرش ارزش)1974(
چـاتمن و  .سـازمان مـی داننـد    هـاي  اندازه گیري آن را شامل انگیزه ، تمایل براي ادامه کار و پـذیرش ارزش 

هاي یک سازمان ، به  و ارزشعاطفی بااهداف  تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی )1968( اورایلی
تعریـف مـی    )یابی به اهداف دیگـر  وسیله اي براي دست(آن  هاي ابزاري خاطر خود سازمان و دور از ارزش

  .)1375رنجبریان ،(کنند 

                                                             
14- Job Satisfaction 
15-Job Involvement 
16-Organizational Commitment 
17- Behavior Organizational 
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است کـه در آن   )شغل  نه(هاي مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان  تعهد سازمانی عبارت از نگرش
وفـاداري قـوي دارد و از طریـق آن     سازمانی شخص نسبت به سـازمان احسـاس  در تعهد . به کارند مشغول

  .)1376استرون ،(سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد
نگرش یا جهت گیري که هویت فرد را به سازمان مرتبط :کند شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می

الن اجتماعی بـه اعطـاي نیـرو و وفـاداري خـویش بـه       تعهدسازمانی را تمایل عامنیز  کانتر.یا وابسته می کند
به عقیده ساالنسیک تعهد حالتی است در انسان  ).1380به نقل ازاسماعیلی، (  اجتماعی می داند سیستم هاي

 ها تـداوم بخشـد و مشـارکت    خود و از طریق این اعمال اعتقاد می یابد که به فعالیت که در آن فرد با اعمال
بوکانان تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و ). 1375به نقل ازساروقی ،(ها حفظ کند  م آنثرخویش را در انجاؤم

ها واهـداف   وابستگی به نقش فرد در رابطه با ارزشیعنی ها و اهداف سازمان می داند،  آمیز به ارزش تعصب
ی به عنـوان یـک   ،تعهد سازمان )1992( به نظر لوتانزو شاو. و به سازمان فی نفسه جداي از ارزش ابزاري آن

اعتقـاد  ، تمایل به اعمال تالش فوق العاده براي سـازمان ، قوي به ماندن در سازمان تمایلعبارتست از نگرش 
باال ایـن اسـت کـه تعهـد حـالتی       وجه اشتراك تعاریف). 1377عراقی ، (ها و اهداف  قوي به پذیرش ارزش

اندن در سازمان یا ترك آن را به طور ضمنی م روانی است که رابطه فرد را باسازمان مشخص کند، تصمیم به
  ).1375ساروقی ، (در خود دارد

سازمانی نوعی نگرش است کـه میـزان عالقـه و دلبسـتگی و وفـاداري کارکنـان       تعهد  در تحقیق حاضر
مـوالیی،  (لذا به پیروي از برخی محققان. نسبت به سازمان و تمایل آنان به ماندن در سازمان را نشان می دهد

  :تعهد سازمانی شامل سه بخش درنظر گرفته شده است )1385
چالش شغل ، وضوح نقش ، وضوح اهداف ، مشکل بودن هـدف ، پـذیرش مـدیریت،    ( تعهد عاطفی .1

 ).پذیري سازمانی، عدالت،اهمیت شخصی،بازخورد، مشارکت انسجام همکاران، تبعیت

  
یـابی بـه    رد،درك قابلیـت دسـت  گذاري فـ  ها،آموزش، تغییر محل زندگی، سرمایه مهارت( تعهد مستمر .2

  ).هاي شغلی جایگزین
  ).هنجار تعهد سازمانی(تعهد هنجاري یا تکلیفی  .3

نشان داده اند که متغیر درك حمایت سازمانی قوي ترین رابطه مستقیم و مثبـت  ) 1384( مدنی و زاهدي
عـدالت سـازمانی   دارد و متغیـر احسـاس   ) شامل تعهد عاطفی ، هنجاري و مسـتتر (را با تعهد سازمانی کلی 

همبستگی نسبتاً قوي مستقیم با تعهد سازمانی دارد و متغیر احساس امنیت شغلی همبسـتگی مسـتقیم نسـبتاً    
  .ضعیف با تعهد سازمانی داشته است
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ترین عوامل موثر بر ایجاد و حفظ تعهد سازمانی مدیران سطوح مختلف را در قالب  مهم) 1380(سالجقه
ها را با تعهـد   بهداشتی و وجود عوامل محیطی دسته بندي و سپس ارتباط آن متغیر رضایت شغلی ، عوامل 3

یافته هـاي تحقیـق وي نشـان داد کـه بـین میـزان رضـایت شـغلی ، عوامـل          . سازمانی مورد آزمون قرارداد 
نگهدارنده بهداشتی و وجود عوامل محیطی از یک طرف و میزان تعهد سازمان مدیران از طرف دیگـر رابطـه   

  .بین میزان رضایت شغلی و میزان تعهد سازمانی رابطه معناداري وجود دارد. ت وجود دارد خطی مثب
نشان داد که تفویض اختیار بر تعهد سازمانی و تصمیمات شغلی اعضاء سازمان مؤثر بـوده  )  1996(آلن 

  .است
نتـایج  . نمـوده انـد    تاثیر عوامل مقدماتی را در شکل گیري تعهد کارکنان تأییـد ) 1998( هاریسون و هوبارد 

هاي شغلی که به وسیله مدیران طراحی شـده اسـت نقـش     تحقیق آنان نشان داد رویارویی کارمندان با چالش
  .اساسی در افزایش میزان تعهد سازمانی دارد

  
  مفهوم فرهنگ سازمانی  - 5- 2

این مفهوم کـه   تعریف واحدي از  علیرغم گسترش سریع مفهوم فرهنگ سازمانی و استفاده گسترده از آن،
، 21اسمیرسـیچ   ، 1999، 20، شاین 1992، 19، مارتین18،1986هاچ و اسکلز( مورد قبول همگان باشد وجود ندارد

  . فرهنگ سازمانی همچون دیگر پدیده هاي سازمانی به صورت هاي مختلف تعریف شده است) 1983
ویکرد و دیدگاهی اسـت کـه   بدیهی است هریک از تعاریف ارایه شده براي فرهنگ سازمانی متناسب با ر

در . موضوع فرهنگ  سازمانی را مورد بررسی قـرار داده اسـت    نظریه پرداز مورد اشاره با توسل به آن رویکرد،
  :ارایه شده است  این قسمت تعدادي از این تعاریف،

شیوه مرسوم و متداول تفکر و انجام کارها در یک شـرکت اسـت    معتقد است فرهنگ، ) 1952( 22ژاکوس
بایـد آن هـا را    اعضاي جدید براي آن که در شرکت پذیرفته شوند،   ه کلیه اعضا کم و بیش در آن سهیم بوده،ک

  .فراگرفته و حداقل تا حدودي آنها را بپذیرند
  افسـانه هـا،    ، فرهنـگ را الگـوي غالـب ارزش هـا،    24مدرن/ از نظریه پردازان کارکردگرا) 1976(23لیکرت

اهـداف و    ،)از جملـه تکنولـوژي  (مصنوعات و نمودهاي آن ها در زبان، نمادها،   امفروضات و هنجاره  باورها،
  .فعالیت ها و تعامالت می داند  نگرش ها،  عواطف،  اقدامات مدیریت،

                                                             
18.Schultz & Hatch 
19.Martin 
20. Schein 
21.Smirhcich 
22.Jaques 
23.Likert&Likert 
24.  Functionalist/ Modern 
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مجموعه اي از معانی پذیرفته شده توسط یـک گـروه مشـخص در      معتقد است فرهنگ،) 1979(25پتیگرو
دسته بندي ها و تصورات، وضـعیت افـراد را بـراي آن هـا       اشکال،  ت،این مجموعه از عبارا. زمانی معین است

  .تفسیر می کند
مدرن، فرهنگ را برنامه ریزي جمعی ذهن آدمی مـی دانـد   / از نظریه پردازان کارکردگرا) 1980(26هافستد

ي مجموعـه اي از ارزش هـا   فرهنـگ از ایـن نظـر،    . که اعضاي یک گروه را از سایر گروه ها متمایز مـی کنـد  
  .مشترك است
  باورها و مفروضاتی کـه در سـازمان وجـود دارنـد،     معتقد است که ارزش هاي اساسی، ) 1982(27دنیسون

الگو هاي رفتاري که از این ارزش هاي مشترك ناشی می شود و نمادهایی که مبـین پیونـد بـین مفروضـات و     
  .فرهنگ سازمانی نامیده می شوند ارزش ها و رفتار اعضا سازمان اند، 

مدرن، معتقدند فرهنگ را می توان به مثابـه چسـب   / از نظریه پردازان کارکردگرا ) 1984(28سیل و مارتین
آن هـا   و عامل پیوند دهنده اعضاي یک سازمان دانست که از طریق مجموعه اي از الگو هاي معنایی مشـترك،  

  .اعضاء تمرکز می یابد و انتظارات مشترك باورها،   فرهنگ بر ارزش ها،. را به هم پیوند می دهد
فرهنـگ الگـویی از مفروضـات اساسـی     «:مدرن معتقد اسـت / از نظریه پردازان کارکردگرا) 1985(29شاین

است که یک گروه معین در هنگام رویارویی با مسائل ناشی از انطباق بـا محـیط بیرونـی و ایجـاد انسـجام در      
این الگوها به دلیل کارآمدي در حل مسایل . »دهد کشف کرده یا توسعه می محیط درونی آن ها را ابداع نموده،

تفکـر و احسـاس در     و مشکالت گروه ارزشمند شمرده شده و از این رو به عنوان شیوه هـاي درسـت ادراك،  
  .به افراد تازه وارد آموخته می شود رابطه با آن مسایل، 

نگ پدیده اي جمعـی اسـت کـه    فره« :، معتقدند31تفسیري/ از نظریه پردازان نمادین) 1993(30تریس و بیر
ایـن  . »نمود می یابـد  در واکنش هاي افراد نسبت به عدم اطمینان ها و آشفتگی هاي نهفته در تجربیات انسان، 

یعنی ایدئولوژي   ،32اولین دسته در برگیرنده جوهره فرهنگ. واکنش ها به دو گروه عمده قابل دسته بندي است
اقدامات و کنش هاي عینی و مشـهودي    یعنی پدیده ها، است، 33گیدسته دوم نیز حاوي شکل هاي فرهن. است

  . که اعضا از طریق آن ها جوهره فرهنگ خود را به یکدیگر بیان نموده، تأیید کرده و منتقل می نمایند

                                                             
25. Pettigrew 
26.Hofstede 
27.Denison 
28.Siehl& Martin 
29.Schein 
30.Trice & Beyer 
31.   Symbolic/ Interpretive 
32.   Substance of a culture 
33.   Cultural forms 



30 
 

تفسیري فرهنگ را مجموعه اي از معانی مشترك مـی دانـد   / از نظریه پردازان نمادین) 1983(34اسمیرسیچ
افسانه هـا و اقـدامات وجـود      آیین ها و تشریفات، ر هر سازمانی الگو هایی از باورها، نمادها، د و معتقد است، 

  .دارد که در طول زمان به تدریج شکل گرفته و تکامل یافته اند
باورهـا،   فرهنگ مجموعـه اي از ارزش هـا،   « :تفسیري معتقد است/ از نظریه پردازاننمادین) 1996(35کابر

افـراد فرهنـگ را بـه عنـوان       در اصـل، » .اري مشترك و اختصاصی یک گروه معین استرسوم و الگوهاي رفت
حفظ انسجام و هویت آن ها در تعامل با سایر گـروه هـا بـه آن هـا       سازوکاري که در انطباق با محیط بیرونی،

  . به وجود می آورند کمک می کند، 
فرهنگ معموالً بیـانگر الگـوي    «: د است کهتفسیري معتق/ از دیگر نظریه پردازان نمادین) 1997(36مورگان

از . »قوانین وتشریفات روزمـره مـنعکس مـی شـود     ارزش ها،  ایدئولوژي،  توسعه اي است که در نظام معرفتی، 
سبک هـاي زنـدگی    نظر او افراد از واژه فرهنگ براي این استفاده می کنند که نشان دهنده گروه هاي مختلف، 

  .متفاوتی دارند
فرهنگ پنهان است، اما قدرت ایجـاد  . یک سازمان، نقش شخصیت در یک فرد را ایفا می کندفرهنگ در 

در بسـیاري از نظریـه هـا ایـن شخصـیت      ). 1988، 37گرینود و هنینگز(مفاهیم وجهت دهی حرکت ها را دارد
ی مطـرح  سازمانی به فرهنگ سازمانی ارجاع می شود که به عنوان سیستم اشتراك معانی و باورها و ارزش های

  )1387منوریان و همکاران،. (می شوند که در نهایت رفتار کارکنان را شکل می دهد
فرهنگ، الگویی از باورها، سمبل ها، افسانه ها و عملکردهاي روزمره اي است کـه در همـه سـازمان هـا     

از کل سازمان  همه اینها با هم فرهنگ را می سازند، لذا فرهنگ یک متغیر ساده و قابل تفکیک. انجام می شود
  ). 1983اسمیرسیچ، (فرهنگ هر سازمان، خود آن سازمان است. نیست

دنیسون عقیده دارد فرهنگ سازمانی به ارزش هاي اساسی، باورها و اصولی ارجاع می شود کـه همچـون   
عالوه برآن، هم ارزش ها و باورها و هـم نظـام مـدیریتی،    . شالوده اي محکم به نظام مدیریت خدمت می کنند

این اصول و ارزش ها ماندگارند، زیرا براي اعضـاي سـازمان، حـاوي    . گردند باعث تقویت آن اصول اولیه می
وي معتقد است کـه پیـام و برداشـت فرهنـگ سـازمانی بـه طـور نزدیکـی بـا          . معانی و مفاهیم خاصی هستند

. ن کـار مـی کننـد، دارنـد    استراتژي هاي سازمانی مرتبط هستند و تاثیر بسیار زیادي بـر افـرادي کـه در سـازما    
دنیسون بیان می دارد، فرهنگ به آسانی قابل رؤیت و تماس نیست، اما به گونه اي با اهمیت، افراد سازمان آن 

در بسیاري از سازمان ها، این  مهـم  . را به خوبی می شناسد و قانون فرهنگ از هر قانون دیگري قوي تر است
  ). 2000ن، دنیسو(ترین پیام و برداشت از فرهنگ است

                                                             
34.Smircich 
35.Kubr 
36. Morgan 
37.Greenwood,R and Hinings,C 
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داند که یـک احسـاس خـاص را در     فرهنگ سازمان را سیما و منظري از سازمان می) 1993(38هاریسون
از دیدگاه وي، فرهنگ مجموعه اي از رفتارها، ارزش ها و روش هایی اسـت کـه   . مورد سازمان ایجاد می کند

  . یک سازمان را از سایر سازمان هاي هم گروه، متمایز می کند
فرهنگ سازمانی در طول پیوستاري قرار دارد که یـک سـوي آن ابـزاري و سـوي دیگـر آن       مفهوم سازي

. قـرار دارد » طبقـه بنـدي  «و » فراینـد گرایـی  «دو انتهـاي ایـن پیوسـتار مفهـومی، رویکردهـاي      . آکادمیک است
نـوعی،   بـه . رویکردهاي فرایند گرایی به فرهنگ سازمانی به عنوان خلق متوالی مفاهیم مشترك توجه می کنـد 

الگویی از مفاهیم اساسی که گروه آن را در یادگیري براي : این رویکرد در مدل شاین، چنین تعریف شده است
. فائق آمدن بر مسائل مرتبط با سازگاري بیرونی و یکپارچگی داخلی خود اختراع، کشف یا ایجاد کـرده اسـت  

ر می گیرد و از این رو اعضاي جدیـد بـه آن   این مخلوق چنان کار می کند که به عنوان ارزش، مورد توجه قرا
ــودمی         ــایل خ ــا مس ــاط ب ــردن در ارتب ــاس ک ــیدن واحس ــراي درك، اندیش ــت ب ــک راه درس ــوان ی ــه عن ب

شـیوه اي کـه مـا    «معتقد است، فرهنگ هر سازمان می توانـد بـه عنـوان    ) 2002(هاناگان). 1990شاین،(نگرند
اي از عوامـل واقعـی،    نگ را می تـوان ترکیـب پیچیـده   فره. تعریف شود» براساس آن کارها را انجام می دهیم

منوریـان و  (ملموس و مفروضاتی در زمینه این که افـراد در سـازمان هـا چگونـه بایـد رفتـار کننـد، دانسـت          
  ).1387همکاران، 

، فرهنگ ما را برمی انگیزاند و به ما دلیري مـی دهـد تـا دربـاره چیـزي وراي      )1983(به گفته اسمیرسیچ 
فرهنگ به ما اجازه می دهد تا در درون پیکر سازمان، نوعی از روح و . فنی در سازمان سخن گوییم فرایندهاي

چستر بارنارد نیز در نوشته بسیار گرانبهاي خـود بـه سـازمان    . روان را همراه با نوعی از رمز و راز پدید آوریم
انـده مـی شـود، بـه عنـوان یـک       غیر رسمی یا آنچه امروز بخش پنهان و پوشیده کوه یخ فرهنگ سازمانی خو

  . ضرورت براي عمل کامیاب سازمان رسمی اشاره کرده است
و همکاران فرهنگ سازمانی را، راه قالب ریزي شده اندیشـیدن، احسـاس کـردن و پاسـخ      39هنري توسی

فرهنـگ سـازمانی را یـک نظـام      40اورایلی. دادن می دانند که در یک سازمان یا پاره بخش هاي آن وجود دارد
صـاحب نظـران،   ). 1372طوسـی،  (ظارت اجتماعی بالقوه می داند که در برابر نظام نظارت رسـمی قـرار دارد  ن

فرهنگ سازمانی را الگوي منحصر به فردي از مفروضات،ارزش ها و هنجارهاي مشترك می دانند که فعالیـت  
  )1387و همکاران،منوریان .(دهد هاي جامعه پذیري، زبان، سمبل ها و عملیات سازمان ها را شکل می

با نگاهی دقیق به تعاریف مختلفی که بیان شد، پی می بریم که زمینه اصلی در فرهنـگ سـازمانی، وجـود    
در هر سازمانی الگوهایی از باورهـا، سـمبل   . سیستمی از معانی و مفاهیم مشترك در میان اعضاء سازمان است
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این الگوهـا باعـث مـی    . رور زمان به وجود آمده اندها، شعائر، داستان ها و آداب و رسوم وجود دارند که به م
شوند که در خصوص اینکه سازمان چیست و چگونه اعضاء باید رفتار خـود را ابـراز کننـد، درك مشـترك و     

فرهنـگ سـازمانی عبـارت    : در تعریف دیگري آمـده اسـت  ). 1376الوانی و دانائی فرد، (یکسانی به وجود آید
ط اکثریت قریب به اتفاق اعضاي سـازمان پذیرفتـه و حمایـت مـی گـردد و      است از ارزش هاي قالبی که توس

فرهنگ سـازمانی، سیسـتمی اسـت    ). 1990رابینز، (عامل انسجام اعضا و هم نوایی درونی میان آن ها می باشد
افـراد چگونـه عمـل مـی کننـد و      (و عقاید) چه چیزي مهم است و چه چیزي مهم نیست(متشکل از ارزش ها

که در تعامل متقابل با نیروي انسـانی، سـاختار سـازمانی و سیسـتم کنتـرل بـوده و در       ) کنند چگونه عمل نمی
  ). 1373زاده،  ممی(نهد  نتیجه، هنجارهاي رفتاري را در سازمان بنا می

چنین به نظر می رسد که هر محققی مجبور اسـت    فقدان یک تعریف جامع و مانع براي فرهنگ در حقیقت،
رائه دهدو به همین دلیل تعاریف ارائه شده براي فرهنگ سـازمان طیفـی از تعـاریف    تعریف خاص خود را ا

  .خیلی کلی تا تعاریف کامالً خاص را در بر می گیرند
  
  پیشینه تحقیق - 6- 2

نظربه اهمیت رفتار شهروندي سازمانی در کشورهاي در حال توسعه و به دلیل تاثیر اینگونه رفتارهاي 
الزم است اقدامات سازمانی که موجب به وجود آمدن ، خشی و موفقیت سازماناثر ب ،کارکنان بر عملکرد

با کمی تامل بر تحقیقات انجام گرفته بر روي رفتار .چنین رفتارهایی در کارکنان میشوند شناسایی شوند 
برند داخلی شرکت به عنوان یکی از عوامل موثر بر رفتار شهروندي ، شهروندي سازمانی متوجه خواهیم شد

ازمانی مورد کم مهري قرار گرفته و شاید در کشورمان ایران بعضأ درخصوص هر کدام بطور مجزا س
تحقیقاتی انجام پذیرفته ولی تا کنون تاثیر برند داخلی سازمان بر روي رفتار شهروندي کارکنان مورد مداقه 

رت گرفته در زمینه همچنین با خاطر نشان سازي این موضوع که اکثر تحقیقات صو  .قرار نگرفته است 
رفتار شهروندي سازمانی در سازمانهاي خارجی با فرهنگ خاص خود بوده است لزوم انجام این تحقیق در 

  .سازمانهاي داخلی با فرهنگ ملی خود دلیلی بر ضرورت انجام این تحقیق است
  
  برندسازي داخلی  

فرایند تصمیم گیري مشتري را  ، همان طور که برند سازي خارجی از راه تبلیغات و پیمان قوي برند
برند . شرکتها دریافته اند که ارتقاي پیام برند از داخل نیز به همان اندازه ارزشمند است ، تسهیل میکند 

). 2003احمد رفیق، ( یعنی همان کارکنان بیان شد، سازي داخلی به منظور ارتقاء برند در درون سازمان
از آنجایی که برند سازي داخلی باعث ) 2005بورمن و زپلین، ( دمطالعات اخیر این موضوع را تأکید میکن
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کارکنان را قادر میسازد که در زمان مواجهه   ،ایجاد یک درك مشترك از برند در سراسر سازمان میشود 
در اینصورت بطور خالصه میتوان گفت که برند سازي داخلی سبب   .پیمان برند را به جا بیاورند  ،خدمت 

از ارزشهاي برند شده و با ترکیب آنها در ایجاد واقعیت برند بر نگرشهاي کارکنان و شکل  درك کارکنان
  )2005دریک و همکاران، (آثار مفیدي بر جاي میگذارد ، دهی رفتارهاي آنان براي یکپارچه شدن با برند

اسچیفن ( ی دهد اعتبار خود را ازدست م، اگر پیام برند بوسیله رفتار یکپارچه کارکنان پشتیبانی نشود 
پیمان خارجی برند باید بطور صحیحی با عملکرد واقعی در داخل سازمان یکپارچه شود و ) . 2001پاور، 

پیامی که به ). 2000اسچالتز، (کارکنان مهمترین به جا آوردندگان عهد و پیمان برند در داخل سازمان باشند 
زمانی که تالشهاي برند ؛ مهم است ، مشتریان میرسد کارکنان یک سازمان میرسد نیز به اندازه پیامی که به 

احتمال زیادي دارد که کارکنان برند را درك کنند و در برند احساس مالکیت ، سازي داخلی انجام میشود 
  )2006جادسن کیمبرلی و همکاران، (کنند و آثاري از برند را در مسئولیتهاي سازمانی خود ایجاد کنند 

فرآیند انتقال ، ی به روشی مهم در استخدام کارمندان جدید تبدیل شده است امروزه برند سازي داخل
به عنوان برند سازي داخلی یاد میشود و این جنبش ، این تفکر که سازمان مکان بزرگی براي کار است 

الزم ،  همانطور که هویت برند باید از بیرون ارتقاء داده شود. بخشی از مبارزه شرکت در جهت برند است 
  )  2010راج و همکاران، (است از داخل سازمان نیز به کمک روش هاي پیشبردي متنوع ارتقاء داده شود 

به   ؛شرکت ها همواره در تالشند عملکرد خود را به سطح باالیی ببرند و در ردههاي باال قرار گیرند 
از این جهت   ،یجاد کنند این منظور ضروري است تا کارکنان خود را درك کرده و در میان آنها هماهنگی ا

برند سازي داخلی بعنوان فرایندي کلیدي براي هماهنگ کردن رفتارهاي کارکنان با ارزشهاي برند مطرح شد 
، تعهدسازمانی، برند سازي داخلی موفق با توجه به انتصابات شغلی . )2001دیچرناتونی و همکاران، (

اوین (اند نقش مهمی در نگرش کارکنان داشته باشد انگیزش کاري و رضایت شغلی میتو،  مشارکتهاي کاري
  .)1999و کارانا، 

بازارها را مورد ، انجمن بازاریابی کانادا به منظور مطالعه فعالیتهاي برند سازي داخلی  2005 درسال
ارتقاي ": در این تحقیق تعریفی از برند سازي داخلی ارائه شد که به اینصورت بود . بررسی قرار داد 

با بازار داران بزرگ در تمام بخشهاي  2006 انجمن مذکور در سال. "ي برند شرکت در بین کارکنانارزشها
گستره وسعیی از مفاهیم را پیرامون ، این مصاحبه هاي عمیق . کسب و کار مصاحبه هاي کیفی انجام داد

، داخلی آشنا نبودند  علیرغم اینکه بسیاري از شرکت ها با واژه برند سازي، برند سازي داخلی آشکار کرد 
  .توصیف کنند، تمام مصاحبه شونده ها قادر بودند تا فعالیتهایی را که پلی بین راهبرد و اجرا بود 

بر اساس این مصاحبه ها و مطالعاتی که در انجمن بازاریابی  2008 مک الورتی و همکاران در سال 
ارائه کردند که با بررسی و تفحص در ادبیات  تعریف زیر را براي برند سازي داخلی  ،کانادا انجام دادند 



34 
 

برند سازي داخلی   :موضوعی میتوان گفت یکی از جامع ترین تعاریف مفهوم برند سازي داخلی است 
مجموعه اي از فرایندهاي راهبردي است که کارکنان را هماهنگ کرده و به آنها اختیار می دهد تا براي 

ارتباطات ) البته نه محدود به( این فرایند شامل. ار حاصل کنند مشتري تجربه درستی را به صورتی پاید
فعالیتهاي استخدام و عوامل ، برنامه هاي شناسایی و پاداش ، فعالیتهاي رهبري ، پشتیبانی آموزشی ، داخلی 

حس تعلق کارکنان به سازمان و برند به طور فزاینده اي براي هر کسب وکاري حیاتی به . ماندگاري است 
به ویژه در زمینه برندهاي خدمات شرکت که نگرش ها و رفتارهاي کارکنان می تواند برند را ، میرسد نظر 

  ) . 2008مک الورتی وهمکاران ، (بسازد یا بشکند 
در این صورت می توان   ،برند سازي داخلی باعث ایجاد درك مشترکی از ارزش هاي برند می شود 

دیچرناتونی و (ي خود را با نگرش هاي محیط همنوا می کنند نگرش ها، گفت کارکنان در برند سازي 
اگر چه با توجه به محدود بودن ادبیات در حیطه برند سازي داخلی مطالعات اندکی .  )2001همکاران، 

پژوهش . وجود دارد که اثر برند سازي داخلی بر رفتار شهروندي کار کنان به طور جامع مطالعه کرده باشد 
از برجسته ترین تحقیقات این ، انجام دادند  2009 و 2007 همکاران که در سال هاي هاي پانجایسري و

تأثیر ارتباط برند سازي ، اما از آنجایی که پژوهش هاي حاضر در کنار بررسی این روابط ، حوزه است 
است  از اندك تحقیقات موجود متمایز،  داخلی و رفتار شهروندي کارکنان به برند را نیز بررسی می کند

  ) .2009پانجاسري و همکاران، (
  

  سازمانیرفتار شهروندي  
محققان در مطالعات خود براي بررسی رابطه میان رفتار هاي شغلی و اثر بخشی  90 تا قبل از دهه

عملکرد درون نقشی به آن رفتارهاي شغلی . سازمانی بیشتر به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه میکردند 
   .د که در شرح وظایف رسمی سازمان بیان میشودکارکنان اطالق میشو

عملکرد فرا نقشی . امروزه محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرا نقشی تفاوت قائل شده اند 
پاداش رسمی ً   به رفتارهاي شغلی فراتر از نقش هاي رسمی کارکنان برمیگرددکه اختیاري هستند ومعموال

  )مکارانقلی پور و ه( به دنبال ندارند 
رفتار شهروندي ، بر اساس ایده رفتارهاي فرا نقش یک تز  1988 اورگان براي اولین بار در سال

اختیاري و فرا نقشی که بوسیله ، مجموع هاي از رفتارهاي سودمند : سازمانی را چنین تعریف میکند 
شخیص نیست و اثر کلی کارکنان نمایش داده میشود و بطور مستقیم و واضح با سیستم پاداش رسمی قابل ت

او همچنین بیان میکند این رفتارها را نمی توان از راه قرارداد هاي استخدام . مثبتی بر فعالیت سازمان دارد 
رفتار شهروندي سازمانی رفتارهایی اختیاري هستند که اثر بخشی کلی سازمان . )2010زین آبادي، (پیشبرد 
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این مجموعه . نمیشود ، اش رسمی افرادي که آنرا انجام می دهند را تحت تأثیر قرار می دهند و منتج به پاد
رفتارها اغلب به عنوان فعالیت هایی است که پائین تر یا ماوراي الزامات هنجاري شغل شناخته می شوند 

  ).2008کلیفتون،(
 اورگان پنج بعد را. بیشتر پژوهشگران روي چند بعدي بودن رفتار شهروندي سازمانی توافق دارند 

، مردانگی ، با وجدان بودن ، نوع دوستی یا رفتارهاي مفید : براي رفتار شهروندي سازمانی بیان میکند 
  )2003الرسن، (اخالق مدنی و تواضع 

  .در ادامه به چند تحقیق انجام گرفته در داخل و خارج کشور اشاره میشود
گامی دیگر در ، ندي سازمانی رفتار شهرو « در پژوهشی با عنوان) 1386( قلی پور و حسنی کاخکی 

با هدف تعیین روابط تجربی میان رفتار شهروندي  »جهت بهبود عملکرد سازمان ها در قبال مشتري 
رضایت و وفاداري مشتري و افزودن به دانش کاربردي در این  ،سازمانی و ادراك مشتري از کیفیت خدمات 

نیات ، رضایت ، ادراك مشتري از کیفیت خدمات زمینه به این نتیجه رسیدند که رفتارهاي شهروندي در 
  .رفتاري و وفاداري اهمیت خاصی دارد 

که از دیدگاه کارکنان ، در مقاله با عنوان بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی 
، وستی رفتار شهروندي بر اساس نظریه ارگان در پنج بعد نوع د، ادارات ستادي بانک سپه پرداخته شده 

و عدالت سازمانی داراي سه بعد عدالت ، فضیلت شهروندي و جوانمردي ، احترام و تکریم ، وظیفه شناسی 
عدالت رویه اي و عدالت مراوده اي مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و نتایج بدست آمده ، توزیعی 

نان ادارات ستادي بانک سپه تاثیر حاکی از آن است که عدالت سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی کارک
  .گذار است 

بررسی تاثیر بازاریابی درونی بر فرهنگ برند در بانک  « درمورد) 1390( پژوهش رضوي زاده
بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر فرهنگ برند در محدوده کارکنان بانک ، می باشد که هدف آن »پاسارگاد 

، ایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل داده هاي آن پرسشنامه پاسارگاد شهر تهران بوده و بر اساس نت
اشتراك گذاري اطالعات و توانمند سازي کارکنان بر فرهنگ برند ، مشخص شده است که انگیزش کارکنان 

تعهد به توسعه و ترویج ، تاثیر مثبت داشته و همچنین مهمترین مولفه تاثیر گذار بر فرهنگ برند سازمان 
   .یده استبرند عنوان گرد

به نقش ،  )2010( پاوالاندراس Your Employees Are Your BRAND در مقاله اي با عنوان
کارکنان و ساخت ارزش برند در سازمان اشاره می شود و در تحقیقات فراوانی که در مورد کارکنان انجام 

شنودي سرمایه شده این نتیجه حاصل گشته که کارکنان خشنود باعث خشنودي مشتریان و در نهایت خ
در این پژوهش توجه خاصی به فرهنگ کاري کارکنان شده و مزایاي شیفت . گذاران و سهامداران می شوند 
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پیدا کردن از روش بازاریابی سنتی به برنامه هاي برند داخلی بطور جامع بررسی گشته و در قسمت پایانی به 
ان را به نمایندگان خود روي در کشور تبدیل می آن، نکته اشاره شده که با سرمایه گذاري بر روي کارکنان 

  .کند 
 المنسوباب  Rally the team behind branding messageدر مقاله اي دیگر با عنوان 

به اهمیت برند داخلی در شرکت هاي تجاري پرداخته و در این میان اهمیت فرهنگ سازمانی را تا ،  )2005(
برند را نفهمیده و پشتیبانی نکنند بدون شک هیچ کس دیگري آن را  آن حدي می دانند که اگر کارکنان پیام

اگر شما تالش کردید . درك نمی کند پس کارکنان باید حتی تا پاي مرگ خود به برند شرکت متعهد باشند 
تا یک تصویر با جزئیات کامل از چگونگی رفتاري که از کارکنان انتظار می رود بکشید آن وقت اطمینان 

در مرحله بعد . ید که کارکنان توجه به برند داخلی شرکت را سر لوحه کار خود قرار می دهند داشته باش
شخصیت برند شما باید با فرهنگ سازمانی منطبق شود و این یک هدف بلند مدت بوده که نیاز به اجرا از 

در نتیجه تحقیق به . دارد  باال به پایین از باالترین مقام اجرایی سازمان و همچنین از پایین به باالي سازمان
این نکته اشاره شده که قبل از اجراي برنامه برند سازمانی براي مقاصد خارجی میبایست مطمئن شد که 

  .برنامه هاي برند داخلی آماده می باشد 
در خصوص اهمیت  2008 توسط آلکرنودیگران درسال The Inside Storyدر مقاله با عنوان 

بیمارستان ها بحث گردیده و برند داخلی را فرآیند برانگیختن کارکنان براي خدمت اینترنال برندینگ براي 
رسانی به مشتریان به عنوان سفیرهاي شرکت تعریف کرده و در پایان به نتایج مختلفی رسیده است و براي 

اند که  درصد کارکنان پیام کلیدي بازاریابی شرکت را دریافته 85، نمونه یکی از آن نتایج این است که 
  .درصدي رسیدن به اهداف سازمانی است  5 ماحصل آن افزایش

  
  
  
  
  
  
  
  



37 
 

  مدل مفهومی تحقیق - 7- 2
  .مدل تحقیق با مطالعات انجام شده در ادبیات موضوع طراحی شده است

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
  مدل مفهومی تحقیق

  

رهبري برند محور، آموزش (مولفه هاي برند داخلیهمانطور که از شکل نشان داده شده هدف تحقیق تاثیر 
بر روي رفتار شهروندي می باشد ومولفه هاي برند ) برند محور، استخدام برند محور و ارتباطات برند

برداشت شده است ، همچنین ابعاد  رفتار  2012 داخلی از تحقیق دنیل آلمگرین وهمکرانش در سال
   .برداشت شده است  1988شهروندي هم از تحقیق  ارگان در سال 

 

 

 

 

 

برند داخلی    رفتار شهروندي  

رهبري   
 برند محور

آموزش   
 برند محور

استخدام  
 برند محور

 ارتباطات 
نزاکت                      

جوانمردي   

 وظیفه شناسی

نوع دوستی    

 آداب اجتماعی
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  فصل سوم

 قیتحقروش 

  

  

  

 

  مقدمه - 1- 3
دستیابی به هدفهاي تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوي شناخت با روش شناسی 

پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش . درست صورت پذیرد
روش تحقیق مجموعه اي از قواعد، ابزارها و راههاي . کار می رودشناختی مبتنی است که در آن علم به 

و نظام یافته براي بررسی واقعیتها، کشف مجهوالت و دستیابی به راه حل مشکالت ) قابل اطمینان(معتبر 
  ).1386خاکی، (است 

 عبور از مجهوالت به. فصل روش شناسی تحقیق به نحوه حرکت از مجهوالت به معلومات اشاره دارد
چه بسا . معلومات، مستلزم کاربست روش هایی است که انجام درست و علمی تحقیق را میسر می گرداند

نمونه هاي بی شماري از تحقیقات را شاهدیم که به دلیل عدم رعایت این مرحله از تحقیق و عدم انتخاب 
هر . انحراف برده انددرست روش هاي مقتضی، یا نتایج مطلوب را در پی نداشته و یا اینکه ره به کج و 

مسأله تحقیق موجب ایجاد سواالتی در ذهن محقق گردیده و . می شودتحقیق و پژوهشی با یک مسأله آغاز 
بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تأئید یا رد . به ارائه فرضیه منجر می شود

فرضیات، داده هاي  یجه گیري در خصوصجهت پاسخگویی به سواالت تحقیق و نت. می باشد فرضیات
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جمع آوري شده در خصوص تحقیق، ورودي اساسی و پایه تحقیق می باشد و در نهایت محقق بایستی با 
توجه به داده هاي گردآوري شده، در خصوص رد یا تأیید فرضیات و پاسخگویی به سواالت تحقیق اقدام 

داده ها اطالعات خام و غیر قابل اتکائی می باشند که  اما همانگونه که آشکار و مشخص می باشد،. نماید
جهت تبدیل شدن به اطالعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل داده ها به اطالعات بتوان اقدام 

  .به تصمیم گیري نمود
و  در این فصل پس از مقدمه به بیان روش تحقیق، جامعه آماري، حجم نمونه، ابزار تحقیق، روایی

پایایی پرسشنامه، روش جمع آوري و تجزیه و تحلیل داده ها، متغیرهاي تحقیق، و معرفی نرم افزار آماري 
  .پرداخته شده است

  روش تحقیق - 2- 3
 .توان با توجه به دو مالك تقسیم کرد هاي تحقیق در علوم رفتاري را می به طور کلی روش

  هدف تحقیق ) الف
  ها نحوة گردآوري داده) ب

ن اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شیوه گردآوري اطالعات تحقیق توصیفی از نوع بر ای
  :در ذیل به توضیح آنها پرداخته می شود . پیمایشی است

 تحقیق کاربردي -1- 3-2
به عبارت دیگر تحقیقات . هدف تحقیقات کاربردي توسعۀ دانش کاربردي در یک زمینه خاص است 

  . شود دانش هدایت می  ت کاربرد علمیکاربردي به سم
  :ویژگیهاي تحقیقات کاربردي به شرح زیر است

 در یک حوزه خاص  هاي علمی آزمودن کارایی نظریه  
 تعیین روابط تجربی در یک محدوده خاص 

 افزودن به دانش کاربردي در یک زمینه خاص 

 پیشبرد تحقیق و روش شناسی در یک زمینه خاص 

 81: 1380سرمد، بازرگان، حجازي، (ربردي تایید شده در یک زمینه خاصارائه مجموعه دانش کا( 

 
  تحقیق توصیفی -2- 3-2

  : توان به دو دسته تقسیم کرد هاي مورد نیاز می را براساس چگونگی به دست آوردن داده  تحقیقات علمی
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   غیر آزمایشی(تحقیق توصیفی (  
  تحقیق آزمایشی 

هاي مورد بررسی  ی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش
تواند صرفاً براي شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاري دادن به فرآیند   اجراي تحقیق توصیفی می. است

  . گیري باشد تصمیم
  : هاي زیر تقسیم کرد  توان به دسته تحقیق توصیفی را می

  41.تحقیق پیمایشی ●
 42.تحقیق همبستگی ●

 43اقدام پژوهشی ●

 44.بررسی موردي ●

 ). 82: 1380بازرگان، سرمد، حجازي، ( 45رویدادي –تحقیق پس  ●

  : کنند در موارد زیر سودمند هستند ها را بگونه اي معنادار ارائه می پژوهشهاي توصیفی که داده

  شناخت ویژگیهاي یک گروه در موقعیت مورد مطالعه  
 ت کمک به تفکر نظام گرا درباره یک وضعی  
 ارائه دیدگاههایی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر 

 124: 1385سکاران، .( هاي خاص کمک به اخذ تصمیم( 

پیمایشی از  - روش تحقیق توصیفی. این تحقیق در طبقه بندي دوم از نوع تحقیقات پیمایشی است
تبیین قابل انجام است،  در این روش که با دو هدف توصیف و. پرکاربردترین روش ها در حوزه مطالعات است

تالش می شود تا با بررسی نمونه اي معرف از یک جامعه آماري، تصویري از وضعیت و روابط بین متغیرها در 
  .جامعه آماري کل حاصل گردد

  جامعه آماري - 3- 3
جامعه . بپردازد جامعه آماري به کل افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها    

آماري به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیده هایی اطالق می شود که محقق می تواند نتیجه مطالعه خود را 
خارج  به کلیه آنها تعمیم دهد و آحاد جامعه آماري داراي ویژگی هاي مشترکی هستند که آنها را از سایر پدیده هاي

                                                             
41 . Survey research 
42 . Correlational research  
43 . Action research  
44 .Case study  
45 . Ex – post Facto research  
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سازد، این ویژگی ها را صفت مشترك جامعه آماري می از قلمرو جامعه آماري مشخص می 
  ).108ص،1386متانی،(گویند

 رانیمدو خبرگان ، کارشناسانشاغل در شرکت کرپ ناز،  ارکنانبنابراین جامعه آماري تحقیق حاضر،کلیه ک
   می باشند سازماناین 

.  
  آماري نمونه - 4- 3

سمت، یک گروه، یا جامعه اي بزرگتـر انتخـاب   نمونه عبارت است از مجموعه اي از نشانه ها که از یک ق
معموال . "این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی هاي آن قسمت، گروه، یا جامعه بزرگتر باشد"می شود، بطوریکه   

تعـدادي از افـراد   "به عبارت دیگر می توان گفت که نمونـه عبـارت اسـت از    . نشان می دهند nحجم نمونه را با 
صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده از تجانس و همگنـی بـا افـراد جامعـه      جامعه که صفات آنها با

  .)90،ص 1388شاه محمدي،("برخوردار باشند
بنابراین جهت محاسبۀ حجم نمونۀ مورد نیاز براي پژوهش به علت محدود بودن حجـم جامعـه آمـاري از    

است در فرمول کـوکران تعـداد نمونـه     260اي جامعه با توجه به اینکه تعداد اعض.. فرمول کوکران استفاده گردید
  .نفر بدست آمد 155

n  =حجم نمونه  
N = حجم جمعیت آماري  
Z  =درصد خطاي معیار ضریب اطمینان قابل قبول  

n= 1.96×0.5×0.5	×260
0.052	×	259+1.962×0.5×0.5

=155	   
                                      

  يروش نمونه گیر - 5- 3
روش نمونه گیري مورد استفاده در این تحقیق، نمونه گیري به روش طبقه بندي تصادفی متناسب با حجـم  

 نمونه انتخاب ايرب و. مورد نظر ، تعدادي به صورت تصادفی ساده انتخاب شد  بدین منظور، ابتدا  از سازمان. است
 .شد استفاده ساده تصادفی گیريازنمونهسازمان ،  ینا از

فهرست کامل (ه از نمونه گیري تصادفی در این تحقیق به این دلیل است که چهارچوب نمونه گیري استفاد
  .جامعه مورد مطالعه در دسترس نبود) افراد جامعه
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  ابزار تحقیق - 6- 3
ــق    46پرسشــنامه ــراي کســب داده هــاي تحقی ــق و روشــی مســتقیم ب ــج تحقی یکــی از ابزارهــاي رای

اسـت کـه پاسـخ دهنـده بـا مالحظـۀ آن هـا پاسـخ         ) 47گویـه هـا  (ها پرسشنامه مجموعه اي از سوال. است
از طریـق سـؤال هـاي    . ایـن پاسـخ، دادة مـورد نیـاز پژوهشـگر را تشـکیل مـی دهـد        . ئه می دهداالزم را ار

نگـرش و عقایـد فـرد را مـورد ارزیـابی قـرار داد، بـه تجربیـات قبلـی           پرسشنامه می تـوان دانـش، عالیـق،    
  . حال حاضر انجام می دهد آگاهی یافت وي پی برده و به آنچه در

ــنامه  ــق از پرسش ــن تحقی ــواالت  در ای ــا س ــته ب ــت  بس ــده اس ــتفاده ش ــنامه  . اس ــواالت پرسش در س
  .اي استفاده شده است نقطه 5مقیاس 

  طیف لیکرت: 1-3لجدو

 مخالفم نظرمبی  موافقم موافقم کامال
  کامال

 مخالفم

5  4  3  2  1  
  
  

  :اصلی می باشد پرسشنامه این تحقیق شامل دو بخش
ــده )الــف ــا ویژگیهــاي جمعیــت شــناختی    :مشخصــات پاســخ دهن ــرتبط ب ــن بخــش از پرسشــنامه م ای

  .می باشد)سن و سابقه کار ، ، وضعیت تحصیلیشامل جنسیت(پاسخ دهندگان
  :سواالت مرتبط با متغیرهاي تحقیق) ب

ــد   ــدازه گیــري مــی کن ــق را را ان  24ســوال کــه 42 کــه شــامل ایــن بخــش از پرسشــنامه متغیرهــاي تحقی
ســوال آن در خصــوص مولفــه هــاي  18ســوال آن راجــع بــه مولفــه هــاي رفتــار شــهروندي ســازمانی و  

سـوال از کـل افـراد جامعـه آمـاري پرسـیده شـد کـه در جـدول           42برند داخلی سازمان می باشـد و همـه   
  .قابل مشاهده می باشد 2-3
  
  
  
  
  

                                                             
46 -Questinnaire 
47 - Statements 
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  ترکیب سئواالت پرسشنامه 2-3جدول 

 جمع سواالت  شماره سواالت رسیمتغیرهاي مورد بر

 رفتارشهروندي سازمانی

(OB1) 4 آداب اجتماعی 

 (OB2) 5 نوع دوستی 

 (OB3)5 وظیفه شناسی 

 (OB4) 5 جوانمردي 

 (OB5) 5 نزاکت 

 برند داخلی

 3 (IB1)آموزش برند محور 

 (IB2) 9 رهبري برند محور 

(IB3)2 استخدام برند محور 

(IB4) برند  ارتباطات  4 

 42  جمع

  
  ی تحقیقیی و پایایروا  - 7- 3

 

  تحقیقی یروا  -1- 3-7
گیـري تـا چـه حـد خصیصـه      دهـد کـه ابـزار انـدازه    مفهوم روایی یا اعتبار به ایـن سـوال پاسـخ مـی    

هـاي حاصـل   تـوان بـه دقـت داده   گیـري نمـی  بـدون آگـاهی از اعتبـار ابـزار انـدازه     . سـنجد نظر را میمورد 
گیـري یـک خصیصـه ویـژه بـر روي       انـدازه  گیـري ممکـن اسـت بـراي    ابـزار انـدازه  . شتاز آن اطمینان دا

یک جامعه آمـاري داراي اعتبـار باشـد، در حالیکـه بـراي سـنجش همـان خصیصـه بـر روي یـک جامعـه            
  .)170،ص1385سرمد و دیگران،(آماري دیگر، از هیچگونه اعتباري برخوردار نباشد
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سـت کـه مقیـاس و محتـواي ابـزار یـا سـواالت منـدرج در         به عبارت دیگـر منظـور از روایـی ایـن ا    
ابزار گردآوري اطالعـات دقیقـا متغیـر هـا و موضـوع مـورد مطالعـه را بسـنجد؛ یعنـی ایـن کـه داده هـاي             

  ).182، ص 1389حافظ نیا،(گردآوري شده عین واقعیت را نشان دهد 
 49و روایــی ســازه 48در تــامین روایــی پرسشــنامه هــاي مــورد اســتفاده در ایــن پــژوهش، روایــی محتــوا 

روایی محتـوا، نـوعی اعتبـار اسـت کـه معمـوال بـراي بررسـی اجـزاي تشـکیل دهنـده یـک ابـزار              . مدنظر است
بـزار بـا توجـه    اندازه گیري بکار برده می شود، در واقع ایـن نـوع اعتبـار فرآینـد تعیـین معـرف بـودن سـواالت ا        

روایـی محتـوا توسـط    . به ویژگی ها، مهارت ها، دانش و آنچه مـورد انـدازه گیـري واقـع مـی شـود، مـی باشـد        
روایـی سـازه نیـز بـا اسـتفاده از تحلیـل عـاملی        . تعیـین مـی شـود   بازاریابی و تجارت افراد متخصص و اساتید 

فصــل (تجزیــه و تحلیــل داده هــا نتــایج روش تحلیــل عــاملی تاًییــدي در فصــل  .تأییــدي انجــام شــده اســت
  .به تفصیل بیان خواهد شد) چهارم

  
 تحقیقی یپایا  -2- 3-7

سنجش را با همان گیري آن است که اگر خصیصه مورد مقصود از قابلیت اعتماد یک وسیله اندازه
مده تا چه حد گیري کنیم، نتایج بدست آ، تحت شرایط مشابه، به طور مکرر اندازه)گیريهمان ابزار اندازه(وسیله

  .باشندمشابه، دقیق، و قابل اعتماد می
گیري تا چه حد در شرایط توان گفت که مقصود از قابلیت اعتماد این است که ابزار اندازهبه عبارت دیگر می

عدم ارتباط نتایج بدست آمده در (دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر. دهداي را بدست مییکسان نتایج مشابه
هاي مکرر بر روي  گیري آمده دراندازه ارتباط کامل نتایج بدست(، تا یک )هاي مکرر بر روي جامعهیريگاندازه
    ).167ص،1385، سرمدو دیگران(قابل تغییر است ، )جامعه

شود، لذا فقط به توضیح آن اکتفا از روش آلفاي کرونباخ استفاده می براي اندازه گیري پایائی در این تحقیق
  : شودهاي دیگر خودداري مییح روششده و از توض

براي محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ، ابتدا باید انحراف معیار نمرات هر زیرمجموعه از سواالت پرسشنامه و 
را محاسبه کرده، سپس با استفاده از فرمول ذیل ضریب آلفاي هر زیر ) هازیر مجموعه(انحراف معیار کل سواالت

  :ردمجموعه از سواالت را بدست آو
 

                                                             
48 . Content Validity  
49 . Construct Validity 
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  .سواالت و ضریب آلفاي هر یک را نشان می دهد تعداد متغیر، 2این  3- 3جدول 

  ییو ضریب پایا، تعداد سوال ها متغیرها  :3-3جدول

  پرسشنامه
ضریب آلفاي 

 کرونباخ
 ابعاد  ضریب آلفاي کرونباخ  متغیر

ضریب آلفاي 
 کرونباخ

  

  

  

  

  تحقیق

  

  

  

  

  

815/0 

  788/0  رفتارشهروندي سازمانی

ه شناسیوظیف  809/0 

 792/0 نوع دوستی

 894/0 آداب اجتماعی

 853/0 جوانمردي

 741/0 نزاکت

  714/0  برند داخلی

 851/0 آموزش برند محور

 786/0 رهبري برند محور

 733/0 استخدام برند محور

 857/0 ارتباطات برند

  
  

، ضریب آلفاي SPSS.16افزار آمار از طریق نرمتحقیق اي با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ه
بنابراین می توان گفت سواالت پرسشنامه تحقیق از پایایی . عیین شدت815/0 کرونباخ کل سواالت پرسشنامه

، آلفا نهایی مرحله اجراي براي هر یک از متغیر هاي تحقیق نیز در. باشندمناسب و مطلوبی برخوردار می
از متغیرها مورد تایید می  آلفاي کرونباخ براي هریک.ار گرفت که در جدول آمده استمورد محاسبه قر

  .باشند
اما در نهایت سوالی که پیش می آید این است که آیا بین روایی و پایایی رابطه اي وجود دارد؟ رابطه 

اگر آزمونی در هر بار . دبین روایی و پایایی از این قرار است که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باش
اجرا روي تعدادي نمونه نتایج مختلفی به دست بدهد،آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ 
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چیز را به درستی اندازه گیري نخواهد کرد و اگر یک آزمون چیزي را به درستی اندازه گیري نکند هیچ 
یعنی پایایی . ه یک آزمون روا باشد باید نخست پایا باشدپس براي این ک. اطالعات مفیدي به ما نخواهد داد

  ).206،ص1386مومنی،(شرط روایی است، اما روایی براي پایایی ضروري نیست
  

  روش گردآوري داده ها - 8- 3
اي را  هاي میدانی و کتابخانه ها آغاز فرآیندي است که طی آن محقق یافتهمرحله گردآوري داده

هاي  پردازد و فرضیه بندي و سپس تجزیه و تحلیل آنها می استقرایی به طبقهکند و به روش  گردآوري می
یابد، به  دهد و در نهایت پاسخ مسأله خود را به اتکاي آنها می می تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار 

 نماید عبارتی محقق به اتکاي اطالعات گردآوري شده واقعیت و حقیقت را آنطور که هست کشف می
  )190،ص 1389ظ نیا،حاف(

براي تهیه ادبیات موضوع در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه اي شامل مقاالت التین و  
فارسی، کتب،  مجالت، و نیز استفاده از اینترنت، همچنین براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه بسته 

ل و جمع آوري آن به وسیله مراجعه حضوري انجام استفاده و روش ارسا نقطه اي 5با استفاده از مقیاس 
  .شد

  

  روش هاي آماري مورد استفاده - 9- 3
محقق پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب داده هاي مورد 

ک هاي نیاز را براي آزمون فرضیه هاي خود جمع آوري کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیري از تکنی
آماري مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاري دارد، داده هاي جمع آوري شده را دسته بندي و 
تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه ها را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته 

براي پرسشی که ) راه حلی(پاسخی آزمایش قرار دهد و تکلیف آنها را مشخص نماید و سر انجام بتوان 
در این تحقیق براي ). 1380سرمد و همکاران، (تحقیق تالشی سیستماتیک براي بدست آوردن آن بود، بیابد

روش هاي آماري مورد . بررسی سواالت تحقیق در جامعه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است
  :استفاده در این تحقیق عبارتنداز

در این تحقیق از آمار توصیفی براي نمایش اطالعات جمعیت شناختی استفاده شده : وصیفیآمار ت) الف
. براي این منظور، اطالعات جمعیت شناختی با استفاده از جداول فراوانی نشان داده خواهد شد. است

و  در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه هاي آماري نظیر  فراوانی، درصد، به رسم نمودارهاهمچنین 
  .تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته شد
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در این تحقیق از استنباط آماري مربوط براي تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات  :آمار استنباطی) ب
و لیزرل می 50مبناي نتایج تحلیل در این تحقیق استفاده از نرم افزار اس پی اس اس. بهره گرفته می شود

( آزمون میانگین یک جامعهاي کرونباخ براي بررسی پایایی پرسشنامه،از در سطح استنباطی، از آلف.باشد
و همچنین از تحلیل عاملی تاییدي و تحلیل مسیر جهت  تحقیق بررسی وضعیت متغیرهايبراي ) آزمون تی

  .آزمون فرضیات تحقیق استفاده گردیده است
  

  نرم افزار لیزرل -1- 3-9
ـ        ، کـارل  51توسـط جیمـز وارد کـیس لینـگ     1970ل دهـه  نـرم افـزار لیـزرل بـراي اولـین بـار در اوای

 54دابلیـو . کـی .به همین دلیل گاهی اوقات آن را مدل جـی . تنظیم و ارائه شد 53و دیوید وایلی 52جورسکاگ
ولی این نرم افزار بیشتر با نام جورسکاگ همراه است و از زمانی که وي براي اولین بـار لیـزرل را   . می نامند

در بسـیاري از زمینـه    دساختار کواریانس اشتهار قابل توجهی در میـان محققـان جدیـ   معرفی کرد، مدل هاي 
  :این اشتهار اساساً به دو دلیل بوده است. هاي تحقیقی و کاربردي کسب کرده است

این نرم افزارها قادرند روابط علی و تئوریکی را که محققان به هنگام تفکـر دربـاره فراگردهـاي علـی و      -1
 .یرها در نظر دارند، به طور بسیار ساده و ملموس منعکس کنندروابط بین متغ

با نرم افزار کامپیوتري که بر این مبنا ایجاد شده، برآورد پارامترهاي مدل در قالبی بسیار ساده امکان پذیر  -2
  .شده است

نخست روابط بـین  . در مدل هاي ساختار کوواریانس هدایت تحقیق از طریق تئوري صورت می گیرد
غیرها توسط تئوري در قالب یک نمودار تحلیل مسیر مشخص و سـپس پارامترهـاي مربـوط بـه آن مـدل،      مت

پارامترهـاي بـرآورد شـده توسـط نـرم افـزار کـامپیوتري دقیقـاً مشـابه ضـرایب           . برآورد و تحلیل می شوند
ــابهی         ــامالً مشـ ــیر کـ ــانی و تفاسـ ــت و معـ ــره اسـ ــد متغیـ ــون چنـ ــل رگرسـ ــیونی در تحلیـ رگرسـ

  ).118،1387ري،مهاج(دارند
  به طور کلی، در علوم اجتماعی و رفتاري بیشتر نظریه هـا و مـدل هـا در قالـب مفـاهیم نظـري بیـان        

ــدازه گیــري نیســتند    در چنــین مــواقعی معمــوالً از تعــدادي . مــی شــوند کــه مســتقیماً قابــل مشــاهده و ان

                                                             
50 spss 
51 - James Word Kessling 
52 -Karl Joreskog  
53 -David Wiely 
54 J-.K.W 



48 
 

دو مسئله اساسی در . فاده می شودمعرف ها یا نشانگرها براي اندازه گیري و مطالعه این متغیرهاي نظري است
  :استنباط علی از مسایل علوم اجتماعی و رفتاري وجود دارد که عبارتند از

اندازه گیري هاي مشاهده شده واقعاً چه چیزي را اندازه می گیرند؟ چگونه و با چه دقتـی  : اندازه گیري -1
وایی و اعتبار انـدازه گیـري هـاي انجـام     می توان نوع اشیایی را که باید اندازه گرفته شوند، مشخص کرد؟ ر

  شده را چگونه می توان تعیین و بیان کرد؟
چگونـه مـی تـوان روابـط علـی پیچیـده را بـین         :روابط علی بین متغیرها و قدرت تبیین نسـبی آنهـا   -2

متغیرهایی که مستقیماً قابل مشاهده و اندازه گیري نیستند، ولـی در معـرف هـاي جایزالخطـا و یـا خطـادار       
 منعکس هستند، استنباط کرد؟ چگونه می توان قدرت رابطه را بین متغیرهاي نهفته ارزیابی کرد؟

به شکل جامع از دو قسـمت تشـکیل   » نرم افزار لیزرل«در پاسخ به چنین پرسش هایی  درباره استنباط علی 
 :می شود

  مدل اندازه گیري -الف
  مدل معادالت ساختاري -ب

یا سازه هاي فرضی چگونـه  ) برونزا و درونزا(ند که متغیرهاي مکنونمدل اندازه گیري مشخص می ک
به بیـان دیگـر، ویژگیهـاي خـاص     . با متغیرهاي مشاهده پذیر مرتبط اند و یا از طریق آنها سنجیده می شوند

متغیرهـاي مشـاهده شـده چگونـه از سـوي متغیرهـاي مکنـون        ) یعنی ضرایب اعتبار و روایـی (اندازه گیري
اما مدل معادالت ساختاري، روابط علی میان متغیرهاي مکنون، آثار علی و میزان واریـانس   .توصیف می شود

  ).101،1384هومن،(تبیین شده و تبیین نشده را مشخصمی سازد
مدل هاي اندازه گیري در علوم رفتاري و اجتمـاعی، در مـواردي اهمیـت دارنـد کـه مفـاهیمی ماننـد        

بیشتر ابزارهاي انـدازه گیـري چنـین    در . مورد مطالعه قرار می دهندرفتارها، نگرش ها و احساسات مردم را 
مدل اندازه گیري لیزرل می تواند چنین خطاهایی را مـورد  . مفاهیمی، خطاي اندازه گیري بسیار زیادي دارند

در لیزرل این ضرایب مجهول در یک مجموعـه از معـادالت خطـی سـاختاري بـرآورد مـی       . توجه قرار دهد
  .از این نرم افزار استفاده شده استفرضیه ها تحقیق براي آزمون مدل و تست  در این. شوند

  

  تجزیه و تحلیل عاملی تاییدي -1-1- 3-9
اینکه کدام یک از این دو شکل باید . تحلیل عاملی می تواند دو صورت اکتشافی و تاییدي داشته باشد

تحلیل اکتشافی وقتی بـه کـار مـی رود کـه      .ستا در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده ها
پژوهشگر شواهد کافی قبلی و پیش تجربی براي تشکیل فرضیه براي تعـداد عامـل هـاي زیربنـائی داده هـا      
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نداشته و در حقیقت مایل باشد درباره تعیین تعداد یا ماهیت عامل هائی که واریانس بـین داده هـا را توجیـه    
این تحلیل اکتشافی بیشتر به عنوان یک روش تدوین و تولید تئوري و نه یـک  بنابر. می کند، داده ها را بکاود

  . روش آزمون تئوري در نظر گرفته می شود
در تحلیل عاملی تاییدي، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می شـود داده هـاي تجربـی را    

ین مدل مبتنی بر اطالعـات پـیش تجربـی    ا. بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندك، توصیف، تبیین یا توجیه می کند
یک طـرح طبقـه کننـده معـین     ) 2یک تئوري یا فرضیه، ) 1درباره ساختار داده هاست که می تواند به شکل 

شرایط معلوم تجربـی، و یـا   ) 3براي گویه ها یا پاره تست ها در انطباق با ویژگی هاي عینی شکل و محتوا، 
  ). 295ص،1384هومن،(داده هاي وسیع باشد دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره) 4

در تحقیق حاضر با توجه به اینکه به دنبال تعیین ابعاد دیگـر در مـدل نیسـتیم، لـذا از تحلیـل عـاملی       
  .تاییدي استفاده شده است

  

  نیکویی برازش مدل -1-2- 3-9
مدل براي سنجش نیکویی برازش   یک سري شاخص LISRELهمانطور که آشکار است، نرم افزار  

  .در ادامه کلیه شاخص هاي ذکر شده  مورد بررسی قرار می گیرند. دهد تدوین شده ارائه می
در واقع این شاخص اختالف . که نشان دهندة میزان آمارة کاي دو براي مدل است ) :2χ(شاخص کاي دو 

ان آن کمتر باشد، لذا هرقدر که میز. دهد و معیاري براي بد بودن مدل است ها را نشان می بین مدل و داده
کوواریانس -کوواریانس نمونۀ اتخاذ شده و ماتریس واریانس- حاکی از اختالف کمتر بین ماتریس واریانس

البته الزم به ذکر است که میزان این شاخص . دهد حاصل از مدل اتخاذ شده بوده و بد بودن مدل را نشان می
بشود، این  200اقع چنانچه حجم نمونه بیشتر از در و. گیرد تحت تأثیر تعداد نمونۀ اتخاذ شده قرار می

هاي بین  لذا تحلیل برازندگی مدل با این شاخص، معموالً در نمونه. شاخص تمایل زیادي به افزایش دارد
  . همچنین بهتر است که این شاخص، با در نظر گرفتن درجۀ آزادي تفسیر شود. قابل اتکا است 200تا  100

  .  دهد و نباید کوچکتر از صفر باشد ص درجۀ آزادي مدل را نشان میاین شاخ: )df(درجۀ آزادي 

훘(نسبت کاي دو بر درجۀ آزادي 
ퟐ

퐝퐟:( هاي بررسی نیکویی برازش مدل، بررسی  یکی از بهترین شاخص

البته حد استانداردي براي مناسب بودن میزان این شاخص وجود . نسبت آمارة کاي دو بر درجۀ آزادي است
در نهایت حد مناسب . باشد 3اند که این شاخص باید کمتر از  اما بسیاري از اندیشمندان بر این عقیده. دندار

  . بودن باید با تشخیص محقق و بر اساس نوع تحقیق صورت گیرد
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اما در مورد میزان . این شاخص نیز معیاري دیگر براي سنجش مناسب بودن مدل است :P-Valueشاخص 
برخی از اندیشمندان حوزة آماري معتقدند که میزان . ن شاخص، اجماع نظري وجود نداردقابل قبول بودن ای
  . باشد در حالی که برخی بر بیشتر بودن این میزان تأکید دارند 0.05آن باید کمتر از 

این شاخص براساس خطاهاي مدل ساخته شده و  ):RMSEA(شاخص میانگین مجذور خطاهاي مدل 
اند که این  برخی از اندیشمندان بر این عقیده. معیاري براي بد بودن مدل استهمانند شاخص کاي دو، 

  . دانند را مناسب می 08/0باشد، همچنین برخی دیگر، میزان کمتر از  0.05شاخص باید کمتر از 
، 0.9این شاخص، معیاري براي سنجش میزان خوب بودن مدل است و میزانی باالتر از  :(GFI) 55شاخص

  .  ها است مناسب بودن مدل استخراج شده با توجه به داده نشان دهندة
با در نظر گرفتن میزان  GFIاین شاخص، در واقع حالت تطبیق داده شدة شاخص  :(AGFI) 56 شاخص

چنانچه میزان این شاخص باالتر از . است و معیار دیگري براي خوب بودن مدل است) df(درجۀ آزادي 
  .ها است  مدل استخراجی با توجه به داده باشد، حاکی از مناسب بودن 9/0

ها براي سنجش میزان خوب بودن مدل به دست  این شاخص نیز یکی دیگر از شاخص :57(NFI) شاخص
باشد، حاکی از مناسب بودن مدل  9/0چنانچه میزان این شاخص باالتر از . ها است آمده با توجه به داده

  .استخراجی است
  

 امعهآزمون میانگین یک ج -2- 3-9

. مورد بررسی قرار می گیرد αدر این آزمون، فرضیه مطرح شده در مورد میانگین جامعه در سطح خطاي 
  .بوده و به کمک رابطه زیرمحاسبه می شود n-1در این آزمون داراي درجه آزادي   tآماره 

sبوده که به صورت  xخطاي معیار  sمیانگین نمونه،  xدر این رابطه   = 	
√

مومنی و (محاسبه می شود 
  ).1389قیومی،

                                                             
55 Goodness-of-Fit 
56  Adjusted GFI 
57 -Normed Fit Index 
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  جمع بندي فصل سوم - 10- 3
در این فصل بعد از تبیین روش تحقیق و نحوه گردآوري داده ها، جامعه آماري تحقیق مشـخص شـد   

پایایی پرسشنامه، روش تا پرسشنامه در بین اعضاي نمونه  توزیع شود و در ادامه فصل بعد از تایید روایی و 
  .ها و تکنیک هاي آماري مورد استفاده براي تحلیل داده ها مورد استفاده توضیح داده شد
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  فصل چهارم

  تجزیه و تحلیل داده ها
 

 

 

 

 

 

 

  مقدمه  - 1- 4
داده  پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهاي مناسب،

هاي مورد نیاز را براي آزمون فرضیه هاي خود جمع آوري کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیري از 
سازگاري دارد، داده هاي جمع آوري شده را ... تکنیک هاي آماري مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،

این مرحله او را در تحقیق هدایت  دسته بندي و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا
کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی براي 

پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته اي از اطالعات موجود مستلزم اندیشه اي خالق . پرسش تحقیق بیابد
ی کند که یافتن منابع داده هاي موجود براي بررسی آن است، معموالً موضوعی به ذهن محقق خطور م

فرایند تجزیه و تحلیل .مستلزم خالقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خالقیت است
داده ها فرایندي چند مرحله اي است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیري ابزارهاي جمع آوري در 

و در نهایت پردازش می شوند تا ... فراهم آمده اند خالصه، کد بندي و دسته بندي آماري) نمونه(جامعه 
  .زمینه برقراري انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید
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تجزیه و تحلیل اطالعات به عنوان مرحله اي علمی از پایه هاي اساسی هر پژوهش علمی به شمار 
در این . رود که به وسیله آن کلیه فعالیت هاي پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوندمی 

فصل نیز به توصیف داده هاي پژوهشی و تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه 
  .شود پاسخ داده می اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات از افراد نمونه گردآوري شده

  
  توصیف ویژگی هاي جمعیت شناختی اعضاي نمونه - 2- 4

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه اي که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر 
همچنین . با متغیرهاي پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده هاي آماري، الزم است این داده ها توصیف شود

آماري داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوي حاکم بر آن ها و پایه اي براي تبیین روابط بین توصیف 
  .متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود

  
 جنسیت -1- 4-2

جنسیت در زمره مقیاسهاي اسمی قرار دارد لذا جدول فراوانی می تواند اطالعات کلی در رابطه با این 
 .متغیر در اختیار ما قرار دهد

  

  دهندگان پاسخ جنسیت به مربوط فراوانی توزیع 1-4جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  جنسیت

 82 127  مرد

 18 28  زن

%100  155  جمع  

  

درصد  18درصد از پاسخ دهندگان مرد و  82شود  مشاهده می 1-4همانطوري که در جدول و نمودار 
  .اند باقیمانده زن بوده
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  دهندگان پاسخ جنسیت فراوانی به بوطمرمدور  نمودار  1-4نمودار 

  

  سن -2- 4-2
سن در زمره مقیاسهاي اسمی قرار دارد لذا جدول فراوانی می تواند اطالعات کلی در رابطه با این 

  .متغیر در اختیار ما قرار دهد
  

  دهندگان پاسخسن  به مربوط فراوانی توزیع2-4جدول

  درصد فراوانی  فراوانی  سن

  3 5  سال 30تا  25

  15 23  سال 35تا  30

  30 46  سال 40تا  35

  34 53  سال 45تا  40

  18 28  سال 50تا  45

  100  155  جمع

زن
18%

مرد
82%

جنسیت
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 30درصد  15سال،  30تا  25درصد بین  3مشاهده می شود  2- 4همانطوري که در جدول و نمودار 
  .ندسال سن دار 50تا  45درصد  18سال و  45تا  40درصد  34سال،  40تا  35درصد  30سال،  35تا 

  

 
  دهندگان پاسخسن  فراوانی به مربوط میلهاي نمودار  2-4نمودار

  

  سطح تحصیالت -3- 4-2
تحصیالت در زمره مقیاسهاي اسمی قرار دارد لذا جدول فراوانی می تواند اطالعات کلی در رابطه با 

  .این متغیر در اختیار ما قرار دهد
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  دهندگان پاسخت سطح تحصیال به مربوط فراوانی توزیع 3-4جدول

  درصد فراوانی  فراوانی  تحصیالت

  17 27  دیپلم

  33 51  فوق دیپلم

  40 62  لیسانس

  10 15  فوق لیسانس

  100 155  جمع

  
درصد فوق  33درصد پاسخ دهندگان دیپلم،  17مشاهده می شود  3-4همانطوري که در جدول و نمودار 

 .انددرصد فوق لیسانس بوده  10درصد لیسانس و  40دیپلم، 

 
  دهندگان پاسخ تحصیالت سطح فراوانی به مربوط نمودارمیلهاي 3-4نمودار
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 سابقه خدمت -4- 4-2
درصد 4سال،  5درصد پاسخ دهندگان زیر  3مشاهده می شود  4-4همانطوري که در جدول و نمودار 

ه خدمت سال سابق 20درصد بیش از 19سال و 20تا  15درصد 27سال،  15تا  10درصد  47سال ،  10تا  5
  .دارند

  دهندگان پاسخسابقه خدمت  به مربوط فراوانی توزیع 4-4جدول

  درصد فراوانی  فراوانی  سابقه خدمت

 3 5  سال 5زیر 

 4 6  سال 10تا  5

 47 73  سال 15تا  10

 27 42  سال 20تا  15

 19  29  سال 20بیش از 

  100  155  جمع

 

  
  

 

  

  
  

  

  دهندگان پاسخسابقه خدمت  فراوانی به مربوط نمودارمیلهاي 4-4نمودار
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  :آمار استنباطی و بررسی وضعیت متغیرهاي تحقیق - 3- 4
  پارامترهايو آزمون فرضیه ها در خصوص برآورد  به  که   از آمار است قسمت  آمار استنباطی آن 

ها  ستنباطا باشد و این  ی عمیشود نمیتواند قط از نمونه  که  هایی  استنباط.پردازد می نمونه  ازروي  جامعه 
هدف نهایی آمار استنباطی در واقع  . آنها بکار گیریم  را در بیان  احتمال  نظریه  هستند و لذا باید مبانی  احتمالی

به منظور تحلیل داده هاي پژوهش از تحلیل هاي گوناگون استفاده شده . برآورد ویژگیهاي جامعه است
ق از آزمون فرض آماري میانگین یک جامعه یا به در مرحله اول به بررسی وضعیت متغیرهاي تحقی. است

استفاده گردیده است که در واقع تفاوت بین )  One-Sample Test(یک نمونه اي  Tعبارتی از آزمون 
پس از آن روایی سازه .  میانگین نمونه مورد بررسی را با یک مقدار  مفروض مورد آزمون قرار می دهد

از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدي مورد بررسی قرار متغیرهاي تحقیق و شاخص هاي منتج 
در نهایت با استفاده از مدل معادالت ساختاري که در حقیقت آمیزه اي از نمودار تحلیل مسیر و . می گیرد

  .تحلیل عاملی تاییدي است، به آزمون فرضیه هاي تحقیق پرداخته می شود
  

  :بررسی وضعیت متغیرها -1- 4-3
 

  :وضعیت متغیر رفتار شهروندي  -1-1- 4-3
و    4-5یک نمونه اي نتایج تحلیل در جدول  Tبا استناد به نمرات بدست آمده از نمونه و انجام آزمون 

که مقدار آن معادل  Sigیا بعبارتی مقدار  p-valueهمانطور که مشاهده می شود مقدار. آمده است 6-4
ر گردیده است لذا فرض صفر مبنی اینکه میانگین متغیر رفتار کوچکت =05/0αمی باشد از مقدار  000/0

می باشد تایید نگردیده است ؛ از طرفی دو عدد نشان داده شده در ستون مربوط به  3شهروندي مساوي 
درصدي تفاوت میانگین شامل عدد صفر نمی باشد لذا این عامل خود موید رد فرض  95فاصله اطمینان 
حد باال و پایین این فاصله نیز بیانگر این نکته می باشد که میانگین رفتار  مثبت بودن. صفر می باشد

نتیجه کلی بدین صورت قابل تبیین خواهد بود که وضعیت رفتار . می باشد 3شهروندي بیشتر از عدد  
 هم چنانکه در. در جامعه آماري در حد نسبتاً باالیی می باشد 797/3شهروندي با توجه به میانگین جامعه 

بزرگتر است و در ناحیه بحرانی  96/1است که از  501/11برابر با Tجدول پائین مشخص است مقدار آماره 
  .معنی دار می باشد 3آزمون قرار دارد و به بیان دیگر اختالف میانگین از عدد 
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 آماره هاي یک نمونه اي: 5-4جدول 

  خطاي انحراف از میانگین  انحراف معیار میانگین  تعداد 

 0.069 0.854 3.797 155.000  فتار شهروندير

 

 

  آزمون یک نمونه اي: 6-4جدول 
 

  3= مقدارآزمون 

 

T  اختالف میانگین  ضریب معناداري درجه آزادي 

 %95درجه اطمینان 

 حد باال  حد پایین 

 0.934 0.660 0.797 0.000 151.000 11.501 رفتار شهروندي

  

  : خلیبرند داوضعیت متغیر  -1-2- 4-3
و    4-7یک نمونه اي نتایج تحلیل در جدول  Tبا استناد به نمرات بدست آمده از نمونه و انجام آزمون 

که مقدار آن معادل  Sigیا بعبارتی مقدار  p-valueهمانطور که مشاهده می شود مقدار. آمده است 8-4
اینکه میانگین متغیر برند داخلی بزرگتر گردیده است لذا فرض صفر مبنی  =05/0αمی باشد از مقدار  424/0

 95می باشد تایید گردیده است؛ از طرفی دو عدد نشان داده شده در ستون مربوط به فاصله اطمینان  3
نتیجه . درصدي تفاوت میانگین شامل عدد صفر می باشد لذا این عامل خود موید تایید فرض صفر می باشد

در  061/3ت برند داخلی با توجه به میانگین جامعه کلی بدین صورت قابل تبیین خواهد بود که وضعی
برابر Tهم چنانکه در جدول پائین مشخص است مقدار آماره . جامعه آماري در حد نسبتاً متوسطی می باشد

معنی دار نمی  3می باشد و به بیان دیگر اختالف میانگین از عدد  96/1تا -96/1است که در بازه  801/0با 
  .باشد
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 ماره هاي یک نمونه ايآ: 7-4جدول 

  خطاي انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین تعداد 

 0.076 0.938 3.061 155.000 برند داخلی

 

  آزمون یک نمونه اي:  8-4جدول
 

  3= مقدارآزمون 

 

T  اختالف میانگین  ضریب معناداري درجه آزادي 

 %95درجه اطمینان 

 حد باال  حد پایین 

 0.211 0.089 0.061 0.424 151.000 0.801 برند داخلی

  

  تحلیل عاملی تاییدي -2- 4-3
قبل از بررسی روابط میان متغیرهاي تحقیق، ابتدا بایستی از روایی سازه هاي هر کدام از متغیرهاي 

از این رو در این قسمت از پژوهش مدل هاي اندازه گیري متغیر هاي تحقیق . تحقیق اطمینان حاصل نمود
  .شود آورده می
  

  رفتار شهرونديمدل اندازه گیري  2-1- 4-3
 

  تحلیل عاملی تاییدي مرتبه اول متغیر رفتار شهروندي -الف-2-1- 4-3
 

نتایج تحلیل عاملی تاییدي شاخص هاي مربوط به مولفه هایرفتار شهروندي  2-4و  1-4شکل هاي 
  . دهدنشان می LISRELرا با استفاده از نرم افزار 
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  در حالت استاندارد رفتار شهرونديهمبستگی بین ابعاد و شاخص هاي مدل  1-4شکل 
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  در حالت معناداري رفتار شهرونديمدل همبستگی بین ابعاد و شاخص هاي  2-4شکل 

  
شاخص هاي متغیر رفتار نشان می دهد که تمامی ) 2-4و  1-4(نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال 

هاي تناسب شاخصهمچنین . و بار عاملی مورد قبولی برخوردارند) 96/1بیشتر از (ازمقادیر تی  شهروندي
هاي تناسب و برازش در وضعیت خوبی است ؛ چون که مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخص

باشد و مقدار می 3است که کمتر از مقدار مجاز  95/1آن برابر  (χ2/df)نسبت کاي دو بر درجه آزادي 
-Pمقدار . کمتر است 08/0است که از مقدار مجاز   079/0نیز برابر با  (RMSEA)میانگین مجذور خطاها 

value  محسوب می  سنجش متغیر رفتار شهروندي شاخصهاي مناسبیو براي باشد   می 05/0نیز کمتر از
  .شوند
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  تحلیل عاملی تاییدي مرتبه دوم متغیر رفتار شهروندي -ب -2-1- 4-3
عاملی تاییدي مولفه هاي هاي مربوط به متغیررفتار شهروندي را با نتایج تحلیل  4-4و  3-4شکل هاي 

  . دهدنشان می LISRELاستفاده از نرم افزار 

  
  در حالت استانداردرفتار شهروندي مدل همبستگی بین ابعاد و متغیر  3-4شکل 



64 
 

  

  

  در حالت معناداريرفتار شهروندي مدل همبستگی بین ابعاد و متغیر  4-4شکل 

هاي تناسب و برازش در وضعیت تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصهاي شاخص
 3است که کمتر از مقدار مجاز  93/1آن برابر  (χ2/df)خوبی است؛ چون که نسبت کاي دو بر درجه آزادي
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 کمتر 08/0است که از مقدار مجاز   078/0نیز برابر با (RMSEA)باشد و مقدار میانگین مجذور خطاها می
تمام این موارد حاکی از این است که می توان با توجه به . باشد می 05/0نیز کمتر از  P-valueمقدار . است

 .نتایج تحلیل عاملی تاییدي به سازه رفتار شهروندي اتکا نمود و سازه مورد بحث را مبناي کار قرار داد

  

  برند داخلیمدل اندازه گیري  -2-2- 4-3

  برند داخلیتاییدي مرتبه اول متغیر  تحلیل عاملی -الف-2-2- 4-3
نتایج تحلیل عاملی تاییدي شاخص هاي مربوط به مولفه هایبرند داخلی را با  6-4و  5-4شکل هاي

  . دهدنشان می LISRELاستفاده از نرم افزار 

  
  در حالت استاندارد برند داخلیمدل همبستگی بین ابعاد و شاخص هاي  5-4شکل 
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  در حالت معناداري برند داخلیی بین ابعاد و شاخص هاي مدل همبستگ 6-4شکل 

  
نشان می دهد که تعدادي از سواالت برند داخلی داراي بار عاملی  5-4نتایج تحلیل عاملی مندرج در شکل

تحلیل عاملی تاییدي مرتبه اول اصالحی پس از . بنابراین این مولفه باید از مدل حذف گردد. پایینی می باشد
  .ها در شکل ذیل آورده شده است حذف این شاخص
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  در حالت استاندارد برند داخلیمدل اصالحی همبستگی بین ابعاد و شاخص هاي  7-4شکل 
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  در حالت معناداري برند داخلیمدل اصالحی همبستگی بین ابعاد و شاخص هاي  8-4شکل 

  
شاخص هاي متغیر برند داخلی نشان میدهدکه تمامی ) 8-4و  7-4(نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال 

هاي تناسب مدل حاکی همچنین شاخص. و بارعاملی مورد قبولی برخوردارند) 96/1بیشتر از (از مقادیر تی 
هاي تناسب و برازش در وضعیت خوبی است؛ چون که نسبت کاي دو از آن است که مدل از نظر شاخص

باشد و مقدار میانگین مجذور می 3ار مجاز است که کمتر از مقد 9/1آن برابر (χ2/df)بر درجه آزادي
نیز کمتر  P-valueمقدار . کمتر است 08/0است که از مقدار مجاز   077/0نیز برابر با  (RMSEA)خطاها 

شاخص هاي متغیر بهره برند داخلی  براي سنجش تمام این موارد حاکی از این است که. باشد می 05/0از 
  .مناسبی محسوب میشوند

  

  برند داخلیتحلیل عاملی تاییدي مرتبه دوم متغیر  - ب-2-2- 4-3
نتایج تحلیل عاملی تاییدي مولفه هاي هاي مربوط به متغیر برند داخلی را با استفاده  10- 4و 9-4شکل هاي 
  . دهدنشان می LISRELاز نرم افزار 
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  مدل همبستگی بین ابعاد و متغیر برند داخلی در حالت استاندارد 9-4شکل 
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  مدل همبستگی بین ابعاد و متغیر برند داخلی در حالت معناداري 10-4شکل 

  
هاي تناسب و برازش در وضعیت هاي تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصشاخص

 3است که کمتر از مقدار مجاز  94/1آن برابر  (χ2/df)خوبی است؛ چون که نسبت کاي دو بر درجه آزادي
کمتر  08/0است که از مقدار مجاز   079/0نیز برابر با  (RMSEA)ن مجذور خطاها باشد و مقدار میانگیمی

تمام این موارد حاکی از این است که می توان با توجه به . باشد می 05/0نیز کمتر از  P-valueمقدار . است
 .ار دادنتایج تحلیل عاملی تاییدي به سازه برند داخلی اتکا نمود و سازه مورد بحث را مبناي کار قر

  
  مدل سازي معادالت ساختاري  -3- 4-3

پس از بررسی مدل هاي اندازه گیري و سنجش روایی آن ها به کمک تحلیل عاملی تاییدي می توان 
از این رو جهت بررسی صحت و سقم . روابط میان متغیرهاي تحقیق را براساس مدل ساختاري بررسی نمود

  . مدل سازي معادالت ساختاري استفاده شده است فرضیات تحقیق حاضر از روابط علی مبتنی بر
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نتایج آزمون فرضیه اصلی تحقیق به روش مدل سازي معادالت  9-4و جدول  12-4، 11-4شکل هاي 
 ،(R)ضریب استانداردنمایانگر  11-4مدل اعداد معناداري و شکل  12- 4شکل . ساختاري را نشان می دهند

  . قیق می باشدمشاهده شده میان متغیرهاي تحرابطه علی 

  
  مدل در حالت استاندارد 11- 4شکل  

  

  
  مدل اعداد معناداري 12-4شکل 
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هاي تناسب و برازش در وضعیت هاي تناسب مدل حاکی از آن است که مدل از نظر شاخصشاخص
باشد می 3است که کمتر از مقدار مجاز  44/1خوبی است؛ چون که نسبت کاي دو بر درجه آزادي آن برابر 

 07/0نیز  P-valueمقدار . است 08/0است که کمتر از مقدار مجاز  054/0نیز برابر با  RMSEAدار و مق
از این . می باشد 0.91و  0.95به ترتیب برابر  AGFAوGFI همچنین و باشد ومی 05/0باشد که بیشتر از می
رابطه موجود نیز در ضریب استاندارد  .مناسبی دارد برازش اجرا شده می توان نتیجه گرفت که مدل رو

  .معنی دار خواهد بود%  99، در سطح اطمینان دکوچکتر باش -2.56بزرگتر یا از  2.56از  ، tصورتیکه ارزش
  

 میزان برازش مدل 9-4جدول 

  نام شاخص      مقدار بدست آمده    مقدار مجاز

  3کمتر از               44/1کاي دو بر درجه آزادي                                            

CFI )9/0باالتر از               99/0)                                              نیکویی برازش  

RMSEA )08/0کمتر از             054/0)           ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد  

GFI )9/0باالتر از               95/0   )                                  برازندگی تعدیل یافته  

AGFI )8/0باالتر از              91/0)                           نیکویی برازش تعدیل یافته  

NFI )9/0باالتر از              96/0)                                         برازندگی نرم شده  

NNFI )9/0باالتر از              98/0                      )           برازندگی نرم نرم شده  

  

 آزمون فرضیه هاي تحقیق -3-1- 4-3

  .برند داخلی در سازمان بر رفتار شهروندي تاثیر مثبت و معناداري دارد :فرضیه اصلی
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  )رفتار شهروندي: متغیر وابسته(و ضریب تعیین  tي ضرایب مسیر، آماره 10-4جدول 

 tآماره   )(ضریب مسیر   نمتغیر پیش بی

  57/5**  51/0  برند داخلی

      

با توجه به ضریب مسیر . فرضیه اصلی این پژوهش تاثیر برند داخلی بر رفتار شهروندي را آزمون می کند
رفتار  درصد بر 99برند داخلی در سطح اطمینان : می توان گفت 57/5به مقدار   tو همچنین آماره  51/0

  .  شهروندي تاثیر معنادار و مثبتی دارد ؛ بنابراین فرضیه اصلی پژوهش معنادار می باشد و تایید می شود

  
  :فرضیات فرعی تحقیق

 .بر رفتار شهروندي تاثیر مثبت و معناداري دارد آموزش برند محور :1فرعی  فرضیه

تار شهروندي می پردازد که جهت بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق به بررسی تاثیر آموزش برند محور بر رف
  :این فرضیه عبارتست از . این رابطه از ضریب همبستگی استفاده شده است

H0 :آموزش برند محور بر رفتار شهروندي تاثیرگذار نیست.  
H1 :آموزش برند محور بر رفتار شهروندي تاثیرگذار است.  

این ضریب بین .را نشان میدهد) یا معکوسمستقیم (ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه 
  . است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد 1تا  -1
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  و رفتار شهروندي آموزش برند محورهمبستگی میان  11-4جدول 

  رفتار شهروندي  آموزش برند محور  متغیر

آموزش برند 
  محور

  ضریب همبستگی پیرسون

  سطح معناداري

  اوانیفر

1  0.472** 

  000/0  

155  155  

  ضریب همبستگی پیرسون  رفتار شهروندي

  سطح معناداري

  فراوانی

 0.472** 1  

000/0    

155  155  

   01/0معنی داري در سطح ** 
  

می باشد در نتیجه  05/0آمده است مقدار معنی داري کمتر از  11-4با توجه به نتایج آزمون که در جدول 
مقدار این . و رفتار شهروندي وجود دارد آموزش برند محورشده و همبستگی بین دو متغیر رد H0فرض 

است و مثبت بودن ضریب همبستگی نشان دهنده ي این موضوع  0.472همبستگی براي فرضیه فرعی اول 
ه با توجه به اینکه از نتیج. است که هر دو تغییر در یک جهت رخ می دهد و باهم رابطه مستقیم دارند

ضریب همبستگی نمی توان به رابطه علت و معلولی پی برد، از رگرسیون نیز استفاده شده است تا این رابطه 
  .برآورد گردد

  

  و رفتار شهروندي آموزش برند محورمربوط به ضریب تعیین رگرسیون رابطه بین  12-4جدول 

  مدل  ضریب همبستگی چندگانه  ضریب تعیین  ضریب تعدیل  خطاي انحراف از برآورد
.756 218.  .223 0.472  1  
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و رفتار شهروندي  آموزش برند محوردهد میزان ضریب تعیین رگرسیون بین  نتایج جدول فوق نشان می
درصد از تغییرات رفتار شهروندي مربوط به  22.3دهد  باشد که این میزان نشان می میR2= 0.223برابر با 

  .استآموزش برند محور
  و رفتار شهروندي آموزش برند محورل واریانس رابطه بین مربوط به تحلی 13-4جدول

  مدل  مجموع مجذورات  گذاري درجه  میانگین مجذورات F  سطح معناداري
0.000  43.034  

  
24.580  
0.571 

  

1  
150  
151  

24.580  
85.675  
110.254  

  رگرسیون
  باقیمانده

  کل
  

 Fدهد  کند و نتایج جدول نشان می جدول تحلیل واریانس فوق نتایج ضریب تعیین رگرسیون را تائید می
در نتیجه . شود درصد معنادار است و فرض صفر رد می 5در سطح آلفاي ) F= 43.034(مشاهده شده 

  .ضریب تعیین رگرسیون قابل تایید است
  

  و رفتار شهروندي آموزش برند محورمربوط به معادلۀ خط رگرسیون رابطه بین  14-4جدول 

  مدل رگرسیون    بتاي غیر استاندارد  داردبتاي استان t  سطح معناداري
 B  خطاي معیار  بتا

0.000  
0.000  

16.231 

6.560 

  

  
0.472  

0.170 

0.049  

2.758  

0.323 

  )a(عرض از مبداء
  

  رفتار شهروندي: متغیر وابسته 
  

توان معادلۀ خط  دهد و با توجه به این جدول می جدول بتا در فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان می
  : گرسیون را ترسیم کردر

  رفتار شهروندي=  2.758+  0.323× )آموزش برند محور( 
بینی در رفتار  داراي تأثیر معنادار و قابل پیشآموزش برند محوردهد متغیر  نتایج جدول فوق نشان می

 رآموزش برند محوتوان گفت به ازاء یک واحد افزایش  همچنین با توجه به میزان بتا می. دارد شهروندي
 .یابد واحد متغیر رفتار شهروندي افزایش می 0.472
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  .رهبري برند محور بر رفتار شهروندي تاثیر مثبت و معناداري دارد: 2فرعی  فرضیه
فرضیه فرعی دوم تحقیق به بررسی تاثیر رهبري برند محور بر رفتار شهروندي می پردازد که جهت بررسی 

  :این فرضیه عبارتست از. ستاین رابطه از ضریب همبستگی استفاده شده ا
H0 :رهبري برند محور بر رفتار شهروندي تاثیرگذار نیست.  
H1 :رهبري برند محور بر رفتار شهروندي تاثیرگذار است.  

این ضریب بین .را نشان میدهد) مستقیم یا معکوس(ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه 
  . ین دو متغیر برابر صفر می باشداست و در صورت عدم وجود رابطه ب 1تا  -1
  

  و رفتار شهروندي رهبري برند محورهمبستگی میان  15-4جدول 

  رفتار شهروندي  رهبري برند محور  متغیر

  ضریب همبستگی پیرسون  رهبري برند محور

  سطح معناداري

  فراوانی

1  0.274** 

  000/0  

155  155  

  ضریب همبستگی پیرسون  رفتار شهروندي

  داريسطح معنا

  فراوانی

 0.274** 1  

000/0    

155  155  

   01/0معنی داري در سطح ** 

  

می باشد در نتیجه  05/0آمده است مقدار معنی داري کمتر از  15-4با توجه به نتایج آزمون که در جدول 
 مقدار این. و رفتار شهروندي وجود دارد رهبري برند محوررد شده و همبستگی بین دو متغیر  H0فرض 

است و مثبت بودن ضریب همبستگی نشان دهنده ي این موضوع  0.274همبستگی براي فرضیه فرعی دوم 
با توجه به اینکه از نتیجه . است که هر دو تغییر در یک جهت رخ می دهد و باهم رابطه مستقیم دارند

ه است تا این رابطه ضریب همبستگی نمی توان به رابطه علت و معلولی پی برد، از رگرسیون نیز استفاده شد
  .برآورد گردد
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  و رفتار شهروندي رهبري برند محورمربوط به ضریب تعیین رگرسیون رابطه بین  16-4جدول 

  مدل  ضریب همبستگی چندگانه  ضریب تعیین  ضریب تعدیل  خطاي انحراف از برآورد
.824 .069 .075 0.274  1  

  
و رفتار شهروندي برابر  رهبري برند محوریون بین دهد میزان ضریب تعیین رگرس نتایج جدول فوق نشان می

رهبري درصد از تغییرات رفتار شهروندي مربوط به  7.5دهد  باشد که این میزان نشان می می R2=0.075با 
  .استبرند محور

  
  مربوط به تحلیل واریانس رابطه بین رهبري برند محور و رفتار شهروندي 17-4جدول

  مدل  مجموع مجذورات  گذاري درجه  راتمیانگین مجذو F  سطح معناداري
0.000  12.157  8.266 

.680 

1  
150  
151  

8.266 

101.988  
110.254  

  رگرسیون
  مانده باقی
  کل

  
 Fدهد  کند و نتایج جدول نشان می جدول تحلیل واریانس فوق نتایج ضریب تعیین رگرسیون را تائید می

در نتیجه ضریب . شود ست و فرض صفر رد میدرصد معنادار ا 5در سطح آلفاي ) F=12.157(مشاهده شده 
 .تعیین رگرسیون قابل تایید است

  
  مربوط به معادلۀ خط رگرسیون رابطه بین رهبري برند محور و رفتار شهروندي 18-4جدول 

  مدل رگرسیون    بتاي غیر استاندارد  بتاي استاندارد t  سطح معناداري
 B  خطاي معیار  بتا

0.000  
0.001  

17.043  

3.487  
.274 

.187 

.061 

3.188  

0.323 

  )a(عرض از مبداء
  

  رفتار شهروندي: متغیر وابسته 
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توان معادلۀ خط  دهد و با توجه به این جدول می جدول بتا در فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان می
  : رگرسیون را ترسیم کرد

  رفتار شهروندي=  3.188+  0.323× )رهبري برند محور( 
بینی در رفتار  داراي تأثیر معنادار و قابل پیشرهبري برند محوردهد متغیر  شان مینتایج جدول فوق ن

 رهبري برند محورتوان گفت به ازاء یک واحد افزایش  همچنین با توجه به میزان بتا می. دارد شهروندي
  .یابد واحد متغیر رفتار شهروندي افزایش می 0.274

  
 .ار شهروندي تاثیر مثبت و معناداري دارداستخدام برند محور بر رفت: 3فرعی  فرضیه

فرضیه فرعی سوم تحقیق به بررسی تاثیر استخدام برند محور بر رفتار شهروندي می پردازد که جهت 
  :این فرضیه عبارتست از. بررسی این رابطه از ضریب همبستگی استفاده شده است

H0 :استخدام برند محور بر رفتار شهروندي تاثیرگذار نیست.  
H1: استخدام برند محور بر رفتار شهروندي تاثیرگذار است.  

این ضریب بین .را نشان میدهد) مستقیم یا معکوس(ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه 
  .است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد 1تا  -1
   

  ر شهرونديو رفتا استخدام برند محورهمبستگی میان  19-4جدول 

  رفتار شهروندي  استخدام برند محور  متغیر

استخدام برند 
  محور

  ضریب همبستگی پیرسون

  سطح معناداري

  فراوانی

1  0.329** 

  000/0  

155  155  

  ضریب همبستگی پیرسون  رفتار شهروندي

  سطح معناداري

  فراوانی

 0.329** 1  

000/0    

155  155  

   01/0معنی داري در سطح ** 
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می باشد در نتیجه  05/0آمده است مقدار معنی داري کمتر از  19-4توجه به نتایج آزمون که در جدول با
مقدار این . و رفتار شهروندي وجود دارد استخدام برند محوررد شده و همبستگی بین دو متغیر  H0فرض 

ي این موضوع  است و مثبت بودن ضریب همبستگی نشان دهنده 0.329همبستگی براي فرضیه فرعی سوم 
با توجه به اینکه از نتیجه . است که هر دو تغییر در یک جهت رخ می دهد و باهم رابطه مستقیم دارند

ضریب همبستگی نمی توان به رابطه علت و معلولی پی برد، از رگرسیون نیز استفاده شده است تا این رابطه 
  .برآورد گردد

  و رفتار شهروندي استخدام برند محوربین  مربوط به ضریب تعیین رگرسیون رابطه20-4جدول 

  مدل  ضریب همبستگی چندگانه  ضریب تعیین  ضریب تعدیل  خطاي انحراف از برآورد
.809 .102 .108 0.329  1  

  
و رفتار شهروندي  استخدام برند محوردهد میزان ضریب تعیین رگرسیون بین  نتایج جدول فوق نشان می

درصد از تغییرات رفتار شهروندي مربوط به  10.8دهد  ن میزان نشان میباشد که ای میR2 = 0.108برابر با 
  .استاستخدام برند محور

  
  مربوط به تحلیل واریانس رابطه بین استخدام برند محور و رفتار شهروندي 21-4جدول

  مدل  مجموع مجذورات  گذاري درجه  میانگین مجذورات F  سطح معناداري
0.000  18.226  11.945 

0.655 

1  
150  
151  

11.945 

98.309  
110.254  

  رگرسیون
  مانده باقی
  کل

  
 Fدهد  کند و نتایج جدول نشان می جدول تحلیل واریانس فوق نتایج ضریب تعیین رگرسیون را تائید می

در نتیجه ضریب . شود درصد معنادار است و فرض صفر رد می 5در سطح آلفاي ) F=18.226(مشاهده شده 
  .ستتعیین رگرسیون قابل تایید ا
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  مربوط به معادلۀ خط رگرسیون رابطه بین استخدام برند محور و رفتار شهروندي 22-4جدول 

  مدل رگرسیون    بتاي غیر استاندارد  بتاي استاندارد t  سطح معناداري
 B  خطاي معیار  بتا

0.000  
0.001  

17.624  

4.269  
.329 

.176 

.055 

3.100  

0.235 

  )a(عرض از مبداء
  

  رفتار شهروندي:  متغیر وابسته
  

توان معادلۀ خط  دهد و با توجه به این جدول می جدول بتا در فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان می
  : رگرسیون را ترسیم کرد

  رفتار شهروندي=  3.1+  0.235× )استخدام برند محور( 
بینی در رفتار  بل پیشداراي تأثیر معنادار و قااستخدام برند محوردهد متغیر  نتایج جدول فوق نشان می

 استخدام برند محورتوان گفت به ازاء یک واحد افزایش  همچنین با توجه به میزان بتا می. دارد شهروندي
  .یابد واحد متغیر رفتار شهروندي افزایش می 0.329

  
  .بر رفتار شهروندیتاثیر مثبت و معناداري داردارتباطات برند : 4فرعی  رضیهف

بر رفتار شهروندي می پردازد که جهت بررسی ارتباطات برند یق به بررسی تاثیر فرضیه فرعی چهارم تحق
  :این فرضیه عبارتست از. این رابطه از ضریب همبستگی استفاده شده است

H0 : بر رفتار شهروندي تاثیرگذار نیستارتباطات برند.  
H1 : بر رفتار شهروندي تاثیرگذار استارتباطات برند.  

این ضریب بین .را نشان میدهد) مستقیم یا معکوس(ابطه و همچنین نوع رابطه ضریب همبستگی شدت ر
  .است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد 1تا  -1
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  و رفتار شهرونديارتباطات برند همبستگی میان  23-4جدول 
  رفتار شهروندي  ارتباطات برند   متغیر

  بستگی پیرسونضریب هم  ارتباطات برند 

  سطح معناداري

  فراوانی

1  0.358** 

  000/0  

155  155  

  ضریب همبستگی پیرسون  رفتار شهروندي

  سطح معناداري

  فراوانی

 0.358** 1  

000/0    

155  155  

   01/0معنی داري در سطح ** 

می باشد در نتیجه  05/0آمده است مقدار معنی داري کمتر از  23-4با توجه به نتایج آزمون که در جدول 
مقدار این . و رفتار شهروندي وجود داردارتباطات برند رد شده و همبستگی بین دو متغیر  H0فرض 

است و مثبت بودن ضریب همبستگی نشان دهنده ي این  0.358همبستگی براي فرضیه فرعی چهارم 
با توجه به اینکه از . ندموضوع است که هر دو تغییر در یک جهت رخ می دهد و باهم رابطه مستقیم دار

نتیجه ضریب همبستگی نمی توان به رابطه علت و معلولی پی برد، از رگرسیون نیز استفاده شده است تا این 
  .رابطه برآورد گردد

  

  و رفتار شهرونديارتباطات برند مربوط به ضریب تعیین رگرسیون رابطه بین  24-4جدول 

  مدل  ضریب همبستگی چندگانه  تعیینضریب   ضریب تعدیل  خطاي انحراف از برآورد
.801 .122 .128 0.358  1  

  
و رفتار شهروندي برابر با ارتباطات برند دهد میزان ضریب تعیین رگرسیون بین  نتایج جدول فوق نشان می

0.128 =R2 ارتباطات درصد از تغییرات رفتار شهروندي مربوط به  12.8دهد  باشد که این میزان نشان می می
  .استبرند 
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  مربوط به تحلیل واریانس رابطه بین ارتباطات برند و رفتار شهروندي 25-4جدول

  مدل  مجموع مجذورات  گذاري درجه  میانگین مجذورات F  سطح معناداري
0.000  21.987  14.095 

0.641 

1  
150  
151  

14.095 

96.159  
110.254  

  رگرسیون
  مانده باقی
  کل

  
 Fدهد  کند و نتایج جدول نشان می ن رگرسیون را تائید میجدول تحلیل واریانس فوق نتایج ضریب تعیی

در نتیجه ضریب . شود درصد معنادار است و فرض صفر رد می 5در سطح آلفاي ) F=21.987(مشاهده شده 
  .تعیین رگرسیون قابل تایید است

  
  و رفتار شهرونديارتباطات برند مربوط به معادلۀ خط رگرسیون رابطه بین  26-4جدول 

  مدل رگرسیون    بتاي غیر استاندارد  بتاي استاندارد T  ناداريسطح مع
 B  خطاي معیار  بتا

0.000  
0.001  

16.635  

4.689  
.358 

.181 

.053 

3.006  

0.248  

  )a(عرض از مبداء
  

  رفتار شهروندي: متغیر وابسته 
  

ان معادلۀ خط تو دهد و با توجه به این جدول می جدول بتا در فوق نتایج نهایی رگرسیون را نشان می
  : رگرسیون را ترسیم کرد

  رفتار شهروندي=  3.006+  0.248× )ارتباطات برند( 
 بینی در رفتار شهروندي داراي تأثیر معنادار و قابل پیشارتباطات برند دهد متغیر  نتایج جدول فوق نشان می

واحد متغیر  0.358باطات برند ارتتوان گفت به ازاء یک واحد افزایش  همچنین با توجه به میزان بتا می. دارد
 .یابد رفتار شهروندي افزایش می
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  خالصه فصل چهارم - 4- 4
ها، محقق براي شناسایی ویژگی هاي پدیده مورد مطالعه یا روابط در مرحله تجزیه و تحلیل داده

به و ها و متغیرها ناچار است از روش هاي آماري استفاده کند و شاخص هاي مورد نیاز را محاسپدیده
برآورد نماید تا محقق بتواند وضعیت متغیرها را در نمونه مورد مطالعه مشخص نماید و شناخت الزم را پیدا 

 .همچنین براي مطالعه روابط بین متغیرها، محقق ناگزیر است از روش هاي آمار استنباطی استفاده کند. کند

س از آن به بررسی وضعیت پ. بدین منظور در ابتدا متغیرهاي جمعیت شناختی بررسی گردید
متغیرهاي تحقیق پرداخته شد و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدي روایی سازه متغیرهاي تحقیق مورد تایید 

با توجه به . در نهایت با استفاده از معادالت ساختاري به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد. قرار گرفت
داخلی و مولفه هاي آن تاثیر مثبت و معناداري بر روي رفتار نتایج حاصل از معادالت ساختاري، برندسازي 

  .شهروندي داشته و تمام فرضیات تحقیق تایید گردید
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  پنجمفصل 

  نتیجه گیري و پیشنهادات

  

  

  

  

  مقدمه - 1- 5
ین فصل هاي تحقیق در فصل چهارم، در ا ها و تحلیل یافته ها، آزمون فرضیه بعد از تجزیه و تحلیل داده

اساس تدوین فرضیات این .پردازد بر مبناي نتایج حاصل شده، محقق به ارائه پیشنهادها و راهکارها می
تحقیق، مدل مفهومی پژوهش بود که در فصول پیشین ابعاد و جزئیات آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 

  . قرار گرفت

شود تا  سعی می آن هاشود و با تحلیل  یها خالصه م در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده
 خالصهدر بخش اول این فصل . به سؤاالتی که در فصل اول از سوي محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود

در بخش بعدي با استفاده . هاي جمعیت شناختی ارائه شده است یلتحلنتایج حاصل از اجراي طرح تحقیق و 
سپس پیشنهاداتی در مورد ایجاد . شود یمیج به دست آمده پرداخته از اطالعات به دست آمده، به تحلیل نتا

برند داخلی و راه هایی جهت افزایش بهبود رفتار شهروندي کارکنان ارائه گردیده و در نهایت پیشنهاداتی 
  .هاي تحقیق ارائه شده است یتمحدودبراي تحقیقات آینده و همچنین 

  : فصل شامل موارد زیر است بنابراین با توجه به توضیحات مذکور، این 
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  هاي جمعیت شناختی مروري بر یافته 

   آن هابررسی نتایج فرضیات و بحث درباره 

   پیشنهاداتارائه 

 
  خالصه نتایج - 2- 5

  .در این بخش از پروژه به ارائه خالصه نتایج حاصل از بررسی متغیرهاي تحقیق پرداخته خواهد شد
  

  تینتایج بررسی هاي جمعیت شناخ -1- 5-2

 جنسیت: 

  .نتایج تحقیق نشان داد که مردان بیشتر از زنان در این تحقیق مشارکت کرده اند
 سن:  

داشته اند و    45تا  40نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بیشترین درصد پاسخ دهندگان سن بین 
  .سال بوده است 30تا  25کمترین درصد مربوط به سن 

 سابقه تحصیلی: 

نشان داد که درصد بسیار باالیی از پاسخ دهندگان مشارکت کننده در این  نتایج حاصل از پژوهش
  .تحقیق داراي مدرك لیسانس وکمترین درصد مربوط به مدرك تحصیلی فوق لیسانس می باشد

 سابقه کاري:  
سابقه کاري  15تا  10نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بیشترین درصد پاسخ دهندگان بین 

  .سال بوده است 5درصد مربوط به کمتر از  داشته اند وکمترین

 

  تحلیل نتایج فرضیات -2- 5-2

  .در این بخش از پروژه به ارائه خالصه نتایج حاصل از بررسی متغیرهاي تحقیق پرداخته خواهد شد
  :فرضیه اصلی پژوهش 

تایید شد، به  این فرضیه. فرضیه اصلی این پژوهش تاثیر برند داخلی بر رفتار شهروندي را تبیین می نماید
با توجه به تجزیه و تحلیل هاي آماري ضریب .این معنا که برند داخلی بر رفتار شهروندي تاثیرگذار می باشد
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نشان می دهد که این رابطه  5.57ضریب معناداري بین این دو متغیر . می باشد 0.51مسیر بین دو متغیر 
  .تغیر استمعنادار بوده و بیان گر وجود رابطه مثبت بین این دو م

  
  :فرضیه فرعی اول پژوهش 

این فرضیه تایید  . فرضیه فرعی اول پژوهش تاثیر آموزش برند محور بر رفتار شهروندي را تبیین می نماید
با توجه به تجزیه و تحلیل . شد، به این معنا که آموزش برند محور بر رفتار شهروندي تاثیرگذار می باشد

نشان می  6.56ضریب معناداري بین این دو متغیر . می باشد 0.472یر هاي آماري ضریب مسیر بین دو متغ
  .دهد که این رابطه معنادار بوده و بیان گر وجود رابطه مثبت بین این دو متغیر است

  
  :فرضیه  فرعی دوم پژوهش 

یید  این فرضیه تا. فرضیه فرعی دوم پژوهش تاثیر رهبري برند محور بر رفتار شهروندي را تبیین می نماید
با توجه به تجزیه و تحلیل . شد، به این معنا که رهبري برند محور بر رفتار شهروندي تاثیرگذار می باشد

نشان می  3.188ضریب معناداري بین این دو متغیر . می باشد 0.274هاي آماري ضریب مسیر بین دو متغیر 
  .ن دو متغیر استدهد که این رابطه معنادار بوده و بیان گر وجود رابطه مثبت بین ای

  
  :فرضیه فرعی سوم پژوهش 

این فرضیه تایید . فرضیه فرعی سوم پژوهش تاثیر استخدام برند محور بر رفتار شهروندي را تبیین می نماید
با توجه به تجزیه و تحلیل . شد، به این معنا که استخدام برند محور بر رفتار شهروندي تاثیرگذار می باشد

نشان می  4.269ضریب معناداري بین این دو متغیر . می باشد 0.329ین دو متغیر هاي آماري ضریب مسیر ب
  .دهد که این رابطه معنادار بوده و بیان گر وجود رابطه مثبت بین این دو متغیر است

  
  :فرضیه فرعی چهارم پژوهش 

ین فرضیه تایید شد، ا. فرضیه فرعی چهارم پژوهش تاثیر ارتباطات برند بر رفتار شهروندي را تبیین می نماید
با توجه به تجزیه و تحلیل هاي آماري . به این معنا که ارتباطات برند بر رفتار شهروندي تاثیرگذار می باشد

نشان می دهد که این  4.689ضریب معناداري بین این دو متغیر . می باشد 0.358ضریب مسیر بین دو متغیر 
  .ت بین این دو متغیر استرابطه معنادار بوده و بیان گر وجود رابطه مثب
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  بحث و نتیحه گیري - 3- 5
هدف این تحقیق به دست آوردن بینش وسیع تر درباره برند داخلـی و تـاثیر آن بـر رفتـار شـهروندي      

برندسازي داخلی مفهوم جدید است که به بررسی تاثیر کارکنـان در ایجـاد تصـویري    . سازمانی انجام گرفت
براي بررسی تـاثیر برندسـازي داخلـی بـر رفتـار شـهروندي مـدل        . پردازدبهتر از برند در ذهن مشتریان می 

مفهومی حاوي پنج فرضیه آزمون شد که با استفاده از ضریب مسیر، عدد معناداري و همبستگی بین متغیرهـا،  
از اینـرو مـی تـوان گفـت اگـر فعالیـت هـاي        . وجود رابطه معنادار و مثبت در تمامی فرضیه ها را تایید کرد

زي داخلی به درستی انجام شـوند یعنـی آنهـا را بـا اسـتفاده از ابزارهـایی از جملـه آمـوزش، جلسـه          برندسا
توجیهی، برنامه هاي آموزشی اولیه و برقراري ارتباطات موثر داخلی، اسـتخدام مناسـب و رهبـري مطلـوب،     

اهـداف برنـد در    کارکنان را نسبت به ماموریت و پیمان برند سازمان آگاه کنند، ایـن کـار بـا شـفاف سـازي     
کارکنان باعث می شود آنان هرچه بیشتر به برند سازمان متعهد شده و به برند سازمان تعلق و وابستگی پیـدا  

این حس تعهد باعث تقویت وفاداري کارکنان به برند سازمان شده و این وفاداري به کمک حس تعلـق  . کنند
ارهاي دلسوزانه نسبت به سـازمان و برنـد آن از سـوي    درونی که فرد با برند سازمان دارد، منجر به بروز رفت

  . کارکنان می شود که همان رفتار شهروندي سازمانی است
  :با توجه به فرضیات این تحقیق، نتایج ذیل حاصل گردید

آموزش برند محور بر رفتار شهروندي تاثیر مثبـت و  با توجه به فرضیه اول به این نتیجه رسیدیم که  -1
در بـدو ورود بـه سـازمان    ازمان می بایست آموزش و توانمندسازي منابع انسانی و س دارد به سزایی

 .را سر لوحه کارهاي خود قرار دهددر راستاي اهداف واالي برند 

در جهت القـاي  کارکنان خود را درك کرده و از فرضیه دوم این نتیجه حاصل گردید که اگر رهبران  -2
رفتـار   اسـتفاده از برندسـازي داخلـی   می تـوان با  کنند میان آنها هماهنگی ایجادفرهنگ برند داخلی 

 .نمودبا ارزش هاي برندهماهنگ  را کارکنان

استخدام افرادي که بین ارزش هاي شخصـی آن هـا و   از فرضیه سوم نیز به این نتیجه رسیدیم که با  -3
 باشـند  ارزش هاي برند، همخوانی باالیی وجود داشته باشد بطوري که به نحو مناسب متعهد به برند

 .می توان هر چه بیشترحس تعلق و وابستگی به برند را در کارکنان ایجاد نمود

به منظـور متعهـد کـردن کارکنـان بـه برنـد       از فرضیه آخر تحقیق نیز این نتیجه حاصل می گردد که  - 4
نحـوه  داخلی، نحوه اطالع رسانی مدیر به کارکنان نباید فقط شامل چگونگی انجام کار باشـد بلکـه   

داده به کارکنـان اجـازه   و باشدداخلی سازمان برند  جهت دهی به می بایست بر اساسرسانی اطالع 
  .تغییر وضعیت دهند» متعهد«به حالت سپس و » درك«به حالت به برند » مطلع«که از حالت  شود
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 از این رو همان طور که مدل پژوهش نشان داد، اجراي اثربخش برنامه هاي برندسازي داخلـی بـر کارکنـانی   
که تماس مستقیم با مشتري دارند، می تواند آثار قابل توجهی در درك کارکنان نسبت به برنـد در سـازمان و   

  .در مقابل خدمت رسانی موفق به مشتري و در نهایت بهبود برند سازمان در ذهن مشتري داشته باشد
 

  موانع و محدودیت هاي تحقیق - 4- 5
ي محدودیت هایی می باشد که تحقیق حاضر نیز از هر تحقیقی با توجه به ماهیت خاص خود دارا

  : محدودیت هاي تحقیق حاضر را می توان به دو صورت زیر بیان کرد. این اصل مستثنی نیست
  
 محدودیت هاي موضوعی  
کمبود ادبیات تحقیق و تحقیقات انجام گرفته در این حوزه برند داخلی با توجه به جدید بودن این  )1

 .مفهوم

 .هاي متعدد می گردد خی از مفاهیم که منجر به برداشتانتزاعی بودن بر )2

 .کمبود تحقیقات مشابه داخلی براي مقایسه نتایج )3

 
 محدودیت هاي زمانی 

  .و عدم دسترسی به کل افراد جامعه 93کوتاه بودن بازه زمانی تحقیق در سال  )1
 

 محدودیت مکانی 

 .عدم همکاري برخی افراد با محقق در تکمیل پرسشنامه) 1

ت اندك اعضاي نمونه در پاسخ دادن به سواالت، به گونه اي که برخی از پرسشنامه ها به علت دق) 2
 .ارائه پاسخ هاي غیر منطقی و یا عدم پاسخ از فرایند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شد

 .نبود فرهنگ پژوهش در کشور و اعتقاد به بی نتیجه بودن این قبیل تحقیقات) 3

  يپیشنهادات کاربرد - 5- 5
  با توجه به تاثیر برندسازي داخلی بر رفتار شهروندي، پیشنهاد می شود برندسازي داخلی به

عنوان یکی از فرایندهاي اصلی در برنامه ریزي هاي سازمان قرار گیرد تا احسـاس تعهـد و   
 . هویت در کارکنان جهت القاي ارزش برند به مشتریان صورت گیرد
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 ور بر رفتار شهروندي، پیشنهاد می شود برندسازي داخلی با توجه به تاثیر استخدام برند مح
از این طریـق فراینـد انتقـال ایـن     . را به روش مهمی در استخدام کارکنان جدید تبدیل کنند

 .تفکر که سازمان مکان بزرگی براي کار است، انجام می گیرد

   ران کارکنـان  با توجه به تاثیر رهبري برند محور بر رفتار شهروندي پیشنهاد می شـود، رهبـ
در این راستا از برندسازي داخلـی  .  خود را درك کرده و در میان آنها هماهنگی ایجاد کنند

 .جهت هماهنگ کردن رفتار کارکنان با ارزش هاي برند استفاده کنند

    با توجه به تاثیر آموزش برند محور بر رفتار شهروندي پیشنهاد می شود، آمـوزش کارکنـان
ن در راستاي اهداف واالي برند بوده و نحـوه القـاي ارزش برنـد بـه     در بدو ورود به سازما

 .مشتریان نیز به تمام کارکنان آموزش داده شود
 

  پیشنهادات براي تحقیقات آتی - 6- 5
با توجه به اینکه محدودیت هاي موجود مانع پوشش تمامی ابعاد مورد نظر در تحقیق حاضـر شـدند،   

توسعه دانش کاربردي در زمینه پژوهش حاضر، پژوهش هاي ذیل نیـز  پیشنهاد می شود در راستاي تکمیل و 
  :انجام گیرند
 هاي ایرانی  ها و موانع ایجاد برند داخلی در شرکت بررسی محدودیت 

 به کارگیري و آزمون مدل تحقیق در دیگر سازمان هاي خدماتی و تولیدي 

 ده استاستفاده از سایر مدل ها و متغیرها که در این تحقیق استفاده نش. 

 ها و ابزارهاي سنجشی نظیر روش تحقیق کیفی و  استفاده از دیگر روش... 
 

  جمع بندي - 7- 5
در این فصل خالصه اي از نتایج حاصله از تحقیق آورده شد و در مورد نتایج به طور مختصر بحث و 

در نتیجه باید . رددر نهایت نتیجه گیري شد که برندسازي داخلی تاثیر مهمی در رفتار شهروندي کارکنان دا
سپس . برندسازي داخلی به عنوان یکی از فرایندهاي کلیدي مدیریت در داخل سازمان حائز اهمیت باشد

محدودیت هاي مربوط به تحقیق و پیشنهادات کاربردي و همچنین پیشنهادات براي تحقیقات آینده مطرح 
  .شد
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  پرسشنامه
  

ازمانیپرسشنامه رفتار شهروندي س  

کامالً 
 موافقم

 موافقم
  نه موافقم
 نه مخالفم

 مخالفم
کامالً 
  مخالفم

 .حضور در کار بیش از حد طبیعی است - 1     

 .کند از انجام تخلفات ویژه خودداري می - 2     

     
کند، حتی زمانی که کسی  از قوانین و مقررات سازمان تبعیت می - 3

 .مراقب او نیست

 .باشد ظیفه شناس ترین کارکنان سازمان مییکی از و - 4     

 .به کار صادقانه در طول روز براي دریافت حقوق صادقانه اعتقاد دارد - 5     

 .کند زمان زیادي را صرف شکایت در مورد مسائل جزئی نمی -6     

 .همیشه بر جنبه هاي مثبت تمرکز دارد تا جنبه هاي منفی و خطا - 7     

 .را به صورت یکپارچه می بیندسازمان  - 8     

 . سعی در پیدا کردن خطاها در عملکرد سازمان ندارد - 9     

 .فردي است که نیاز به توجه و رسیدگی دائمی ندارد -10     

     
باشد، شرکت می  در جلساتی که با اهمیت بوده اما الزامی نمی -11

 .نماید

     
اما ایجاد تصویري مثبت از در انجام وظایفی که الزم نیستند  -12

 .کنند کنند، مشارکت می سازمان کمک می

 .کند در ایجاد تغییرات در سازمان همکاري می -13     

      
اعالمیه ها و آگهی هاي رسمی سازمان را می خواند و از آنها مطلع  -14
 .گردد می

 .از بروز مسائل با کارکنان ممانعت می نماید -15     

 .ز چگونگی تاثیر رفتار او بر شغل سایر کارکنان آگاه استا - 16     

 .کند از حقوق دیگران سوء استفاده نمی -17     

 .کند از ایجاد مسئله براي همکاران خودداري می -18     

 .تاثیر اقداماتش بر سایر کارکنان را در نظر می گیرد -19     

 .کند میبه افرادي که غایب بوده اند، کمک  -20     

 .کند به افرادي که حجم کاري سنگینی دارند، کمک می -21     

 .باشد کند، با وجودیکه الزم نمی به افراد تازه وارد کمک می -22     

 .به افرادي که مسائل کاري مرتبط دارند، با تمایل کمک می نماید -23     

 .، آماده استباشند همیشه براي کمک به افرادي که اطرافش می -24     
  

  

  



100 
 

  :امتیازدهی و تفسیر نتایج 
  

امتیـاز و کـامالً    2امتیاز، مخالفم  3امتیاز، نه موافقم نه مخالفم  4امتیاز، موافقم  5براي هر گزینه کامالً موافقم 
  .امتیاز در نظر بگیرید 1مخالفم 

  :یدمجموع امتیازات را براي هر کدام از ابعاد رفتار شهروندي سازمانی محاسبه کن

گیـرد و در آن اعضـاي سـازمان رفتارهـاي      هاي مختلفی را در بـر مـی   این بعد نمونه: وظیفه شناسی -
: مثـل ، اي مورد نیاز براي انجام آن کار است دهند که فراتر از حداقل سطح وظیفه خاصی را انجام می

  ).5، 4، 3، 2، 1( کمک به دیگر اعضاء سازمان
بخشی از قبیـل ایجـاد صـمیمیت، همـدلی و دلسـوزي میـان       به رفتارهاي مفید و سود : نوع دوستی -

  ).19، 18، 17، 16، 15: جمالت( همکاران اشاره دارد
شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیتهاي فوق برنامه و اضافی، آن هـم زمـانی   :  آداب اجتماعی -

  .)14، 13، 12، 11: جمالت( که این حضور الزم نباشد
نارضـایتی و  ، رابـر موقعیتهـاي نـامطلوب و نامسـاعد، بـدون اعتـراض      به شکیبایی در ب: جوانمردي -

  ).10، 9، 8، 7، 6: جمالت( مندي اشاره دارد گالیه
ي رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبـان سـازمان و انجـام     کننده نحوه این بعد بیان:  نزاکت -

، 22، 21، 20: جمـالت ( مان اسـت کارهایی که در سازمان ضروري نیستند اما انجام آنها به سود ساز
23 ،24.( 

  

  

  .دان، تهران ، پژوهشنامه مدیریت، جلد سوم، انتشارات راه1390مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید،  :منبع 
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  پرسشنامه برند داخلی 

کامالً 
 موافقم

 موافقم
  نه موافقم
 نه مخالفم

 مخالفم
کامالً 
  مخالفم

     
ل اینکه چگونه نقش شغلی خود را انجام من آموزش و دستورالعم - 1 

  دهم را دریافت کرده ام

     
من آموزش و دستورالعمل اینکه چگونه با مشتریان رفتار کنم را  - 2 

  دریافت کرده ام

     
من آموزش و دستورالعمل اینکه چگونه مشتري مدار باشم را دریافت  - 3 

  کرده ام

     
و همکارانم در در کار کمک می  روزانه بطور منظم به منمدیر من  - 4 

  کند
  فعالیت مدیر من به مانند یک نقش نمونه در کار روزانه ام می باشد - 5      

     
وقتی من مانند آن چیزي که مدیرم می خواهد انجام فعالیت می  -6 

  کنم از من تقدیر می گردد

     
القیت اجازه استفاده از حداکثر خ ،من به جهت مراقبت از مشتریان - 7 

  خود را دارم

     
توسط ،من به جهت اخذ تصمیمات فردي در زمینه کار روزانه خود - 8 

  .مدیرم مورد تشویق قرار می گیرم
  .بر آنچه در واحد کاري ام اتفاق می افتد، کنترل زیادي دارم - 9      
  .دارمبر آنچه در واحد کاري ام اتفاق می افتد، زیادي من تاثیر  -10 -     
  .براي من شخصآ معنی دار هستند ،وظایف شغلی ام -11 -     
  .سرپرست من اهمیت داشتن هدف را به خوبی می داند -12 -     

     
وقتی من خواستم در اینجا شروع به کار کنم ارزش هاي شرکت با  -13 -

  .ارزش هاي شخصی من کامال منطبق شد
  .کت اشنا بودموقتی که در شرکت استخدام شدم با ارزش هاي شر -14 -      

     
عناصري  باسازمانی که من در آن کار می کنم بصورت برند رسمی  -15 -

با من و همکاراتم ارتباط برقرار می ) چون بروشور ، جزوه، ایمیل و غیره(
  کند

     
سازمانی که من در آن کار می کنم چیستی برند سازمان را به من  - 16 - 

  .اطالع می دهد

     
من در آن کار می کنم نقشم در سازمان را به بنده سازمانی که  -17 -

  .اطالع میدهد
  .چیستی برند سازمان در کار روزمره ما انعکاس دارد -18 -     

  

  

  

  



102 
 

  

  :امتیازدهی و تفسیر نتایج
 امتیـاز و کـامالً   2امتیاز، مخالفم  3امتیاز، نه موافقم نه مخالفم  4امتیاز، موافقم  5براي هر گزینه کامالً موافقم 

  .امتیاز در نظر بگیرید 1مخالفم 
  :مجموع امتیازات را براي هر کدام از ابعاد رفتار شهروندي سازمانی محاسبه کنید

  1-3سواالت :آموزش برند محور -
  4-12: رهبري برندمحور -
  13-14: استخدام برند محور -
 15-18: ارتباطات برند -

 

  . 2012دنیل آلمگرین و همکاران، :منبع 
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  روجی نرم افزارخ
Correlations 

Correlations 

  OB IB1 IB2 IB3 IB4 

OB Pearson Correlation 1 .472** .274** .329** .358** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 .000 

N 152 152 152 152 152 

IB1 Pearson Correlation .472** 1 .427** .541** .601** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 152 152 152 152 152 

IB2 Pearson Correlation .274** .427** 1 .424** .370** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 

N 152 152 152 152 152 

IB3 Pearson Correlation .329** .541** .424** 1 .532** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 152 152 152 152 152 

IB4 Pearson Correlation .358** .601** .370** .532** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 152 152 152 152 152 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

 

 

Regression 

Variables Entered/Removedb 
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Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 IB1a . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: OB  

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .472a .223 .218 .75575 

a. Predictors: (Constant), IB1  

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24.580 1 24.580 43.034 .000a 

Residual 85.675 150 .571   

Total 110.254 151    

a. Predictors: (Constant), IB1     

b. Dependent Variable: OB     

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.758 .170  16.231 .000 
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IB1 .323 .049 .472 6.560 .000 

a. Dependent Variable: OB     

 

Regression 

 

 

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 IB2a . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: OB  

 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .274a .075 .069 .82457 

a. Predictors: (Constant), IB2  

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.266 1 8.266 12.157 .001a 

Residual 101.988 150 .680   

Total 110.254 151    
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.266 1 8.266 12.157 .001a 

Residual 101.988 150 .680   

Total 110.254 151    

a. Predictors: (Constant), IB2     

b. Dependent Variable: OB     

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.188 .187  17.043 .000 

IB2 .212 .061 .274 3.487 .001 

a. Dependent Variable: OB     

  

Regression 

 

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 IB3a . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: OB  
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Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .329a .108 .102 .80956 

a. Predictors: (Constant), IB3  

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11.945 1 11.945 18.226 .000a 

Residual 98.309 150 .655   

Total 110.254 151    

a. Predictors: (Constant), IB3     

b. Dependent Variable: OB     

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.100 .176  17.624 .000 

IB3 .235 .055 .329 4.269 .000 

a. Dependent Variable: OB     

  

  

  

Regression 
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Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 IB4a . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: OB  

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .358a .128 .122 .80066 

a. Predictors: (Constant), IB4  

\ 

 

 

 

 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14.095 1 14.095 21.987 .000a 

Residual 96.159 150 .641   

Total 110.254 151    

a. Predictors: (Constant), IB4     
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ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14.095 1 14.095 21.987 .000a 

Residual 96.159 150 .641   

Total 110.254 151    

b. Dependent Variable: OB     

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.006 .181  16.635 .000 

IB4 .248 .053 .358 4.689 .000 

a. Dependent Variable: OB     

  

  

  : خروجی لیزرل

  

                                DATE:  1/ 7/2014 
                                  TIME:  0:58 
 
 
                                L I S R E L  8.80 
 
                                       BY 
 
                         Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 
 
 
                    This program is published exclusively by 
                    Scientific Software International, Inc. 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.  
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2006  
          Use of this program is subject to the terms specified in the 
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                        Universal Copyright Convention. 
                          Website: www.ssicentral.com 
 
 The following lines were read from file 
G:\á\modaberan\MODABERAN\model2.SPJ: 
 
 Raw Data from file 'G:\á\modaberan\MODABERAN\MODEL2.psf' 
 Sample Size = 152 
 Latent Variables  OB IB 
 Relationships 
 OB1 = 0.81*OB 
 OB2 = OB 
 OB3 = OB 
 OB4 = OB 
 OB5 = OB 
 IB1 = IB 
 IB2 = IB 
 IB3 = IB 
 IB4 = IB 
 OB = IB 
 Set the Variance of IB to 1.00 
 Set the Error Covariance of OB5 and OB4 Free 
 Path Diagram 
 End of Problem 
 
 Sample Size =   152 
 
 
 
         Covariance Matrix        
 
                 OB1        OB2        OB3        OB4        OB5        IB1    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      OB1       0.93 
      OB2       0.75       0.99 
      OB3       0.59       0.66       1.17 
      OB4       0.54       0.62       0.57       1.02 
      OB5       0.57       0.63       0.57       0.83       1.48 
      IB1       0.53       0.43       0.38       0.47       0.71       1.56 
      IB2       0.30       0.27       0.20       0.22       0.30       0.59 
      IB3       0.33       0.24       0.36       0.32       0.44       0.81 
      IB4       0.36       0.37       0.32       0.40       0.42       0.93 
 
         Covariance Matrix        
 
                 IB2        IB3        IB4    
            --------   --------   -------- 
      IB2       1.21 
      IB3       0.56       1.44 
      IB4       0.50       0.79       1.52 
 
 
 
 
 
 Number of Iterations =  7 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
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         Measurement Equations 
 
 
      OB1 = 0.81*OB, Errorvar.= 0.25  , R² = 0.73 
                               (0.044)            
                                5.59              
 
      OB2 = 0.87*OB, Errorvar.= 0.20  , R² = 0.80 
           (0.067)             (0.045)            
            13.04               4.40              
 
      OB3 = 0.73*OB, Errorvar.= 0.62  , R² = 0.47 
           (0.078)             (0.080)            
            9.27                7.80              
 
      OB4 = 0.68*OB, Errorvar.= 0.54  , R² = 0.47 
           (0.073)             (0.069)            
            9.28                7.79              
 
      OB5 = 0.71*OB, Errorvar.= 0.96 , R² = 0.35 
           (0.092)             (0.12)            
            7.70                8.12             
 
 
      IB1 = 1.01*IB, Errorvar.= 0.54 , R² = 0.65 
           (0.094)             (0.11)            
            10.72               5.04             
 
      IB2 = 0.60*IB, Errorvar.= 0.86 , R² = 0.29 
           (0.091)             (0.11)            
            6.56                7.91             
 
      IB3 = 0.83*IB, Errorvar.= 0.75 , R² = 0.48 
           (0.094)             (0.11)            
            8.81                6.91             
 
      IB4 = 0.91*IB, Errorvar.= 0.68 , R² = 0.55 
           (0.095)             (0.11)            
            9.61                6.28             
 
 
 Error Covariance for OB5 and OB4 = 0.33 
                                  (0.072) 
                                    4.64 
 
         Structural Equations 
 
 
       OB = 0.52*IB, Errorvar.= 0.77 , R² = 0.26 
           (0.094)             (0.13)            
            5.57                5.86             
 
 
         Correlation Matrix of Independent Variables  
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                  IB    
            -------- 
                1.00 
 
         Covariance Matrix of Latent Variables    
 
                  OB         IB    
            --------   -------- 
       OB       1.04 
       IB       0.52       1.00 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                             Degrees of Freedom = 25 
               Minimum Fit Function Chi-Square = 39.18 (P = 0.035) 
       Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 35.94 (P = 0.072) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 10.94 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 30.99) 
 
                        Minimum Fit Function Value = 0.26 
                Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.072 
               90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.21) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.054 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.091) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.40 
 
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.50 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.43 ; 0.64) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.60 
                        ECVI for Independence Model = 6.76 
 
      Chi-Square for Independence Model with 36 Degrees of Freedom = 
1002.21 
                            Independence AIC = 1020.21 
                                Model AIC = 75.94 
                              Saturated AIC = 90.00 
                           Independence CAIC = 1056.43 
                               Model CAIC = 156.42 
                             Saturated CAIC = 271.07 
 
                          Normed Fit Index (NFI) = 0.96 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.98 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.67 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 0.99 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 0.99 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.94 
 
                             Critical N (CN) = 171.80 
 
 
                     Root Mean Square Residual (RMR) = 0.070 
                             Standardized RMR = 0.050 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 0.95 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.91 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.53 
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 The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 
  Between    and     Decrease in Chi-Square    New Estimate 
 IB1       OB5                 9.7                 0.20 
 
                           Time used:    0.016 Seconds 
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 چکیده انگلیسی
Abstract 

Internal brand is a new concept that examines the employees’ role in creating a better image 
in the customers’ minds. This research studied how an internal brand affects the 
organizational citizenship behavior. Internal brand factors include brand-oriented leadership, 
brand-oriented training, brand-oriented employment, and brand communications. The effects 
of these factors on the organizational citizenship behavior were investigated in the textile 
industry (organizational citizenship behavior is the positive actions of a group of employees 
that promote the productivity and solidarity of the workplace beyond the organizational 
requirements). A model was tested in the Crepenaz Co. (Crepenaz is one of the largest 
companies in the Iranian textile industry). A total of 155 employees participated in the study. 
This was an applied survey research. Data was collected using questionnaires through random 
sampling. The Cochran’s formula was used to determine the sample size, and SPSS and 
LISREL were used for data analysis. Results showed that each of the brand-oriented training, 
brand-oriented leadership, brand-oriented employment, and brand communications had a 
significant positive relationship with organizational citizenship behavior. This was also 
confirmed by the correlation tests. Results suggested that internal branding has a positive and 
important effect on the organizational citizenship behavior. 

 


