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بررسی اثرات برندگذاری داخلی بر رفتار شهروندی برند با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد -
سازمان (مطالعه خریداران عمده دارو در شهر تبریز)
بهرام خیری ،1سامان شیخ اسماعیلی ،2مریم عبدلی
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 -2استادیار مدیریت بازاریابی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 -1عضو هیأت علمی گروه مدیریت ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران
 -1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرند ،ایران

چکیده
پژوهش حاضر در راستای مفهوم نوین برندگذاری داخلی مطرح شده و به بررسی اثرات برندگذاری داخلی برر رفترار
شهروندی برند با نقش میانجیگری تناسب فرد -سازمان میپردازد .به این منظور الگوی ساختاری مشخصی را از دیردگاه
خریداران عمده دارو در داروخانههای شبانهروزی و روزانه در شهر تبریز به آزمون خواهرد گذاشرت .پرژوهش حاضرر از
نوع پیمایشی -کاربردی بوده و مبتنی بر روشهای مدلسازی معرادتت سراختاری در حالرت زمینرهیرابی اسرت .دادههرای
موردنیاز ،از طریق پرسشنامه محققساخته از نمونهای  251نفری از کارکنان داروخانههای شهر تبریز (که با مشتریان تمرا
مستقیم دارند) به روش نمونهگیری خوشهای جمعآوری شد .با نظر اسراتید بازاریرابی و متخصصران و کارشناسران صرنعت
دارو و میانگین واریانس توسعهیافته ،روایی سوالها در حد مطلوبی ارزیابی شد .ضریب آلفای کرونباخ و پایرایی ترکیبری
نیز ،پایایی مناسبی را برای پ رسشنامه نشان داد .آزمون مدل مفهومی با روش حردال مربعرات جزیری و آزمرون همبسرتگی
متغیرها و با به بکارگیری نرمافزار  SMART-PLSانجام شد .نتایج آزمون نشران مریدهدکره برندسرازی داخلری برر رفترار
شهروندی برند (ضریب مسیر 82110 ،و سطح معنیداری  )12051و تناسب فررد-سرازمان (ضرریب مسریر 82013 ،و سرطح
معنیداری  )502883و تناسب فرد-سازمان بر رفترار شرهروندی برنرد (ضرریب مسریر 82543 ،و سرطح معنریداری )02211
اثرات مثبت و معنیداری دارد .آزمون همبستگی نیز این این روابط را تایید میکند.
واژههای کلیدی :برندگذاری داخلی ،رفتار شهروندی برند ،تناسب فرد  -سازمان ،صنعت داروسازی ،حدال مربعات
جزیی.

* نویسنده مسؤول

m.abdoli2009@gmail.com
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مقدمه

آنا در مقاله خود بیران مریکننرد کره برندسرازی داخلری

امروزه برخورداری از برنردی لروی از اولویرتهرای

روی نگرش کارکنان اثر دارد و آن نیز بر عملکرد برنرد

بسیاری از سازمانها است ،از این رو محققان این حروزه

اثر میگذارد .اما پژوهش حاضرر برا توجره بره اینکره بره

همواره آن را از جنبرههرای مختلفری بررسری کرردهانرد.

دنبال تبیین رابطه برندسرازی داخلری و رفترار شرهروندی

برندسازی داخلی میتواند در دو وجه داخلی و خارجی

برنررد 2بررا عامر میررانجیگررری تناسررب فرررد -سررازمان از

انجررام شررود .رویکرررد برندسررازی در خررارج از سررازمان

دیدگاه کارکنان داروخانههای فعال در سطح شهر تبریز

موضرروعی اسررت کرره ترراکنون کررانون تمرکررز محققرران

میباشد که از کار آنان متمایز میشود.

بری شرماری بروده اسرت و البتره مشرتریان را هرد

لررار

کمبررود ادبیررات و پررژوهشهررای جررامع در زمینرره

میدهد .از این رو شیوههایی را بررای ایرن کرار انتخرا

برندسررازی داخلرری در کشررور ایررران ،محققرران را بررر آن

میکند که به طور مسرتقیم بره مشرتری مررتبط باشرد از

داشت تا پژوهشی را در سطح داروخانههای شرهر تبریرز

طرفی کارکنان از عوام بسیار مؤثر در شک گیری برند

انجام دهند و گامی در جهت تقویت ادبیات ایرن مفهروم

سررازمانهررا در نهررن مشررتری و مصررر کننررده کررات و

و تبیین روابط مربوط به این حوزه در ایران بردارند ،هرم

خدمات هسرتند ،بنرابراین برندسرازی داخلری بره منظرور

سنررین شرراخص کرراملتری را برررای سررنجش برندسررازی

ارتقای برند در درون سازمان ،یعنی همان کارکنان بیران

داخلی به کار گیرند .پژوهش مشرابه داخلری مربروط بره

شد (هادیزاده مقدم و همکاران.)2132 ،

سیدجوادین و همکاران در سرال  ،2103ترأثیر بازاریرابی

نقش غیرلاب انکرار کارکنران باعرد شرده اسرت ترا

درونی را بر رفتار شهروندی تأیید کرده است.

نیروی انسرانی بررای سراختن برنرد در سنرد سرال اخیرر،
کانون توجه بسریاری از تحقیقرات علمری شرود .مطالعره

ادبیات نظری پژوهش

ادبیات موضوع به وضوح نشران مریدهرد کره مطالعرات

برندگذاری داخلی

بسرریار انرردکی تررأثیر برندسررازی داخلرری را بررر نگرررش

همررانطور کرره برندسررازی خررارجی از راه تبلیغررات و

کارکنان شام (حس تعلق ،تعهد و وفاداری به برند) بره

پیمان لوی برند ،فرایند تصمیم گیری مشرتری را تسرهی

طور جامع بررسی کردهاند و اندک مطالعات موجود هر

میکند ،شرکتها دریافترهانرد کره ارتقرای پیرام برنرد از

کدام به بخشی از آن پرداختهاند به خصوص با جسرتجو

داخ نیرز بره همران انردازه ارزشرمند اسرت .برندسرازی

در منابع داخلی و خارجی به جرأت میتروان گفرت کره

داخلی به منظرور ارتقرای برنرد در درون سرازمان ،یعنری

هیچ پژوهشی تاکنون اثر برندسازی داخلری را برر رفترار

همرران کارکنرران بیرران شررد (رفیررق و احمررد .)1881 ،از

شهروندی مورد آزمون لرار نداده اسرت ،در نتیجره ایرن

آنجایی که برندسازی داخلری باعرد ایجراد یرک درک

خود راه را برای این پژوهش فراختر نموده است.

مشترک از برند در سراسر سازمان میشود ،کارکنران را

در این میان پژوهش پانجایسری ،هینر و اوانشیتسکی

لادر میسازد که در زمان مواجهه خدمت ،پیمان برند را

( )1883از معدود کارهایی است که نگرش کارکنان برر

به جا بیاورند .در این صورت برهطرور خالصره مریتروان

آنهرا

گفرت کره برندسرازی داخلری سربب درک کارکنران از

برندسازی داخلی را بررسی کرده اسرت و هرد

نیز به نوعی بومیسازی این مفهوم در آسریا بروده اسرت.
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ارزشهای برند شده و با ترکیب آنها در ایجاد والعیرت

برندسازی داخلی است :برندسرازی داخلری مجموعرهای

برند بر نگرشهای کارکنان و شک دهی رفتارهای آنان

از فرایندهای راهبردی است کره کارکنران را هماهنرگ

برررای یکرارسرره شرردن بررا برنررد ،آثررار مفیرردی بررر جررای

کرده و به آنها اختیار مریدهرد ترا بررای مشرتری تجربره

میگذارد (دریک.)1885 ،

درستی را به صرورتی پایردار حاصر کننرد .ایرن فراینرد

امروزه برندسازی داخلی به روشی مهم در اسرتخدام

شام ارتباطات داخلی ،پشتیبانی آموزشی ،فعالیرتهرای

کارمندان جدید تبردی شرده اسرت .فراینرد انتقرال ایرن

راهبردی ،برنامرههرای شناسرایی و پراداش ،فعالیرتهرای

تفکر که سازمان مکان بزرگی برای کار است ،به عنوان

استخدام و عوام ماندگاری است .حس تعلق کارکنران

برندسازی داخلی یاد مریشرود و ایرن جنربش بخشری از

با سازمان و برند برهطرور فزاینردهای بررای هرر کسرب و

مبارزه شرکت در جهرت برنرد اسرت (فروکس.)1881 ،

کاری حیاتی به نظر میرسد ،به ویژه در زمینره برنردهای

همانطور که هویت برند باید از بیرون ارتقاء داده شرود،

خرردمات شرررکت کرره نگرررشهررا و رفتارهررای کارکنرران

تزم اسرت از داخر سرازمان نیرز بره کمرک روشهررای

میتواند برند را بسازد یا بشکند.

پیشرربردی متنرروع ارتقررا داده شررود (راج و همکرراران،

برندسررازی داخلرری باعررد ایجرراد درک مشررترکی از

 .)1828شرکتها همواره در تالش هستند عملکرد خود

ارزشهای برند میشود ،در این صورت میتروان گفرت

را به سطح باتیی ببرند و در ردههای بات لرار گیرند بره

کارکنان در برندسازی ،نگرشهای خرود را برا نگررش-

این منظرور ضرروری اسرت ترا کارکنران خرود را درک

های مدیر همنوا میکننرد (سرنراتونی و سریگ .)1882 ،

کرررده و در میرران آنهررا همرراهنگی ایجرراد کننررد ،از ایررن

اگرسرره بررا توجرره برره محرردود بررودن ادبیررات در حیطرره

جهت برندسازی داخلی به عنوان فرایندی کلیدی بررای

برندسازی داخلی مطالعات انردکی وجرود دارد کره اثرر

هماهنگ کردن رفتارهای کارکنران برا ارزشهرای برنرد

برندسازی داخلی را برر نگررش کارکنران (شرام حرس

مطرررح شررد (سرنرراتونی و سرریگ  .)1882 ،برندسررازی

تعلق ،تعهد و وفاداری به برند) بطور جامع مطالعه کررده

داخلی موفق با توجه به انتصابات شغلی ،تعهد سرازمانی،

باشررد .پررژوهشهررای پانجایسررری و همکرراران کرره در

مشارکتهای کاری ،انگیزش کراری و رضرایت شرغلی

سررالهررای  1880و  1883انجررام دادنررد ،ازبرجسررتهترررین

میتواند نقش مهمری در نگررش کارکنران داشرته باشرد

تحقیقات این حوزه اسرت ،امرا از آنجرایی کره پرژوهش

(اوینگ و کارونا.)2333 ،

حاضر در ارتباط با رفتار شهروندی برند و تناسرب فررد-

در سررال  ،1885انجمررن بازاریررابی کانررادا برره منظررور

سازمان است ،از اندک تحقیقات موجود متمایز است.

مطالعه فعالیتهای برندسرازی داخلری ،بازارهرا را مرورد
بررسی لررار داد .در ایرن تحقیرق تعریفری از برندسرازی

رفتار شهروندی برند

داخلی ارایه شد که به این صورت بود« :ارتقرای ارزش-

رفترار شرهروند سرازمانی بررای اولرین برار بره وسریله

هررای برنررد شرررکت در بررین کارکنرران» .مررکتورترری و

ارگان و همکرارانش ،هنگرامی کره رابطره برین رضرایت

همکاران ( )1880تعریف زیرا بررای برندسرازی داخلری

شغلی و عملکرد را بررسری مری کردنرد ،در سرال 2301

ارایه کردند که با بررسی و تفحص در ادبیرات موضروع

میالدی به کار گرفته شد (حسام و اتنیران ،)1880 ،اگرر

مرریترروان گفررت یکرری از جررامعترررین تعرراریف مفهرروم

سه واژه رفتار شهروندی سازمانی برای اولین برار توسرط
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اورگان و بتمن معرفی شد ،اما این مفهوم از نوشرته هرای

مهارت فنی فرد لرار دارد و به عنوان تسهی کنندههرای

سستر بارنارد در مرورد تمایر بره همکراری و مطالعرات

اصلی انجام وظایف عم میکننرد .ایرن گونره رفتارهرا

کتز و کان در مورد عملکرد و رفتارهای خرود جروش و

ارتباط عمیقی با ارزشهای بنیرادی کارکنران کره سربب

فراتر از انتظارات نقش کاری ناشی شده است (نیلسرن و

انگیزش رفتاری در آنان مریگرردد ،نیرز دارا مریباشرند

همکاران.)1822 ،

(زارعیمتین و همکاران.)2105 ،

ارگان و بیتمن رفتار شهروندی سازمانی را این گونه

بیشتر پژوهشگران روی سند بعدی رفترار شرهروندی

تعریف میکنند :رفتارهای اختیاری کارکنان کره جرزء

سازمانی توافق دارنرد .اورگران پرنج بعرد را بررای رفترار

وظایف رسرمی آنهرا نیسرت و مسرتقیما توسرط سیسرتم

شهروندی سازمانی بیان میکند :نوعدوستی یا رفتارهای

رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمیشود ولی میزان

مفید ،باوجدان بودن ،مرادنگی ،اخرال مردنی و تواضرع

اثربخشی کر سرازمان را افرزایش مریدهرد (خاسراونه،

(ترسرررن .)1881 ،برررا الهرررام گررررفتن از مفهررروم رفترررار

رفتار شهروندی سازمانی کمک کردن به

شهروندی سازمانی میتوان مفهوم رفتار شهروندی برنرد

اول ایرن رفتارهرا بره

را بیرران کرررد کرره سرراختاری تجمعرری دارد و بیررانکننررده

تسهی روابرط میران افرراد و کارکنران سرازمان کمرک

رفتارهایی عام در کارکنان است که باعد بهبود هویرت

فراوانی مینماید و افراد خود را مؤظف به حر کرردن

برند میشود (برمن و همکراران .)1883 ،بنرابراین رفترار

مسائ و مشرکالت دیگرر همکراران خرود مریدانرد .در

شهروندی برند شام لصد و نیت هرر یرک از کارکنران

دوم شرهروند سرازمانی تمرام ترالش خرود را در

برای انجام داوطلبانه برخی رفتارهای عمومی (مسرتق از

خرویش

بخش و برند) خارج از حیطه سیسرتم انتظرارات از نقرش

مینمایرد (محمرودی و هرنردی .)2131 ،مرککنرزی و

آنها است که باعد تقویت هویت برند میشود .بورمن

پودساکف در بیان مفهروم رفترار شرهروندی سرازمانی از

و زپلین در مصاحبهها و مطالعات گسترده در سال 1883

آن بره عنروان رفتارهرای اختیراری ،داوطلبانره و آگاهانرره

به این نتیجه رسیدند که رفتار شهروندی برنرد مریتوانرد

کارکنان کره بره طرور مسرتقیم باعرد ارتقراء اثربخشری

در هفت بعد عملیاتی شود :تمای به کمرک ،آگراهی از

 .)1822هد

افراد و سازمان میباشد .در هد

هد

جهت کمک به سازمان در دستیابی به اهردا

اهدا

سازمانی میشود و البته ممکرن اسرت اثررات آن

برند ،اشتیا به برند ،تمای به فرداکاری ،رویکررد مبلر

مستق از بهره وری خود کارکنان باشد ،یراد کرردهانرد

بودن برای برند و همسنین ترالش بررای توسرعه و بهبرود

(مککنرزی و همکراران .)2330 ،در تعریرف دیگرری

خود در کنار بهبرود برنرد (هرادیزاده مقردم و همکراران،

توسط بینستوک و همکاران وی از این پدیده بیان شده،

.)2131

هرد

رفتارهرای شرهروندی سرازمانی را شناسرایی آن

دسته از مسئولیتها یا رفتارهایی که کارکنان در سرازمان

تناسب فرد -سازمان

بر عهده داشته ،اما اغلب از سوی سیستمهرای سرازمانی

در دو دهه اخیر ،سازمانها بره طرور معنرا داری تغییرر

نادیررده انگاشررته میشررود ،بیرران میکننررد (بینسررتوک و

یافتهاند و به سازمانهایی برا ویژگریهرای عردم تمرکرز،

همکاران .)1881 ،رفتار شهروندی به عنوان رفتارهرایی

جهانی شدن و رهبری مبتنی بر تیم تبدی گشرته انرد .در

توصیف شده اسرت کره فراترر از عملکررد وظیفرهای و

اینگونه سرازمانهرا نیرروی انسرانی یرک سررمایه اصرلی
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سازمان محسو می شود و سازمانها در پی بهررهگیرری

نیازهررای فررردی توسررط سررازمان و تناسررب تقاضرراها-

از لابلیتها و مهارتهای نیروی انسرانی در جهرت حرداکثر

تواناییها را به صورت پر کردن نیازهرای سرازمان توسرط

نمررودن کررارایی و بهررره وری خررود هسررتند .اسررتفاده از

مشخصات فردی تعریف کرده اند (وزیری.)2100 ،

مفهوم تناسب در جهت بهرهگیری و بکرارگیری بهترر از
تواناییها و مهارتهای نیروی انسرانی بسریار حرائز اهمیرت

توسعه فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش

است .یکی از السام تناسب فرد با محریط پیرامرون خرود

برندسازی داخلی شرام تغییررات رفتراری کارکنران

تناسب شخص -سازمان ( )p-o Fitاسرت .عردم تناسرب

برای پشرتیبانی برهجرا آوردن عهرد و پیمران برنرد اسرت.

بین فرد و سازمان می تواند هزینههرای بسریاری را بررای

تحقیقات بیشماری در ایرن زمینره وجرود دارد کره ایرن

سازمان در پی داشته باشد .ماهیت اصلی تناسرب  p-oدر

بحد را پشتیبانی کند .برورمن و همکراران ( )1883بیران

تعاریف متفاوت از آن مشخص میگردد و در تحقیقات

کردهاند تعهرد بره برنرد روی رفترار شرهروندی برنرد در

انجام شده در این زمینه تعاریف متفاوتی از تناسرب فررد

کارکنان اثر دارد که آن نیز در نهایرت منرتج بره لردرت

و سررازمان ارائرره شررده اسررت .کریسررتوفر تناسررب  p-oرا

برند میشود .آنها همسنین در پرژوهش اکتشرافی خرود

اینگونه تعریف می کند" :سازگاری برین فررد وسرازمان

(کرره برره منظررور بررسرری عوام ر تعیررینکننررده موفقیررت

در کاری که انجام میدهد” .تئوری تناسرب  p-oفرر

مرردیریت برندسررازی داخلرری انجررام دادنررد) تعهررد را بررر

میکند که خصوصیات سازمانی وجود دارد که پتانسری

اسا

و لابلیت این را دارد که با خصوصریات فرردی متناسرب

تبعیررت ،حررس تعلررق و درونرریسررازی (برررمن.)1883 ،

گردد و در نتیجه با لبول سرازگاری برین فررد و سرازمان
رفتارها و نگرشهای فردی را تحت تاثیر لررار مریدهرد
(کلی و درک .)1881 ،برخی از پژوهشگران تناسربp-

یک ساختار سه بعدی فرضیهسازی کردند شرام

بنابراین فر

اول تحقیق بدین گونه مطرح میشود که

فرضیه اول :برندگذاری داخلی برر رفترار شرهروندی
برند تاثیر معنیدار دارد.

 oرا به سهار گروه زیر طبقه بندی مریکننرد :سرازگاری

بررر طبررق تحقیقررات متعررددی مفهرروم انطبررا فرررد-

ارزشها ،سرازگاری هرد  ،تناسرب نیازهرا -ترامینهرا،

سازمان ،به تناسب بین ارزشهای فردی خود کارکنان و

تناسب تقاضراها -توانراییهرا .اسرکینر تشرابه ارزشهرای

ارزشهای سازمانی با برند برر اسرا

دیردگاه کارکنران

سررازمان و ارزشهررای فررردی یعنرری سررازگاری ارزش را

اطال میشود .زمانیکه تناسرب کامر برین ارزشهرای

می کند (وهر،

سازمانی و ارزشهای فردی کارکنان وجود داشته باشد،

 .)1885در سرررارسو ارائررره شرررده توسرررط اسرررکینر،

کارکنان سطح باتیی از هویت همراه با ارزشهای برنرد

گلدشتاین و اسمیت یعنی سارسو کشرش -انتخرا -

را توسعه داده و با انگیزه بیشرتر و متعهردتر بررای ایجراد

بعد مهم تناسب فرد و

نمایندگان برند در شرکت عم میکنند (خران.)1883 ،

ایرن نظریره افرراد

تناسب برین ارزشهرای فرردی و سرازمانی در ارتبراط برا

سرازمان وسریله

رضایت فردی ،تعهد کارکنان ترک خدمت و عملکررد

فردند .مونچسکی وموناهران

کارکنان نشان داده میشود .ارزشهرای برنرد و تناسرب

تناسب نیازها -ترامین هرا را بره صرورت ترامین و ارضراء

فرد-سازمان به عنوان نترایج فراینرد برندگرذاری داخلری

یکی از ابعاد بسیار مهم تناسب p-oفر

تضعیف ( )ASAسازگاری هد
سازمان فر

گردیده است براسرا

جذ سازمانهایی می شوند که اهردا
ای برای دستیابی به اهدا
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مرریباشررد .نتررایج تحقیقررات ماتانرردا و نادوبیسرری ()1821

بررر اسررا

نتررایج مطالعررات مختلررف (کیب ر و درو،

نشان میدهد که برندگذاری داخلی به عنوان همتررازی

 1881و سان )2331 ،سطح باتی تناسرب فررد-سرازمان

کارمند و شرکت در حول محور برند سازمان کره بطرور

منجر به رضایت بیشتر و تعهد بیشتر کارکنان خواهد شد

مثبت با تناسب فرد-سازمان ادراکشده و ماندن فرد در

که در جهت دستیابی به اهدا

سازمان با جدیت بیشرتر

داخ شرکت مرتبط است .در مفاهیم ایجاد برندگذاری

رفتررار خواهنررد کرررد .عررالوه بررر آن ،کارکنررانی کرره

به برنرد و در نهایرت

ارزشهای سازمانی را تسهیم کننرد ،متمایر ترر برا نشران

نقرشهررای عملکررردی برره عنروان ایجرراد کننرردگان برنررد

دادن رفتارهای متعهد به برند هسرتند (یرانیو و فارکرا ،

( )1828نشران داد کره

 .)1885درنتیجه فرضیه سوم پژوهش بدین گونره مطررح

داخلی ،کارکنان باید رفتار حسا
باشند .نترایج تحقیقرات نریکال

سطح باتیی از تناسرب فررد-سرازمان بره نفرع سرازمان و
کارکنان است در سندین بعد ،بخصوص در برندگذاری
داخلی .لذا فر

دوم تحقیق بدین گونه است:

میگردد که
فرضیه سوم :تناسب فررد -سرازمان ترأثیر برندسرازی
داخلی بر رفتار شهروندی برند را میانجیگری میکند.

فرضرریه دوم :برندگررذاری داخلرری بررر تناسررب فرررد-
سازمان تاثیر معنیدار دارد.

نمودار ( )1مدل مفهومی پژوهش
روش پژوهش

با طیرف پرنجدرجرهای لیکررت توزیرع شرد در نهایرت،

جامعه آماری پژوهش ،کارکنان داروخانههای شبانه

211پرسشنامه لاب لبول برای تحلی برگشرت داده شرد.

و روزانه در شهر تبریز میباشد که در ارتباط مسرتقیم برا

ابزار تحقیق ،پرسشنامه محققساخته بود که در جردول،2

مشررتریان مرریباشررند .در شررهر تبریررز در مجمرروع 140

منبع پرسشنامههای مذکور نکرر شرده اسرت .حراوی 44

محقق ارایره پرسشرنامه

سئوال  5گزینهای بود که روایی صروری و محتروایی آن

به یک نفرر از هرر داروخانره اسرت کره بنرابراین جامعره

به وسیله  28نفر از اساتید مدیریت بازاریابی تایید شد .به

جرردول

منظررور تحلی ر دادههررا در ایررن پررژوهش ،از مرردل مسرریر

مورگان 251 ،نفر به عنوان نمونهی تحقیرق انتخرا شرد

کمترین مجذورات جزئی استفاده شده است .ایرن مردل

داروخانه فعال وجود دارد .فر

آمرراری برابررر بررا  140نفررر مرریباشررد .بررر اسررا

که با نمونهگیری خوشهای انتخا شدند و پرسشرنامهای
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از دو مجموعه از معادتت خطی (مردل درونری و مردل

معررادتت سرراختاری اسررت .آمررارههررای اصررلی (پایررایی،

بیرونرری) تعریررف شررده اسررت .مرردل درونرری یررا مرردل

بارهای عاملی تأییدی ،میانگین واریانس استخراجشده و

ساختاری ،رابطه بین متغیرهای مکنون و مدل بیرونری یرا

پایایی مرکب) برای تمامی متغیرهای پژوهش در جدول

مرردل انرردازهگیررری ،ارتبرراط بررین متغیرهررای مکنررون و

 ،2نشان داده شده است .ضریب پایایی سرواتت مرا برین

نشانگرهای مشاهدهشده را معین میکند که با استفاده از

 820و  2محاسبه میشود که هر سقدر بره  2نزدیرک ترر

آن

باشررد ،مطلررو تررر اسررت .پایررایی ترکیبرری هررر یررک از

نرمافزار  PLSمورد سنجش لرار گرفت و برر اسرا

سازههرا ،از ضرریب دیلرون -گلداشرتاین ( )CRاسرتفاده

نسبت به تایید یا رد فرضیهها تصمیمگیری شد.

شد .مقادیر لاب پذیرش باید  820یا بیشتر باشند .مقرادیر
یافتهها و نتایج پژوهش

میررانگین واریررانس اسررتخراجشررده 825-AVE -و بیشررتر

روایی و پایایی پژوهش

برای این شاخص توصیه شده است و این امرر بره معنرای

در مدلهای  PLSدو مدل آزمون میشود .مدل اول
شام مدل بیرونی است که همارز مدل اندازهگیرری در

آن است که سازه مورد نظر حدود  58درصرد یرا بیشرتر
واریانس نشانگرهای خود را تبیین میکند.

معادتت سراختاری اسرت (جردول .)1مردل دوم ،مردل
درونی اسرت کره هرمارز مردل سراختاری در مردلهرای
جدول ( )1خالصه پرسشنامهها و منبع سواالت
تعداد

آلفا

سوال

کرونباخ

برندسازی داخلی

21

820

8255

رفتار شهروندی برند

1

8201

8250

8203

تناسب فرد -سازمان

12

8205

8200

8231

متغیر

آزمون فرضیهها و مدل مفهومی

منبع

AVE

CR

8201

کینگ و گریس ()1828
اسکروگینس ()1881

پانجایسری و دیگران ( )1883و
مکتورتی و همکاران

شهروندی برند و تناسب فرد-سازمان میباشرند .مقرادیر

مدل مفهومی تحقیق به کمک روش حدال مربعات

 T-Valueبرای تمام مسیرها از میزان استاندارد لدرمطلق

جزیی و آزمون همبسرتگی متغیرهرا بره وسریله نررمافرزار

 2231باتتر است و گواهی بر وجود رابطرههرای معنرادار

 SMART-PLSنسخه  2284آزمون شد .مردل آزمرون-

بین متغیرهای پژوهش است.

شده در ادامه آمده استInternal branding, bcb, p- .

 o fitکه به ترتیب نشاندهنده برندسرازی داخلری ،رفترار
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نمودار ( )2مقادیر سطح معنیداری

در نمرودار ( ،)1ضررایب مسرریرها کره بیرانگر شرردت
رابطه است ،بیان شدهاند .اعداد روی مسیرها نشاندهنده

بیررانگر  R2و اعررداد روی فلررشهررای متغیرهررای مکنررون
بیانگر بارهای عاملی است.

ضرایب مسیر ،اعداد داخ دوایر برای متغیرهای دورنزا

نمودار ( )3ضرایب مسیر و بارهای عاملی

بررا توجرره برره نتررایج و ضرررایب نمررایش داده شررده در

داخلی بر رفتار شهروندی برند اثرات مثبت و معنیداری

نمودارهررای ( )1و ( ،)1مرریترروان گفررت کرره برندسررازی

دارد .عالوه بر این برندسرازی داخلری برر تناسرب فررد-

بررسی اثرات برندگذاری داخلی بر رفتار شهروندی برند با در نظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد  -سازمان 251 /

سازمان نیز تاثیر دارد .در نهایرت ،تناسرب فررد-سرازمان

درصد ،وجود همبستگی بین برندسازی داخلی برا رفترار

تأثیر برندسازی داخلی برر رفترار شرهروندی را بصرورت

شهروندی برند ،برندسازی داخلی با تناسب فرد-سازمان

میانجی تعدی یا تشردید خواهرد نمرود .از برین ضررایب

با نقش میانجی برندسازی داخلی با رفتار شهروندی برند

مسیرها در نمودار ( ،)1بیشترین ضرریب مسریر در متغیرر

را نشان میدهد .شایان نکر است که بیشترین همبستگی

تناسب فرد با سازمان مربوط به ارزشهای فرد با سازمان

در مدل تحقیق مربوط به همبستگی تناسب فرد-سرازمان

است و در متغیر برندگذاری داخلی مربروط بره جلسرات

با رفتار شهروندی برند با مقدار  82010اسرت و کمتررین

گروهی و در متغیر رفتار شهروندی برند ،اشتیا به برنرد

همبستگی در مردل تحقیرق مربروط بره همبسرتگی رفترار

میباشد ،که بایستی مورد توجه باشد.

شهروندی برنرد برا برندسرازی دورنری برا مقردار 82101
است .همانطور که مشهود است ،نتایج آزمون همبستگی

همبستگی بین متغیرهای پژوهش

و آزمون حدال مربعات جزیی وجود رابطه معنریدار و

در پژوهش حاضر عالوه بر سنجش اثررات یکطرفره
توسط آزمونهای رگرسیونی در بخش لبلی به سرنجش

مثبت بین متغیرهای تحقیق را تأیید میکند و گرواهی برر
تأیید فرضیهها است.

روابط تعاملی نیز الردام شرده اسرت .برر ایرن مبنرا نترایج
آزمررون همبسررتگی پیرسررون در سررطح معنرریداری یررک
جدول ( )2میانگین ،انحراف معیار و همبستگی بین متغیرها
انحراف

برندسازی

رفتار شهروندی

تناسب فرد-

معیار

داخلی

برند

سازمان

برندسازی داخلی

1251

82045

82041

رفتار شهروندی برند

4212

8201

82101

82055

تناسب فرد -سازمان

1203

8254

82010

8201

میانگین

نتیجهگیری

8200

انجام شوند یعنی آنها با استفاده از ابزارهرایی از جملره

در ایررن پررژوهش ،برررای بررسرری اثرررات برندسررازی

آمرروزش ،جلسررههررای ترروجیهی ،جلسررههررای گروهرری،

داخلی بر رفتار شهروندی برند از طریق رابطره میرانجی-

برنامررههررای آمرروزش اولیرره و برلررراری ارتباطررات مررؤثر

گری تناسب فرد-سازمان ،یک مدل مفهومی شام سره

داخلی ،کارکنران را نسربت بره مأموریرت و پیمران برنرد

فرضریه اصرلی آزمررون شرد ،کرره روش حردال مربعررات

داروهررای داخلرری آگرراه کننررد ،نتررایج لابر مالحظرره در

جزیی با مقادیر استاندارد تری و ضررایب مسریر مناسرب،

رابطه با رفتارهای شهروندی برند برای ایرن مجموعرههرا

همچنین ضرایب مناسب همبستگی برین متغیرهرا ،وجرود

در بلندمدت متصور خواهد بود.

اثرات و روابط معنیدار و مثبت در تمرامی فرضریههرا را

امررروزه برنررد در صررنعت داروسررازی مسرریری را در

تأیید کرد .از این رو مریتروان گفرت اگرر فعالیرتهرای

جهرران مرریپیمایررد کرره صررنایع کاتهررای مصرررفی برررای

برندسازی داخلی در داروخانههرا پیگیرری و بره درسرتی

دورهای طوتنی آن را به عنوان یرک اصر پذیرفترهانرد.
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در ایررن زمینرره صررنعت داروسررازی برره علررت شرررایط

در این خصوص میتوان به مرواردی از لبیر امکران

لانونگذاری متفاوت در کشورهای مختلف ،تفراوت در

برجسررتهسررازی تمررایز کیفرری محصرروتت دارویرری،

شرراخصهررا در سررطح بازارهررای متعرردد و سررازمانهررای

آسررانسررازی انتخررا محصرروتت دارویرری از سرروی

دارویرری پراکنررده همررراه بررا فقرردان مرردیریت کارآمررد

مصر کنندگان ،تسهیم منافع منطقی و مورد نظر در هر

منطقهای یا جهانی از دیگر صنایع عقب مانرده اسرت .بره

یک از حوزههای تولید ،توزیع و عرضرهی دارو ،امکران

هر دلیر صرنعت دارو دیرر وارد حروزهی برنرد شرد .در

جررذ تکنولرروژیهررای جدیررد و تسررهی شررک گیررری

خالل دههی  2308و  2338صنعت دارو به موفقیتهرای

نوآوری در صنعت داروسازی ،سراماندهی برازار دارو و

بزرگی در حوزه ی تحقیق و توسعه و رشد دست یافرت.

فراهمسازی فرصت و زمینرهی تررویج و گسرترش برازار

اکنررون کرره رشررد در صررنعت دارو برره نسرربت دهررههررای

دارو ،تسهی در بخشبندی بازار محصروتت دارویری و

مذکور کاهش یافته ،شرکتهای دارویی به دنبال راهری

دستیابی و رسوخ آسانتر در بازارهای هرد

صرادراتی

برررای بازیررابی آن هسررتند .توجرره روز افررزون در صررنعت

دارو ،تسهی در پیادهسازی و اجرای برنامههای توسعهی

دارو به مقوله ی برند ،بیشتر به همین دلی است .ایجراد و

صنعت دارو ،ثبات در کسب درآمد و پایرداری اشرتغال

اصرلی

نیررروی انسررانی ،افررزایش عمررق وفرراداری و اعتمرراد

دولت جمهوری اسالمی ایران برای بهبود محیط کسرب

مصر کنندگان به محصوتت دارویی و مهمتر از همره

و کررار شرررکتهررای داروسررازی در راسررتای نیرر برره

تولیررد ثررروت اشرراره نمررود .برره طرروری کرره براسررا

بسط زمینرههرای رلابرتپرذیری یکری از اهردا

بازارهای هد

صادراتی است .تزمرهی رلابرتپرذیری

نیررز امکرران ایجرراد وجرروه تمررایز در محصررول اسررت .برره

برآوردهای صورت گرفته حردود  11۳از ثرروت جهران
را ارزش برند شرکتها به خود اختصاص میدهد.

عبارت دیگر شرط تزم برای رلابت پذیر ساختن صنعت

لابر نکرر اسرت کره فرضریه اول پرژوهش برا نترایج

داروسازی و گام نهادن در عرصههای بینالمللری سیرزی

تحقیرررق پانجایسرررری و همکررراران ( )1883و پریچرررارد

نیست جرز فرراهم سرازی امکران ایجراد تمرایز کیفری در

( )1883مطابقرررت دارد .نترررایج اوزیلیکررری و فنررردلیکی

محصوتت شرکتهای داروسازی.

( )1824نیز نتایجی مشرابه فرضریه دوم پرژوهش را تأییرد

در بیشررتر مرروارد عرردم امکرران فررروش محصرروتت
دارویی مشابه با لیمت متفاوت ،بعضاً به جنگ لیمتری برا

کرده بودند .نترایج فرضریه سروم برا تحقیرق اوزیلیکری و
فندلیکی ( )1824همگرایی دارد.

حربه هایی سرون تسرهیالت و تخفیفرات مختلرف خریرد

در کشور ما نیز با وجود شرکتهای متعردد دارویری

منجر شده کره عایردی غیرر از تضرییع سررمایههرایی کره

و لرزوم کشررف بازارهررای جدیررد و توسررعه و رسرروخ در

تحقیرق و توسرعه گرردد ،نردارد .ایرن در

بازارهای خارجی برای بهرهگیری از ظرفیتهرای بیشرتر

حررالی اسررت کرره ایجرراد و گسررترش برنررد دارو ضررمن

در تولید ،برند شرط تزم برای رلابتپرذیری و روادیرد

سرراختن مشررکالت مررذکور ،آثررار التصررادی

حضور در بازارهای جهانی است .تزمه ی تحقق این امر

متعددی نیز برای صنعت و بازار دارو به ارمغران خواهرد

توجه بیشتر متولیران امرر در تسرهی شررایط ایجراد برنرد

آورد.

سون تفکیک لیمت داروهای برنرد از ژنریرک همزمران

میباید صرر
برطررر

با پوشش تزم از سوی شرکتهرای بیمرهگرر ،گسرترش
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فرهنررگ شررک گیررری و اسررتفاده از داروهررای برنررد در

 -تضررمینهررا و سررازوکارهای پیشررتیبانی تزم برررای

راسرتای ورود برره بازارهرای جهررانی در میران پزشررکان و

تحقق نظام داروی برند تردوین و آئریننامره اجرایری آن

داروخانررهداران و تغییررر در نظررام لیمررتگررذاری دارو

تهیه گردد.

متناسب با شک گیری برند دارو است.

 -بسررتر اجرایرری تزم توسررط پزشررک تجویزکننررده،

توجه بیشتر به رویکررد برنرد در صرنعت داروسرازی

داروخانه و سازمانهای بیمهگر به عنوان یرک ضررورت

داخلی و تغییرر دیردگاه حراکم برر آن بره همرراه اتصرال

ملّی فراهم گردد .به عبارت دیگر اگرر پزشرک ،داروی

انگررارهی نهنرری مناسررب از کیفیررت در راسررتای فررروش

برند را تجویز می کنرد ،داروخانره ملرزم بره ارائره آن بره

کنندکان ،میتوانرد عرالوه

بیمار بروده و نبایرد داروی ژنریرک را در اولویرت لررار

بر ارتقاء کلیهی شراخصهرای شررکتهرای داروسرازی

دهد .همچنین سازمانهای بیمهگر به هیچ عنروان داروی

همگام با استانداردهای جهانی ،زمینههرای کسرب بیشرتر

ژنریک را در پرداخت بیمره اولری برر داروی برنرد لررار

درآمدهای غیرنفتری را برا توجره بره پتانسری موجرود در

ندهد.

ارزش نه محصول به مصر

صنعت داروسازی کشور فراهم سازد .به دیگر سرخن در
والررع برنررد و سررازوکارهای تزم برررای پیررادهسررازی و

 نظارت تزم بر حسن اجرای تمامی مراحر ایجرادنظام داروی برند به صورت مستمر و موثر انجام پذیرد.

حفاظت از آن ،موجب بروز رلابت سالم و پیشبرنردهی
تولیدکننرردگان و عرضررهکننرردگان کررات و خرردمات در

منابع

رلابرتهرای ناسرالم و

 -2هررادیزاده مقرردم ،اکرررم جمررالی کاپررک ،شررهرام و

جنگ لیمت ها شده و مانع تضییع منابع فعاتن التصرادی

رضرایی ،مرتضری ،)2132( ،مردل ترأثیر برندسررازی

گردیده و جذ سرمایههای داخلی و خرارجی را بررای

داخلی بر رفتار شهروندی برند در صنعت هتلداری،

توسعههرای ضرروری صرنایع داروسرازی کشرور تسرهی

پژوهشهای مدیریت در ایران ،دوره  ،21شماره .1

کشور ،ساماندهی برازار و حرذ

مینماید.

 -1سرریدجوادین،

.ع

 .ر .رایررج ،ح ،.آلررامیری،

با توجه به آن سه گفته شد ،برای بهرهگیری از برنرد

یزادنی ح.ر« ،)2103( .بازاریابی درونری ،گرامی در

در صررنعت دارو برره عنرروان نزدیررکترررین راه ورود برره

جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت

بازارهای جهانی ،بایرد تمهیردات تزم و مناسرب فرراهم

خرردمات :تحقیقرری پیرامررون شرررکت گرراز تهررران

شود .به این منظور باید:
 -نظام لیمتگرذاری دارو برا توجره بره نظرام داروی

بررزر » ،فصررلنامه علمرری-پژوهشرری مرردر

علرروم

انسانی-پژوهشهای مدیریت در ایران.)1(24 ،

برنررد اصررالح و منعطررف گررردد .برره عبررارت دیگررر برره

 -1زارعیمتین ،ح ،.جندلی ،غ ،ر .و توره ،ن.)2105( .

تولیدکنندگان اجازه داده شرود متناسرب برا برنرد خرود،

شناخت عوام رفتار شهروندی سرازمانی و بررسری

لیمت متفاوت ارایه نمایند.

ارتباط آن با عملکرد سرازمانی ،فرهنرگ مردیریت،

 سرراختار حقررولی تزم برررای اسررتقرار نظررام دارویبرند و سازوکارهای مقابله برا عردم رعایرت ضروابط آن
تدوین گردد.

سال سهارم ،شماره دوازدهم ،صص.12-11 .
 -4محمررودی میمنررد ،م .و هرنرردی ،ع .)2131( .تبیررین
نقش رفتار شهروندی سازمانی در ارزش ویژه برنرد
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