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چکیده
بر اساس ادبیات موجود ،درونی سازی برند سازمان و بهبود نگرش کارکنان به افزایش سودآوری خواهد انجامیدد .بده
علت اهمیت این موضوع ،پدژوهش حاضدر در پدی ارزیدابی تدأییر عوامد مدؤیر بدر ایفدای تههددات کارکندان بدا رویردرد
برندسازی داخلی است و بهبود نگرش کارکنان را عام میانجی در این رابطه در نظر گرفتده اسدت .ایدن مطالهده در گدروه
صنهتی سدید انجام گرفت و برای جمعآوری دادهها از روش مشاهده مستقیم ،مطالهده میددانی و ابدزار پرسشدنامه اسدتفاده
شد .ابتدا ،روایی محتوایی سؤالهای پرسشنامه به کمک استاد راهنما ،مدیر آموزش کارخانه لوله و تجهیزات و مصاحبه با
مدیران واحد تحقیق و توسهه دفتر مرکزی بررسی شد .سپس ،پرسشنامهها به روش نمونهگیری در دسترس میدان کارکندان
شرکتها و کارخانههای گروه صنهتی سدید توزیع شد .در نهایدت ،از میدان پرسشدنامههدای توزیدع شدده 231 ،پرسشدنامه
کام گردآوری و آزمون شد .آزمون مدل مفهومی پژوهش بدا روش حدداق مربهدات جز دی و همبسدتگی متییرهدا و بدا
بهکارگیری نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSانجام شد .نتایج آزمون گویای تأییر مثبت و مهندادار مرانیسدمهدای برندد-
سازی داخلی بر ایفای تههدات برند توسط کارکنان از طریق تهیین هویت با برند ،تههد به برند و وفداداری نسدبت بده برندد
است .این بدان مهناست که مدیران ارشد با برنامهریزی در آموزش و بازخوردهای مناسب بده کارکندان خواهندد توانسدت
بهبود نگرش آنان و در نهایت ،سودآوری هر چه بیشتر سازمان را موجب شوند.
واژههای کلیدی :برندسازی داخلی ،عملررد برند ،تههد به برند ،وفاداری به برند ،تهیین هویت با برند
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مقدمه

در این پژوهش برای نخستین بار متییرهای مرتبط با

در دنیای بشدت رقدابتی امدروز کده در اکثدر صدنایع

مفهوم برندسازی داخلی در قالب یک مدل سه سدطحی

شاهد آن هستیم ،بدرای کسدب مزیدت رقدابتی بدهمنظدور

(مرانیسم هدا ،آیدار و پیامدد) نسدبت بده یرددیگر تهیدین

حفظ و بقای سازمان بایدد بدا مفداهیم بازاریدابی آشدنایی

موقهیددت شدددهانددد .در واقددع ،ارا دده مدددل سدده سددطحی،

بیشددتری پیدددا کنددیم .یرددی از مبدداحثی کدده بتددازگی وارد

نددوآوری ایددن پددژوهش اسددت .ایددن پددژوهش در گددروه

ادبیات بازاریابی شده ،مفهوم برندسدازی داخلدی اسدت.

صنهتی سدید انجام گرفته است .این گروه صنهتی با ندیم

اهمیت برند و برندسازی در پژوهشهای علمی بسیاری

قرن سابقه بنیانگذار صنایع ماشینسدازی و تولیدد لولده و

مورد تأکیدد بدوده اسدت (عزیدزی و همرداران.)2932 ،

پروفی و ریختهگیری است و هم اکنون بهعنوان یری از

برندسدازی در دو سدط داخلدی و خدارجی انجدام

بزرگترین هولدینگهای صنهتی ایران بهشمار مدیرود

میگیرد .برندسازی خارجی به مشتریان بیرونی مربدو

که طی سالهای اخیر همواره جدزو فهرسدت یدک صدد

اسدت و بیدانگر کوشدش در جهدت ایجداد تصدویری

شرکت برتدر کشدور قدرار گرفتده اسدت و بدا حضدور در

مانددگار از کسدبوکدار در ذهدن مشدتریان اسدت .در

سددهامداری هفددده شددرکت فهددال در ابهدداد گوندداگون

برندسدازی داخلدی تأکیدد بدر بهبدود ادراك و رفتدار

صنهت ،فهالیت گستردهای دارد .به گفته مدیران تحقیدق

کارکنان بهعنوان مشتریان درونی اسدت .در برندسدازی

و توسهه این سازمان ،یری از عوام مهمی که در بهبدود

داخلی اعتقاد بر این اسدت کده نخسدتین مشدتریان یدک

عملررد این سازمان میتواند نقش مهمدی داشدته باشدد،

سدازمان ،کارکندان آن هسدتند و تقویدت برندد از منظدر

برندسازی داخلی و تأییر آن بدر نگدرش کارکندان اسدت

مشتریان بیروندی در وهلده اول مسدتلزم تقویدت جایگداه

که این موضوع در پژوهشهای پیشین؛ از جمله شدارما

4

برند در داخ سدازمان و ندزد کارکندان اسدت(عزیزی و

و همراران ( ،)1121پانجایسدری 1و همرداران (،)1113

همراران)2932 ،؛ زیرا نخستین تجربده یدک مشدتری در

عزیزی و همراران ( )2932و  ...انجام گرفته و به ایبدات

برخورد با کارکنان خط مقدم شدر مدیگیدرد و تحدت

رسیده اسدت .بندابراین ،بدا انجدام ایدن پدژوهش و ایبدات

تأییر رفتار و عملررد آنان اسدت (دوپریدز و بندیگسدن،2

فرضیات آن میتدوان راه را بدرای مددیران سدازمانهدای

 .)1121کاتلر )1119( 1بیان میکند که بازاریابی داخلی

دیگر بدرای رشدد ،توسدهه و ورود بده بازارهدای جهدانی

بر بازاریابی خارجی مقدم است؛ زیرا تا زمانی که برندد

اندکی هموار ساخت.

سازمان برای کارکنان که همان مشتریان داخلی هستند،

هدف از انجام پژوهش حاضر ،پاسدخ بده ایدن سدؤال

مشخص و تثبیدت نشدود ،امردان تقویدت برندد از منظدر

است که آیا مرانیسمهای برندسازی داخلی کده در ایدن

مشتریان بیرونی وجود نخواهد داشت .در همدین راسدتا،

پژوهش آموزش و بازخورد مدیران به کارمندان در نظر

جاکوبز )1119( 9این دیددگاه را تأییدد کدرده و بدر ایدن

گرفته شدده اسدت ،مدیتوانندد بده بهبدود عملردرد منجدر

باور است که کارکنان ،مدافهان اصلی سازمان هستند.

شوند؟ و آیا نگرش کارکنان که در این پدژوهش تهیدین
هویت کارکنان با برند سدید ،حس تههد و وفداداری بده

1 Du Preez and Bendixen
2 Kotler
3 Jacobs

4 Sharma
5 Punjaisri
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برند در نظر گرفتهشده است ،مدیتوانندد بدهعندوان آیدار

در پژوهشددی کدده عزیددزی و همردداران ( ،)2932بددا

برندسازی داخلی نقش میدانجی در بهبدود عملردرد ایفدا

عنوان« ارا ه مدل عوام مدؤیر بدر عملردرد کارکندان در

کنند؟ برای پاسخدهی به این سدؤالهدا ،پژوهشدگران بده

مدورد برنددد در صددنهت بانردداری» انجددام دادنددد ،رابطدده

شر پیاپی از پنج شرکت این گدروه صدنهتی در تهدران

مهنادار میان برندسازی داخلی و وفاداری بده برندد تأییدد

بازدید و در نشسدتهدایی شدرکت کردندد و در ضدمن،

شد؛ اما رابطه میان برندسازی داخلدی بدا تههدد کارکندان

پرسشنامههایی نیز میان کارکنان توزیع شد.

تأیید نشد .همچنین ،رابطه میان تههد برند بر وفاداری بده

در ادامه ،مبانی نظری و پژوهشهایی که در گذشته

برند و وفاداری به برند بر عملردرد برندد نیدز تأییدد شدد.

توسط محققان انجام گرفته ،مرور خواهدد شدد و سدپس

همچنین ،هادی زاده و همراران پژوهشی با عنوان« مدل

مدل مفهومی پژوهش حاضر همراه بدا فرضدیات آزمدون

تددأییر برندسددازی داخلددی بددر رفتددار شددهروندی برنددد در

خواهنددد شددد .در بخددش پایددانی نیددز نتددایج ،تحلی د هددا،

صددنهت هتلددداری» در سددال  2932انجددام دادهانددد .طبددق

پیشنهادها و محددودیتهدای پدیش روی محققدان ارا ده

نتایج این پژوهش ،برندسازی داخلی با تههد بده برندد ،و

خواهد شد.

تههد به برند با وفاداری به برند رابطه مثبدت و مهنداداری
دارد.

مروری بر ادبیات پژوهش

افزون بر آن ،پژوهشدی کده پاپاسدولومو 2و رونتدیس
1

در زمینه برند و برندسدازی پدژوهشهدای پرشدماری

( )1111و پانجایسددری و ویلسددون ( )1112انجددام داده

انجام گرفته است کده در ذید بده برخدی از آنهدا اشداره

اند ،نشان میدهد که برندسازی داخلی مدیتواندد تهیدین

خواهد شد:

هویت با برند ،تههد به برند و وفاداری به برند را افزایش

شارما و همراران ( )1121در کشدور هندد پژوهشدی
بددا عندددوان «ارتباطدددات درونسدددازمانی و تدددأییر آن بدددر
برندسازی داخلی» انجام دادهاند .نتایج این پژوهش نشان
دهنده رابطه مهندادار میدان آمدوزش و بدازخورد برندد بدا
تههد به برند ،وفاداری به برند و تهیین هویت برند است.
پژوهشی که پانجایسری و همرداران ( ،)1113انجدام
دادهاند ،رابطه مثبت و مهنادار میان برندسدازی داخلدی و
تههد به برند ،تهیین هویت با برند و وفداداری بدا برندد را
تأیید کرده است .همچنین ،در این پژوهش رابطده تهیدین
هویت با برند و وفداداری بدا عملردرد برندد و نیدز رابطده
تهیین هویت با برند ،با تههد به برند و رابطه تههد با برندد
با وفاداری به برند تأیید شده؛ اما رابطده تههدد نسدبت بده
برند و عملررد تأیید نشده است.

دهد.
توسعه فرضیات و ارائه مدل مفهومی پژوهش
مکانیسمهای برندسازی داخلی
امروزه برند یری از مهمترین مباحث بازاریابی است
که پدیش روی همده شدرکتهدا؛ از جملده شدرکتهدای
تجداری قددرار دارد .ایدن اهمیددت تدا اندددازهای اسدت کدده
مدیریت برند به رشته مسدتقلی در محافد علمدی تبددی
شده است .انجمن بازاریابی آمریردا برندد را ندام ،واژه،
طرح ،سمب یا هر چیدز دیگدری مدیداندد کده کدا یدا
خدمت یک فروشدنده را از سدایر فروشدندگان متمدایز
مددیکنددد (جانسددون .)1118 ،9برندددها ارتبدداطی رایددج بددا
1 Papasolomou
2 Wilson
3 Johansson
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محصو ت دارند؛ با وجدود ایدن ،مدی توانندد در مباحدث

متمرکددز بددر ایرهددای آندی (ایلگددن 4و همردداران2323 ،؛

مدیریت منابع انسانی هدم مطدرح شدوند (بدک هداوس و

ندلر )2323،1به نگرشی پویاتر و متمرکزتدر (اشدفور ،1

تیردددو .)1114،2امدددروزه ،اکثدددر سدددازمانهدددا در پدددی

2389؛ رسون2384 ،2؛ واکدر ،)2333 ،8مندابع پرشدمار

سرمایهگذاری در حوزه برندسازی داخلی هسدتند (بدک

بازخورد (تورنو و ندن )2338 ،3و نقش بازخورد برای

هدداوس و تیرددو1114 ،؛ فددورمن و آرجنتددی.)1111 ،1

بهبود عملردرد (کالگدر و دنیسدی )2331 ،21تیییدر یافتده

برندسددازی داخلددی بدده مهنددای ارتباطددات منسددجم ،درون

است.

واحدددی و چندمسددیره بددرای ایجدداد و حفددظ یددک برنددد
داخلی است.

وحیدددوف و الددرود از بددازخورد بدده عنددوان عدداملی
کلیدی یاد میکنند که به این منجر میشود که کارکنان

پانجایسددری و همردداران ( ،)1113اعتقدداد دارنددد کدده

تصمیمهای خود را از منظرهای گوناگون بدازبینی کنندد

کارمندان در صورتی حقوق پایینتدر را مدیپذیرندد کده

( ندن و اسدمیتر .)1111،22کارکندان بایدد بده اشدتباهات

این شی مؤید کیفیت و اعتماد باشد کده ایدن کیفیدت و

کاری خود پی ببرند و خود را رشدد دهندد (اشدفور و

اعتمدداد از طریددق برندسددازی داخلددی و ارزشهددای برنددد

تی سو .)2332،21اگر کارکنان از نقدا ضهفشدان آگداه

سازمان بهدست آید .در پژوهشی که شدارما و همرداران

باشند؛ اما نتوانند رفتارشدان را تصدحی کنندد ،نسدبت بده

( )1121انجددام دادهانددد ،ارتباطددات درونددی کارکنددان،

خود حسّ بدی پیدا میکنندد(میدب و وسدت.)2381 ،29

بازخورد و آموزش بهعنوان مؤلفههای برندسازی داخلی

سازمانهای موفق مهمدو بدا بدازخورد مدؤیر افدراد را بدا

درنظرگرفته شده است .در پدژوهش حاضدر ،بدا کمدک

تسددلط بسددیار بددا در سددازمان خددود سددازگار و حفددظ

استاد راهنما و مدیر آموزش کارخانه لولده و تجهیدزات،

میکنند .بدون بازخورد ،کارکنان رفتار خود را بهمنظور

مؤلفه ارتباطات درونی کارکنان به علت نبود شبرههدای

بهبود عملررد تیییدر نمدیدهندد .بندا بدر مدوارد یادشدده،

ارتبدددداطی و رسددددمی تهریددددا شددددده در تهدددددادی از

مدیتدوان گفددت بدازخورد عنصددر اساسدی در یددادگیری،

شرکتهای موردبررسی سدید از مدل حذف و تنهدا دو

انگیزش و رشد مهارتهاست (آلدرز.)1111 ،24

مؤلفه آموزش و بازخورد برندد بدهعندوان مرانیسدمهدای

آموزش :در برخی پژوهشها ،برنامه های آموزشی

برندسازی داخلی بررسی شد .این دو مؤلفده در ذید بده

بهعنوان سازوکاری مهم در برندسازی داخلدی شناسدایی

تفصی تشری میشوند:

شده است (پانجایسری و ویلسدون .)1112 ،بدا توجده بده

بازخورد :در یک طبقهبنددی ،دو بدازخورد وجدود

این موضدوع ،سدازمانهدا بایدد بده کارکندان خدود بدرای

دارد :بددازخورد کارکنددان بدده کارفرمایددان و بددازخورد
کارفرمایان به کارکنان (گالبرایدث 9وهمرداران.)1111،
در پژوهش حاضر ،تنها بازخورد کارفرمایان به کارکنان
بررسی شده است .میتدوان گفدت در مطالهدات پیشدین،
رویرردهای مبتنی بدر بدازخورد از یدک نگدرش ایسدتا و
1 Backhaus & Tikoo
2 Foreman & Argenti
3 Galbraith

4 Ilgen
5 Nadler
6 Ashford
7 Larson
8 Walker
9 Tornow & London
10 Kluger & DeNisi
11 London & Smither
12 Tsui
13 Mabe & West
14 Alders
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درونیسازی ارزشهای محدوری در قالدب نگدرشهدا و

وفاداری به برندد بده عندوان مؤلفدههدای آیدار برندسدازی

رفتار خود از راه ارتباطات ،آموزش و تهیین پاداشهدا و

داخلی در نظر گرفته شدهاند .بر این اساس ،در پدژوهش

جدددرایم کمدددک کنندددد (اشدددفور و میددد .)2383 ،

حاضر بدا اسدتناد بده ایدن دو پدژوهش و راهنمدایی اسدتاد

سددازمانهددای خدددماتی بای دد در قلددب و ذهددن کارکنددان

راهنما ،این سه مؤلفه بهعندوان عوامد سدازنده نگدرش و

درك مشترکی از ارزش برند ایجاد نمایند تا آنهدا را بده

آیار برندسازی داخلی بررسدی شدده اسدت .در ذید بده

حامیددان برنددد تبدددی کننددد (آ سددتر و دی چرندداتونی،2

توضی هر یک از این مؤلفهها پرداخته میشود:

 .)1111ازایدنرو ،آمددوزش برنددد فراینددی بددرای تجهیددز

تعیین هویت با برندد :طبدق نظدر سدنفورد ،یدک

کارکنان جهت درك ارزش برند سازمان ،توسده رفتدار

سازوکار مهم در روانشناسی ،فرایند شناسایی یدا تهیدین

و نگددرش آنددان و در نهایددت ،بهبددود عملرددرد اسددت

هویت است (سنفورد .)2311 ،1از این منظر ،وابستگی به

(پانجایسری و همرارن.)1113 ،

یک فرد ،شیء ،گروه یا سازمان ناشدی از تهیدین هویدت

به گفت دی اینوسنزو ( ،)1111در میان شدرکتهدای

فرد با نگرشها ،ارزشهدا و یدا اهدداف اسدت (اریلدی و

بددزرگ ،ارتقددای برنددد توسددط کارکنددان و آمددوزش

چتمن .)2381 ،1تهریا ظریا فروید ( )2311از تهیدین

ارزش های برند بسیار رایدج اسدت .در مطالهداتی دیگدر،

هویت بهعنوان « پیونددی احساسدی بدا فدردی دیگدر» در

این روند رو به افزایش در مرانهدایی ،همچدون :سدوت

مفهددومی گسددتردهتددر توسددط لسددول ( )2311بددا مفهددوم

وست ،استاندارد رجیستر و سیسرو( 1بدون ،)1111 ،9بدی

ملددیگرایددی توسددهه یافتدده اسددت (گدداتم 2و همردداران،

پی ،آی بی ام ،نایک و میلر برویندگ( 4مایرد )1111 ،

 .)1114میدد و آشددفور  ،تهیددین هویددت سددازمانی را

بررسددی شددده اسددت .همدد مثددالهددای فددوق نمایددانگر

این گونه تهریا مدیکنندد« :برداشدت فدرد از سدازمان و

بنگدداههددایی اسددت کدده بدده قدددرت ذاتددی نیددروی کددار در

تلقددی موفقیددتهددا و شرسددتهددای سددازمان بددهعنددوان

آگاهی و تههدد در ایفدای تههددات برندد ایمدان دارندد؛

موفقیددتهددا و شرسددتهددای خددود»(می د و اشددفور ،8

بنابراین ،آموزش را تنها روشدی مدیدانندد کده بده بهبدود

.)2331

درك کارکنان از برند در طی فرایند برندسازی کمدک
میکند (پانجایسری و همراران.)1118 ،

اوریلددی و چددتمن ( )2381تهیددین هویددت را نددوعی
درگیر شدن بر مبنای تمای به وابستگی مدیدانندد .طبدق
نظرآشفور

آثار برندسازی داخلی

و می ( ،)2383تهیین هویدت سدازمانی بده

ادراك کارمندددان از سددازمان بسددتگی دارد .بدده اعتقدداد

در پددژوهش عزیددزی و همردداران ( )2932تههددد و

کلمن ،تهیین هویت زمدانی رخ مدیدهدد کده فدرد تدأییر

وفاداری بهعنوان آیدار برندسدازی داخلدی بررسدی شدده

خود بدر ایجداد یدا حفدظ یدک رابطد رضدایتبخدش را

اسدت .در پژوهشدی کده شدارما و همرداران ( )1121نیددز

میپذیرد؛ بدین مهندا کده فدرد از اینرده جز دی از گدروه

انجام دادهاندد ،تهیدین هویدت بدا برندد ،تههدد بده برندد و

اسدددت ،احسددداس ردددرور مد دیکندددد و بددده ارزشهدددا و

1 allaster & De Chernatony
Standard Register & Cisco2 &Southwest
3 BOOne
4 IBM & Nike and Miller Brewing & BP

5 Sanford
6 O'Reilly & Chatman
7 Gautam
8 Mael & Ashforth
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پیشرفتهای آن توجه میکند؛ بدون اینکه آنهدا را بده

همراران( ،)1121در پژوهشی که اخیدرا انجدام دادهاندد،

نام خود یبت نماید (اریلی و چتمن .)2381 ،بهطورکلی،

بیان میکنند که مدیران بایدد توجده زیدادی بده موضدوع

کارکنانی که در سازمان تهیین هویت میکنند ،در واقع،

تههد کارکنان نسبت به برند داشته باشند؛ زیدرا تههدد بده

هویدت خدود را در قالددب تصدویر و ارزشهدای سددازمان

برند به عنوان یری از محركهای رفتداری کارکندان در

مدددیسدددازند (چندددی )2389 ،2و سدددپس بدددر اسددداس

زمینه برندسازی شناخته شده است.

چشدمانددازهای سدازمان مددیاندیشدند و عمد مدیکننددد

برخی نظریهپردازان تهیین هویت را با تههد از لحدا

(داتددون 1و همردداران .)2334 ،پژوهشددی در ایددن رابطدده

مفهومی یرسان میدانند؛ حالآنرده دیگدران آنهدا را دو

نشان میدهد که این افراد مهمو مولدتر هستند ،انگیدزه

مفهددوم مجددزا قلمددداد مددیکننددد (وندددیک .)1112،2در

و رضایت بیشتری دارندد و تماید کمتدری بدرای تدرك

پژوهش حاضر ،این دو مفهوم ،برابر قلمدداد نشددهاندد و

سازمان نسبت به افراد دیگر دارند (لی.)2322 ،9

تفاوتهایی میان آنها در نظر گرفته شده است.

تهیین هویت با برند سازمانی میتواند از طریق تأکید

از دیدددگاه مددکگریگددور ،)2312(8تهیددین هویددت

بدددر منحصدددر بدددهفدددرد بدددودن برندددد ،رقابدددت ،رهبدددری

سددازمانی بددا تههددد کارکنددان مددرتبط اسددت؛ زیددرا درك

کاریزماتیک ،قدرت فدردی و همچندین ،از راه فرهندگ

درستی از ارزشهای برند ،کارکنان را وادار میسازد تدا

قوی سازمانی با شها ر و نمادهای مشترك محقق گدردد

به لحا احساسی و فرری بیشتر درگیر برند شوند و این

(بورمن و زپلین.)1111 ،4

امددر تددأییری مثبددت بددر تههددد آنددان نسددبت بدده برنددد دارد

تعهد نسبت به برند :تههد نیز یری دیگدر از آیدار

(پانجایسددری و ویلسددون .)1112 ،ایددن پیونددد احساسددی

برندسازی داخلی است .تههد به طرق مختلفی در عرص

باعث میشود که کارکنان ارزشها و رفتارهای خدود را

برندسازی تفسدیر شدده اسدت؛ بدرای مثدال ،پانجایسدری

با برند مطابقت دهند که این موضوع به تههدد نسدبت بده

تههد به برندد را بدهعندوان «وابسدتگی احساسدی و رواندی

برند منجر میشود (مایر .)1111،

کارمنددد بدده برنددد» تهریددا کددرده اسددت (پانجایسددری و

وفاداری نسبت به برندد :پانجایسدری ،وفداداری

همراران .)1113 ،پورتر و همراران ،تههدد را بدهعندوان

کارکنان به برند را بهعندوان «تماید کارکندان بده حفدظ

«قدرت تهیدین هویدت فدردی و مشدارکت فدرد در یدک

برند موجود» تهریا میکندد (پانجایسدری و همرداران،

سازمان خاص» تهریا کدرده اندد (پدورتر 1و همرداران،

 .)1113بر اساس پژوهش های انجدام گرفتده ،مشدخص

 .)2324برخی از محققان تههد به برند را بهعندوان میدزان

شده است که سرمایهگدذاری در زمینده آمدوزش نتدایج

وابستگی روانی کارکنان به برندد تهریدا کدردهاندد کده

ملموسی را به همراه خواهد داشت که این نتایج بهبدود

این وابستگی به کوشش بیشتر برای تحقق اهدداف برندد

نگرشها ،افزایش مهارتها در رابطه با ارتقای کیفیدت

منجددر مددیشددود (بددورمن و زپلددین .)1111 ،تددرگالو 1و

خددمات و رضدایتمندی و وفداداری کارکندان را در
بردارد (بانسان و مدوریس .)1112،3وفداداری کارکندان،

1 Cheney
2 Dutton
3 Lee
4 Burmann & Zeplin
5 Porter
6 Terglav

هزینددههددای اسددتخدام و آمددوزش را کدداهش مددیدهددد
7 Van Dick
8 McGregor
9 Bansan and Morris
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(رینچلددد .)2331 ،2برندسددازی داخلددی از راه ارتباطددات

( ،)2333آموزش نیز میتواند تههد کارکنان بده برندد را

داخلی و آمدوزش بدر ارتقدای وفداداری کارکندان تدأییر

افزایش دهد .با مرور مطالهاتی کده در زمینده برندسدازی

میگذارد (پاپاسولومو .)1111،عالوه بر این ،پانجایسری

داخلی (آموزش و بازخورد) و آیار آن (تهیین هویت بدا

و همردداران ( )1113بیددان کردنددد درصددورتیکدده شددی

برند ،تههد و وفاداری نسبت به برند) انجام گرفته اسدت،

کارکنددان کیفیدددت و اعتمددداد را از طریدددق ارزش برندددد

میتوان فرضیات پژوهش را اینگونه مطرح نمود:

شرکت و ارتباطات داخلی ایجاد کند ،آنهدا بده پدذیرش

 :H1بددهعنددوان یرددی از سددازوکارهای برندسددازی

سددط پددایینتددری از حقددوق و دسددتمزد تمایدد نشددان

داخلی ،بازخورد رابطهای مثبت و مهنادار با تهیین هویت

میدهند .این مطالهه تجربدی ایبدات کدرد کده ارتباطدات

کارکنان با برند دارد.

داخلددی و آمددوزش مددیتوانددد بدده تهیددین هویددت برنددد

 :H2بددهعنددوان یرددی از سددازوکارهای برندسددازی

کارمندان ،وفاداری و تههد بینجامد .بک هاوس و تیردو

داخلددی ،بددازخورد رابطددهای مثبددت و مهنددادار بددا تههددد

( )1114و پانجایسری و همرداران ( )1113مهتقدندد کده

کارکنان نسبت به برند دارد.

برندسازی داخلی تأییر کوشش های ارتباطی کارفرمایان

 :H3بددهعنددوان یرددی از سددازوکارهای برندسددازی

برای استقرار ارزشهای سدازمان در درون شدرکت و در

داخلی ،بازخورد رابطدهای مثبدت و مهندادار بدا وفداداری

نتیجه ارتقای تههد و وفاداری کارکنان است .برندسازی

کارکنان نسبت به برند دارد.

داخلی میتواند تهیین هویدت بدا برندد ،تههدد بده برندد و

 :H4بددهعنددوان یرددی از سددازوکارهای برندسددازی

وفاداری به برند را افزایش دهد (پاپاسدولمو و رونتدیس،

داخلی ،آموزش رابطهای مثبت و مهنادار با تهیین هویدت

1111؛ پانجایسری و ویلسون .)1112 ،پژوهشدی دیگدر،

کارکنان با برند دارد.

به صورت مستقیم نشان میدهدد کده برندسدازی داخلدی

 :H5بددهعنددوان یرددی از سددازوکارهای برندسددازی

بر تههد به برند تأییر دارد (دوپریدز و بندیگسدن.)1121 ،

داخلددی ،آمددوزش رابطددهای مثبددت و مهنددادار بددا تههددد

مایلز و منگولد )1111 (1نیز در پژوهش خود بر اهمیدت

کارکنان نسبت به برند دارد.

تدأ ییر برندسدازی داخلدی بدر پیامددهای مثبدت مدرتبط بدا

 :H6بددهعنددوان یرددی از سددازوکارهای برندسددازی

رفتارکارکنان؛ ازجمله تههد کارکنان بده برندد سدازمانی

داخلی ،آموزش رابطده ای مثبدت و مهندادار بدا وفداداری

بسیار تاکید کردهاند (ترگالو و همراران.)1121 ،

کارکنان نسبت به برند دارد.

شواهدی دال بر ایدن موضدوع وجدود دارد کده میدان

عالوه بدر آن ،در پدژوهشهدای پیشدین ،رابطد میدان

برندسددازی داخلددی و وفدداداری کارکنددان (آسدددیا و

متییرهای تهیین هویت با برند و تههد نسبت به برند (آلن

سازجنت ،)1111 ،9برندسازی داخلی و تههدد کارکندان

و مییر ،)2331،4تههد نسبت به برندد و وفداداری بده برندد

به برند (بدورمن و زپلدین )1111،و آمدوزش و وفداداری

(براون و پیترسون )2339،1تأییدد شدده اسدت .بدهعدالوه،

کارکنان (پاپاسولومو و رونتیس )1111،ارتبدا مثبدت و

تههددد یددک پددیشنیدداز مهددم بددرای ایجدداد وفدداداری در

مهندداداری وجددود دارد .بدده اعتقدداد تامپسددون و همردداران

کارکنددان شددناخته شددده اسددت (پریچددارد 1و همردداران،

1 Reinchheld
2 Miles and Mangold
3 Asif & Sargeant

4 Allen & Meyer
5 Brown & Peterson
6 Pritchard
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 .)2333چنین رابطهای در تحقیق پانجایسری و همراران

داخلددی ،وعدددههددای برنددد را محقددق نماینددد (احمددد و

( )1113نیز تأیید شده است .یافتههای پژوهشهای انجام

رفیق.)1119،

شددده توسددط زیددنآبددادی ( )1121و صددالحی و گلتدداش

در تحقیقات پیشین ایبدات شدده اسدت کده آمدوزش

( )1122نیز رابط میان تههد به برند و وفاداری کارکندان

میتواند ایفای تههدات برند را تسهی نماید (پانجایسری

نسبت به برند را تأیید میکنند؛ بنابراین ،میتوان گفت:

و همراران .)1118،عالوه بر آن ،پانجایسری و ویسدلون

 :H7تهیددین هویددت بددا برنددد دارای رابطددهای مثبددت و
مهنادار با تههد کارکنان نسبت به برند است.
 :H8تههد کارکنان دارای رابطدهای مثبدت و مهندادار
با وفاداری کارکنان نسبت به برند است.

( ،)1112تأکید مدیکنندد کده آمدوزش بدهمنظدور بهبدود
عملرددرد کارکنددان ضددروری اسددت .عددالوه بددر اهمیددت
آمددوزش در بهبددود عملرددرد ،بددازخورد نیددز در بهبددود
عملررد و ایجاد انگیزش نقش مهمی دارد .این موضدوع
از دهدد  2811بررسددی شددده اسددت .بدددون بددازخورد

پیامد برندسازی داخلی (عملکرد برند)
در پژوهشی کده عزیدزی و همرداران ( )2932انجدام

سازمانی ،انجام هیچ تحقیقدی دربدارع عملردرد سدازمانی
امرانپذیر نیست (تیلور 1و همراران.)2384 ،

دادهاند ،عملررد برند در سط کارکنان بهعندوان پیامدد

پانجایسدددری ( )1112اظهدددار مدددیدارد کددده میدددان

برندسددازی داخلددی آزمددون و ایددن فرضددیه تأییددد شددد.

مرانیسم های برندسازی داخلدی و ایفدای تههددات برندد

همچنددین ،در پژوهشددی کدده پانجایسددری و همردداران

رابطهای مثبت و مهنادار وجود دارد .چنین مرانیسمهایی

( )1113انجام دادند ،عملررد برند بدهعندوان تنهدا پیامدد

نگرشهای کارکنان را تقویت میکند .این نگرشها نیز

برندسددازی داخلددی تجزیددهوتحلیدد شددد .ازایددنرو ،در

به تأمین مناسدب خددمات و بهبدود عملردرد برندد منجدر

پژوهش حاضر نیز برای بررسی مؤلفده پیامدد برندسدازی

میشوند .تحقیقاتی کده بدورمن و زپلدین در سدال 1111

داخلی متییر عملررد و یدا ایفدای تههددات برندد توسدط

انجددام دادهانددد ،نشددان مدیدهنددد کدده برندسددازی داخلددی

کارکنان در نظر گرفته شد.

کارکنان را قادر می سازد تا تههدات برند را بخوبی ایفدا

شددرکتهددا بدده منظددور بهبددود عملرددرد خددود بایدد

نماینددد .از طرفددی ،پانجایسددری و ویلسددون ( ،)1112در

کارکنان را درك نموده،آنها را هماهنگ سازند .به این

پژوهش خود نشان دادهاند که برندسازی داخلی نده تنهدا

دلی  ،برندسازی داخلی بهعنوان فرایندی کلیددی بدرای

بر عملررد برند تأییرگذار اسدت؛ بلرده بدر نگدرشهدای

هماهنگ کردن رفتارهای کارکنان با ارزشهدای برندد

کارکنددان نسددبت بدده برنددد نیددز م دؤیر اسددت و در نهایددت

مطرح است (دی چرناتونی .)1112،2دریک و همراران

نگرشهای کارکنان نیز میتواند بر عملردرد آندان تداییر

( )1111برندسازی داخلی را ابدزاری بدرای تأییرگدذاری

بگذارد (دوپریز و بندیگسن .)1121 ،نتایج پژوهشهدای

بددر کارکنددان بددهمنظددور ایفددای تههدددات برنددد بددر اسدداس

پیشین نشان میدهند که برندسدازی داخلدی بدهصدورت

انتظددارات مشددتریان تهریددا مددینماینددد .از ایددن رو،

ریرمستقیم بر عملررد برند و عملردرد بدازار تدأییر مدی-

شرکت ها باید بدا تیییدرات رفتداری ناشدی از برندسدازی

گذارد؛ اما بر عملردرد مدالی تدأییری نددارد (تدومینن 9و

1 De Chernatony

2 Taylor
3 Tuominen
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همراران .)1121 ،از طرفی ،پژوهشهدا نشدان مدیدهندد
کدده تههددد کارکنددان نسددبت بدده برنددد سددازمان ،عملرددرد
بددازاری و عملرددرد برنددد سددازمان را بهبددود مددیبخشددد
(تومینن و همراران .)1121 ،بنابراین ،سه فرضدیه اصدلی
در رابطه با پیامد برندسازی داخلی (عملررد) را میتوان
به صورت زیر مطرح نمود:

 :H9تهیددین هویددت بددا برنددد دارای رابطددهای مثبددت و
مهنادار با عملررد است.
 :H10تههددد نسددبت بدده برنددد دارای رابطددهای مثبددت و
مهنادار با عملررد است.
 :H11وفاداری نسبت به برند دارای رابطدهای مثبدت و
مهنادار با عملررد است.
بهطورکلی ،مدل مفهومی پژوهش به قرار زیر است:

شکل .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
ایددن پددژوهش ،از نظددر هدددف ،کدداربردی و از منظددر
گردآوری داده ها ،پیمایشی و از ندوع همبسدتگی اسدت.
جامهه آماری را کارکنان گدروه صدنهتی سددید تشدری

 -9پترددو :تولیدکننددده پم د هددای بددزرگ آبددی بددا
ظرفیت با ؛
 -4صبا نیرو :نخستین تولیدکننده تدوربینهدای بدادی
در خاورمیانه.

دادهاند که بده علدت مشدرالت دسترسدی بده آندان فقدط

در این پژوهش ،پرسشدنامهای حداوی  11سدؤال کده

چهار شرکت اصلی و یک دفتر مرکزی بررسدی شددند.

شددام  1سددؤال جمهیددتشددناختی در رابطدده بددا سددابقه و

در ذی د  ،بدده طددور خالصدده بدده مهرفددی ایددن شددرکتهددا

تحصیالت افراد و  19سدؤال تخصصدی در قالدب طیدا

پرداخته میشود:

چهار گزینهای لیررت طراحی شد.

 -2لولدده و تجهیددزات سدددید :تولیدکننددده لولددههددای

به علت تمای پایین کارکندان بده مشدارکت از روش

فو دی اسپیرال برای انتقدال نفدت و گداز و محصدو ت

ریددراحتمددالی در دسددتر

پتروشیمی؛

استفاده شد .در نتیجه ،محققان با انجام مشداهده مسدتقیم

 -1لوله سازی ماهشهر :تولیدکننده لولههای فدو دی
گاز ترش؛

بددرای گددردآوری دادههددا

(بازدید از کارخاندههدا و شدرکتهدای گدروه صدنهتی و
شددرکت در جلسددات مختلددا) و توزیددع پرسشددنامه بدده
اهداف تحقیق دست یافتند .در نهایت ،پدس از سده مداه،
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از میان پرسشنامههای توزیع شدده 111 ،پاسدخ برگشدت

(بارکلی .)2331،2ازآنجاییکه فورن و رکدر (،)2382

داده شد که  231مورد آن کام و قاب تحلید بدود .بده

استاندارد با ی  1٫1را برای این شاخص در نظر گرفتده-

منظور بررسی کفایت حجم نمونده از آزمدون  KMOدر

انددد ،مددیتددوان گفددت سددؤالهددای پرسشددنامه از روایددی

نددرمافددزار  SPSSاسددتفاده شددد .از آنجددا کدده نتیجدده ایددن

همگرای مناسبی برخوردارند.

آزمون برابر با (12114با تر از  )121است ،میتوان نتیجه
گرفت که تهداد دادههای جمدعآوریشدده بدرای انجدام

بررسی پایایی پرسشنامه
برای سنجش پایایی سدؤالهدا نیدز از ضدریب آلفدای

تجزیه وتحلی کافی هستند.
برای بررسی نرمال بودن توزیع دادههای پژوهش نیز

کرونبدداخ و پایددایی ترکیبددی ( )CRبهددره گرفتدده شددد.

از آزمون کولموگدوروف – اسدمیرنوف ( )KSاسدتفاده

ازآنجاییکه مهیار آلفای کرونبداخ مهیداری سدنتی بدرای

شده اسدت .ایدن آزمدون یردی از آزمدونهدای نیردویی

تهیین پایایی سازههاست ،روش  PLSمهیدار مددرنتدری

برازش است که در نرمافزار  SPSSبرای بررسدی نرمدال

نسبت به آلفا به نام پایایی ترکیبی بهکار میبدرد (داوری

بودن دادهها استفاده میشود .طبق نتایج بهدست آمده از

و رضازاده .)2931 ،برتری ایدن مهیدار نسدبت بده آلفدای

این آزمون ،ازآنجاکه سط مهناداری ( )sigاز 1درصدد

کرونباخ در این است که پایایی سازههدا نده بده صدورت

صدفر مبندی

مطلق؛ بلره با توجه به همبستگی سازههایشان با یردیگر

بر نرمال بودن توزیع دادههای پژوهش در سط اطمینان

محاسبه میشود .در نتیجه ،برای سنجش بهتدر پایدایی در

31درصد رد میشود؛ بنابراین ،توزیع دادههدا ریدرنرمدال

روش  PLSهر دوی این مهیارها به کدار بدرده مدیشدوند

است .بنابراین ،برای آزمون فرضیات پدژوهش بده علدت

(داوری و رضازاده.)2931 ،

کمتر است ،میتوان نتیجه گرفت که فدر

ریرنرمال بودن توزیع دادهها و نیز کوچک بدودن حجدم
نمونه ،از نرم افزار  Smart PLSاستفاده شده است.

کرونبددداخ میدددزان اسدددتاندارد  1٫2را بدددرای آلفدددای
کرونباخ ،باگازی و یی مقدار با ی  1٫1را برای پایدایی
ترکیبی بهمنظور سنجش پایایی بیان کدردهاندد (داوری و

بررسی روایی پرسشنامه

رضدازاده .)2931 ،همچندین ،ریدوارد و هداف،)2388( 1

روایددی محتددوایی سددؤالهددای پرسش دنامههددا بددا نظددر

عدد  1٫1را بهعنوان مقدار مالك بارهای عاملی در نظدر

کارشناسان ،مدیران واحد آموزش گروه صنهتی و چندد

گرفتهاند .ازآنجاکه همه بارها بیشتر از  1٫1هستند ،نتیجه

تن از استادان دانشگاهی از دانشگاههای تهدران ،الزهدرا،

می شود کده واریدانس بدین سدازه و شداخصهدای آن از

علوم تحقیقات و تربیتمدرس ارزیدابی شدد .در ضدمن،

واریانس خطای اندازه گیری آن سازه بیشتر بوده ،پایایی

به منظور بررسی روایی همگرای پژوهش نیز از شداخص

مدلهای اندازهگیری در این پدژوهش قابد قبدول اسدت.

میانگین واریانس استخراجی ( )AVEاستفاده شد .مهیدار

نتایج ضرایب یادشده در جدول  2نمایش داده شده کده

 AVEمیانگین واریانس به اشتراك گذاشته شده بین هر

نشان دهنده روایی و پایایی مناسب پرسشهاست.

سازه با شاخصهای خود را نشان میدهد که هر چه این
همبسدتگی بیشددتر باشددد ،بددرازش نیدز بیشددتر خواهددد بددود
1 Barclay
2 Rivard & Huff
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جدول  .1آزمون پایایی و روایی
نام
متییرهای پنهان

اختصاری
متییرها

بازخورد برند

BF

عملررد برند

BP

آموزش برند

BT

تههد به برند

EBC

تهیین هویت با
برند

وفاداری به برند

EBI

سؤال

بارهای

ها

عاملی

X1

1٫814

X2

1٫111

(گالبرایث و

X3

1٫143

همراران)1111،

X4

1٫111

X20

1٫144

X21

1٫882

X22

1٫82

X23

1٫22

X5

1٫121

X6

1٫121

X7

1٫248

X13

1٫24

X14

1٫811

X15

1٫1

X8

1٫892

X9

1٫29

X10

1٫829

X11

1٫812

X12

1٫228

X16

1٫121

X17

1٫228

(بوسلی 2و

X18

1٫188

همراران)1111،

X19

1٫191

EBL

منبع

آلفای

ضریب پایایی

میانگین واریانس

کرونباخ

ترکیبی

استخراجی

)(CR>0.7

)(AVE>0.5

))α>0.7

(اریلی و چتمن)2381،

(پانجایسری و
ویلسون)1112،
(موهر و
همراران)2331،

(می و
اشفور )2331،

1٫8

1٫89

1٫21

1٫83

1٫84

1٫84

1٫21

1٫22

1٫24

1٫28

1٫83

1٫24

1٫1

1٫12

1٫19

1٫14

1٫12

1٫12

تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش
تحلیل جمعیتشناختی دادهها
ترکیب جمهیتشناختی دادهها بهطور کام در جدول ذی نشان داده شده است:
1 Boselie
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جدول  .2مشخصات جمعیت شناختی دادهها
سابقه کاری
نام شرکت

سط تحصیالت

(بر حسب سال)

تهداد
پاسخدهندگان

فوقلیسانس

کمتر از

<21

21-1

1-2

>2

292

81

91

21

1

9

صبا نیرو

22

2

4

4

1

2

8

پترو

29

1

1

1

1

9

21

1

ماهشهر

21

2

1

1

1

2

8

1

1

تسدید

عدم همراری

1

1

1

1

1

1

1

1

دفتر مرکزی

23

1

2

1

1

9

29

1

1

231

211

19

18

1

22

22

211

9

لوله و
تجهیزات

ک

و با تر

لیسانس

دیپلم

91

31

9

1

1
1

دیپلم

طبددق جدددول  1مددیتددوان نتیجدده گرفددت کدده اکثددر

رابطه با مرانیسم های برندسازی داخلی در گروه صنهتی

پاسخ دهندگان تحصیالت دیپلم به با داشتهاند و سوابق

و نیز حس هویت ،وفاداری و تههد نسبت به برند سددید

کاری آنها نیز بیشدتر از  21سدال بدوده اسدت .ایدن بددان

اعتماد کرد.

مهناست که اکثر پاسخدهندگان افرادی تحصی کدرده و
همبستگی متغیرهای پژوهش

با تجربه بودهاند که با محیط کاری خود آشدنایی کامد

نتایج آزمون همبستگی در جدول  9ارا ه شده است:

داشتهاند و تا حدود زیادی می توان به نظرهدای آندان در

جدول  .3میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی
BT

EBI

EBC

BP

EBL

انحراف

میانگین

متغیرها

استاندارد

1٫421

1٫19311

2٫4493

BP

1٫411

1٫29213

2٫2113

EBL

1٫112

1٫411

1٫11344

2٫2112

EBC

1٫19

1٫13

1٫922

1٫12112

2٫1944

EBI

1٫412

1٫929

1٫4

1٫991

1٫84818

1٫1112

BT

1٫924

1٫941

1٫422

1٫938

1٫81241

1٫1113

BF

نتایج آزمون همبستگی پیرسون در سدط مهنداداری

هویددت ،تههددد و وفدداداری بدده برنددد ،آمددوزش بددا تهیددین

یک درصدد ،وجدود همبسدتگی بدین بدازخورد بدا تهیدین

هویت ،تههد و وفاداری ،تهیین هویت با تههدد ،تههدد بدا
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وفاداری و نیز تهیین هویت ،تههد و وفاداری با عملردرد

نیز ضرایب مسیر و بارهای عاملی نشان داده شدهاندد کده

را نشان میدهدد .در ایدن پدژوهش ،بیشدترین همبسدتگی

نمایانگر شدت روابط هستند .اعداد در طول مسیر مؤیدد

مربو به رابطه میان تههد با وفداداری بده برندد بدا میدزان

ضرایب مسیر هستند و اعداد درون دایرهها نشدان دهندده

 1٫112است .همدانگونده کده مشداهده مدیشدود ،نتدایج

ضرایب تهیین ( )R2هستند .ضریب تهیین مهیداری اسدت

حاص از آزمون همبستگی در جدول  ،9روابط مهندادار

که نشاندهندده تدأییر یدک متییدر بروندزا بدر یدک متییدر

و مثبت میان متییرها را بر مبنای فرضدیات موجدود تأییدد

درونزاست و سده مقددار  1٫99 ،1٫23و  1٫12بدهعندوان

میکند.

مقدار مالك برای مقدادیر ضدهیا ،متوسدط و قدوی در
نظر گرفته میشود (چین .)2338 ،در شر  1مقددار R2

آزمون فرضیات پژوهش

برای متییر تهیین هویت با برند  ،12234برای تههد نسبت

بدده علددت آنردده شدداخصهددای بددرازش مدددلهددای

به برند  ،12239برای وفداداری نسدبت بده برندد  12122و

اندازهگیری که در جدول  2نمایش داده شدند (ضرایب

برای عملررد  12198است کده بدا انددکی چشدم پوشدی

بارهددای عدداملی ،آلفددای کرونبدداخ ،پایددایی ترکیبددی و

می توان گفت این نتایج بیانگر برازش متوسط مدلهدای

ضرایب  )AVEهمگی در سط مطلوبی هستند ،بدرازش

ساختاری است.

مناسب مدلهای اندازه گیری تأیید میشدود .در شدر 1

شکل  .2ضرایب مسیر و بارهای عاملی
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در مدل مهاد ت ساختاری بدرای آزمدون مهنداداری

توجه داشت که آمداره  tتنهدا صدحت رابطدههدا را نشدان

پارامترهای مدّنظر در مدل ،از شاخص آماری  tاسدتفاده

میدهد و شدت رابطه بین سازههدا را نمدیتدوان بدا آنهدا

میشدود .لدذا پارامترهدایی کده دارای مقدادیر بزرگتدر از

سنجید (داوری و رضازاده .)2931 ،طبق شر  9مقادیر

 2٫31هسددتند ،از لحددا آمدداری در سددط اطمینددان 31

 Tبرای هم مسیرها با تر از استاندارد ( )2/31است .این

درصد مهنادارند (داوری و رضازاده .)2931 ،البته ،بایدد

نتیجه نشان دهنده رابطهای مهنادار میان متییرهاست.

شکل  .3آماره T

پس از اطمینان از برازش مناسب مدلهای اندازهگیری و

پرداخت .ضرایب مسیر ،مقادیر  Tو نتایج آزمون

مدلهای ساختاری میتوان به آزمون فرضیات پژوهش

فرضیات در جدول ذی نشان داده شدهاند:
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جدول  .4آزمون فرضیهها
فرضیهها

ضرایب مسیر

Tآماره

نتیجه آزمون

بازخورد برند← تهیین هویت با برند

1٫491

1٫81

√

بازخورد برند← تههد به برند

1٫118

2٫381

√

بازخورد برند← وفاداری به برند

1٫121

1٫314

√

آموزش برند← تهیین هویت با برند

1٫311

9٫318

√

آموزش برند← تههد به برند

1٫111

2٫388

√

آموزش برند← وفاداری به برند

1٫411

1٫182

√

تهیین هویت با برند← تههد به برند

1٫491

4٫121

√

تههد به برند← وفاداری به برند

1٫4

1٫919

√

تهیین هویت با برند← عملررد برند

1٫411

2٫333

√

تههد به برند←عملررد برند

1٫411

9٫831

√

وفاداری به برند← عملررد برند

1٫411

2٫383

√

ازآنجاکه مقدار مالك برای مناسدب بدودن ضدرایب

بحث و نتیجهگیری

بارهای عاملی  1٫4است (هولند ،)2333،2میتوان نتیجده

به منظور بررسی تأییر مرانیسمهای برندسازی داخلی

گرفت که تمامی ضرایب بارهای عاملی سؤال های ایدن

(آمددوزش و بددازخورد) بددر عملرددرد برنددد از راه تهیددین

پژوهش و نیز ضرایب مسیر در حدّ مناسدبی قدرار دارندد.

هویت کارکنان با برند ،ایجاد تههد و وفاداری نسبت بده

از طرفی ،تمامی ضرایب تدی از  2٫31بدا تر هسدتند کده

برند مددل مفهدومی بدا  22فرضدیه آزمدون شدد .در ایدن

ایدن امدر مهنددادار بدودن تمددامی سدؤالهددا و روابدط میددان

پژوهش روش حداق مربهات جز ی به کمک نرمافدزار

متییرها را در سط اطمیندان  31درصدد نشدان مدیدهدد.

 Smart PLSبدا مقدادیر اسدتاندارد تدی و ضدرایب مسدیر

بهطورکلی ،میتوان نتیجه گرفت کده دادن بدازخورد بده

مناسب و همبستگی بین متییرها وجدود رابطده مهندادار و

کارکنان میتواند از راه تهیین هویت با برند ،ایجاد تههد

مثبت در همه فرضیهها را تأیید کدرد .شدایان ذکدر اسدت

و وفاداری در کارکندان باعدث بهبدود عملردرد شدود .از

کدده فرضددیات اول و چهددارم پددژوهش حاضددر بددا نتددایج

طرفددی ،آمددوزش نیددز کدده یرددی دیگددر از مرانیسددمهددای

پددددژوهش هددددای پاپاسددددولومو و رونتددددیس ( )1111و

برندسازی داخلی است ،میتواند از طریق این سه مؤلفده

پانجایسری و ویلسون ( )1112مبنی بر وجود رابطه مثبت

(هویددت ،تههددد و وفدداداری) بددر عملرددرد تددأییر مثبددت و

و مهنادار مرانیسمهای برندسازی داخلی با تهیین هویدت

مهنادار داشته باشد .در اینجا بدا توجده بده ضدرایب مسدیر

برنددد مطابقددت دارد .نتیجدده فرضددیه دوم نیددز بددا نتددایج

بیشترین ایر مربو به تأییر آموزش برند بر تهیین هویدت

پددژوهشهددای بددورمن و همردداران ( ،)1113آسددیا و

با برند است.

سارجنت (،)1111دوپریدز و بندیگسدن 1121 ،مبندی بدر
وجددود رابطدده مثبددت و مهنددادار میددان مرانیسددمهددای
برندسازی داخلی با تههد کارکنان مطابقت دارد .در این

1 Hulland
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رابطه مایلز و منگولد )1111 (2نیز در پژوهش خدود بدر

آموزش های متندوع و گسدترده ،برگدزاری کدالسهدای

اهمیت تأییر برندسازی داخلی بر پیامدهای مثبت مدرتبط

آموزشی برای کارکنان و نیز برقراری سیسدتم بدازخورد

با رفتارکارکنان؛ ازجمله تههد کارکنان به برند سدازمانی

مناسب در سازمان آزمون شده است ،میتوانند بر تهیدین

تاکید بسیاری کردهاند (ترگالو و همراران.)1121 ،

هویت کارکنان با برند سازمان و حس تههد و وفداداری

نتیجه فرضیه سوم با نتایج پژوهشهای پاپاسولومو و

نسبت به سازمان تأییر درخورتوجهی داشته باشند .عالوه

رونتیس ( )1111و آسا و سدارجنت ( )1111مبندی بدر

بددر آن ،هددر یددک از ایددن سدده مؤلفدده (هویددت ،تههددد و

وجددود رابطدده مثبددت و مهنددادار میددان مرانیسددمهددای

وفاداری) نیدز بدهتنهدایی مدیتوانندد عملردرد سدازمان را

برندسازی داخلدی و وفداداری مطابقدت دارد .از طرفدی،

تحت تأییر قرار دهندد .ازایدنرو ،مددیران بایدد بده ارا ده

تامسون و همراران ( )2333وجدود رابطده مهندادار میدان

بازخوردهای بموقع و مناسب و نیدز برقدراری دورههدای

آموزش و تههد کارکنان را تأیید کردهاند که ایدن یافتده

آموزشی در سازمان توجه بیشتری کنند .از سوی دیگدر،

با نتیجه فرضدیه پدنجم مطابقدت دارد .بانسدال و مدوریس

وقتی کارکنان هویدت خدود را بدا برندد تهیدین مدیکنندد

( )1112وجود رابطه مثبت آموزش با وفاداری کارکندان

تههدشان نیز نسبت به برند و سدازمان افدزایش یافتده و بدا

را تأیید کرده اند که نتیجه پژوهش آنان با فرضدیه ششدم

این حس تههد ،وفاداری بیشتری نسبت به برندد سدازمان

پددژوهش حاضددر مطابقددت دارد .فرضددیه هفددتم پددژوهش

پیدا میکنند و این وفاداری سدبب عملردرد هرچده بهتدر

حاضر با نتایج پژوهشهای بورمن و زپلین ( )1111مبنی

آنان میگردد.

بددر وجددود رابطدده مثب دت و مهنددادار میددان تهیددین هویددت
کارمندددان بددا برنددد و تههددد آنددان مطابقددت دارد .فرضددیه

پیشنهادهای کاربردی

هشتم نیز کده بده رابطده بدین تههدد و وفداداری کارکندان

بدا بررسددی دقیددق ،بازدیدد از بخددشهددای مختلددا و

اشاره دارد ،با نتایج پژوهشهای پانجایسری و همرداران

مشاهده مستقیم این پنج شرکت مربو به گروه صدنهتی

( )1113مطابقت دارد .فرضیات مربو به عملررد (نهم،

سدید دریافتیم که این سدازمان بده آمدوزشهدای ضدمن

دهم و یازدهم) بدا نتدایج پدژوهشهدای بدورمن و زپلدین

خدمت و برگزاری کالسها و دورههای آموزشی توجه

( ، )1111پانجایسدددری و ویلسدددون ( ،)1112تدددومینن و

ویژه ای ندارد .به همین ترتیب ،برنامهای برای برگدزاری

همردداران( )1121مبنددی بددر وجددود روابددط میددان تهیددین

جلسات و دورههای آموزشی با هددف شدناخت برندد و

هویت ،تههد و وفاداری با عملردرد برندد مطابقدت دارد.

تاریخچه سازمان برای کارکنان ندارد و نیز در سالهدای

در ایدددن رابطددده ،پانجایسدددری و ویلسدددون ( ،)1112در

اخیر ،عواملی ،مانندد :کمبدود بودجده ،تحدریم و کمبدود

پدژوهش خددود نشددان دادهانددد کدده برندسددازی داخلددی از

مواد اولیده باعدث کداهش تولیدد و تهددی نیدرو شدده و

طریددق نگددرشهددای کارکنددان (تهیددین هویددت ،تههددد و

نارضایتی کارکنان را در پی داشته است .از ایدن جهدت،

وفاداری) ،عملردرد آندان را تحدت تدأییر قدرار مدیدهدد

به مدیران این سازمان پیشنهاد میشود بدا اجدرای برنامده

(دوپریز و بندیگسن .)1121 ،ازایدنرو ،مدیتدوان نتیجده

صحی و تدوین راهبردهای مناسب؛ برنامهها و جلسدات

گرفت که مرانیسمهای برندسازی داخلی کده در اینجدا

آموزشددی بددرای شددناخت تاریخچدده برنددد سددازمان و نیددز
فهالیتهای آن ترتیب دهندد و بدا توجده بده اهمیدت ایدن

1 Miles and Mangold
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متییر در شر گیری نگرش کارکنان ،بودجه بیشتری بده
آن اختصاص دهند.

 -1عزیزی ،شهریار؛ جمالی ،ش و صدناعی ،ا.)2932( .
ارا ه مدل عوام مؤیر بر عملررد کارکنان در مورد
برند در صنهت بانرداری  -مطالهه مدوردی :باندک

پیشنهادها برای پژوهشهای آینده

کشاورزی ،مدیریت بازرگانی.214-83 ،)4(2 ،

بده پژوهشدگران پیشددنهاد مدیشددود در پدژوهشهددای

 -9هادی زاده مقددم ،اکدرم؛ جمدالی کاپدک شدهرام و

آتی ،دیگر مؤلفدههدای برندسدازی داخلدی را وارد مددل

رضددایی ،مرتضددی  .)2932(.مدددل تدأییر برندسددازی

کرده ،این فرضیات را در دیگر سازمانهدا ،مؤسسدات و

داخلی بر رفتار شهروندی برند در صنهت هتلداری.

گروه های صنهتی فهال در کشور آزمون کنند .همچنین،

مدیریت بازرگانی.

میتوانند دیگر شرکتها و کارخانههدای گدروه صدنهتی
سدید را که بهعلت عددم دسترسدی محقدق و دور بدودن
آنها از استان تهران بررسدی نشددند؛ بررسدی و وضدهیت
برندسددازی داخلددی و نگددرش کارکنددان در هددر یددک از
شرکتها را با یردیگر مقایسه کنند.
محدودیتهای پژوهش
 یری از محدودیتهای پژوهش دسترسی نداشدتنبه همه کارخانهها و شرکتهای گدروه صدنهتی بدود کده
البتدده ،یرددی از کارخانددههددا واقددع در بندددر ماهشددهر بددا
همراری مدیران تحقیق و توسهه بررسی و پرسشدنامههدا
از راه پست هوایی برای کارمندان آنجا ارسال شد؛ ولدی
بقیه شرکتها و کارخاندههدا بدهعلدت دور بدودن و عددم
همراری واحدهای آموزش و تحقیدق و توسدهه بررسدی
نشدند.
 دسترسی نداشتن به کلیه کارکنان بدهعلدت توزیدعپرسشنامهها در ماه رمضدان و تهطیلدی برخدی از خطدو
تولید.
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