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Abstract
Brand is a strategic requirement for organizations as it creates sustainable
competitive advantages and facilitates the creation of benefits for customers. Thus,
the present research aims at developing a framework for brand citizenship behavior.
This research is developmental based on its results and is regarded applied research
in terms of its objective while it is descriptive given the method of data collection.
Considering the type of data involved, the study also falls into the realm of
qualitative research. The statistical population of this study consisted of twelve
experts selected through snowball and purposive sampling. Their areas of expertise
included marketing management, human resources and organizational behavior in
universities located in Tehran province. The data was collected through profound
and semi-structured interviews and analyzed using thematic analysis and the
network of themes in MAXQDA. Based on research findings and analysis of themes,
a total of twenty-five basic themes, eight organized themes and four comprehensive
themes were proposed. Organizational factors coupled with occupational factors
perceived by the staff, factors proposed by the company and factors associated with
the company’s brand were identified during the study. Each was described in detail
before being highlighted at the end of the conceptual framework of brand
citizenship behavior. Among the identified themes, decentralized organizational
structure and organizational justice were found to be the most significant factors
with highest frequencies affecting brand citizenship behavior.
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چکیده
برند یک الزام استراتژیک برای سازماز هاز اساک ان هاز اا را هتاک ایدازر اامی بر اتر بارای
ا تریز و ایدزر ازیکهزی اقزبتی پزیداا یزای اینمزید .افتزا شتروندی برند همز ابزاا اساتراتژییی
اسک ن بزعث افزایش اامی برند نزر ا تریز ایشور .بر این اساز هادا ایان پاژوهش توسا ن
چزاچوب افتزا شتروندی برند ت ررن شده اسک .این پژوهش بار اساز نتردانو توسا نایو ام نظار
هدا زابرریو ام نظر اوی همع وای رارههز توصاریی و همنیارن ام نظار ناود راره نراز ام شاروه
ریی بتره ایبرر .هزا ن ازای اواراطزل ن را این پژوهش ا تمل بر  21نیر ام اتخصصاز واومه
ادیریک بزماایزبیو ایزبع انسزنی و افتزا سزمازنی ران گزههزی اساتز تتارا اساک ان باز اساتیزره ام
نموننگرری هدفمید و گلولنبرفی انتخزب شدهاند .اوی همع وای اطالعزتو اصازوهنهازی عمراو و
نرمن سزختزایزفتن اسک .تحلرل رارههز بز بترهگرری ام تحلرل اضمو و شاهین اضازارن و بان ماک
نرمافزاا ایس رورا صوات گرفتن اسک .بر اسز یزفتنهزی پژوهش و تحلرلهزی اندزم شده اطازبو
بز تحلرل اضزارنو  12اضمو پزینو  8اضمو سزماز یزفتن و  4اضمو فراگرر ااائن شد .را براسای
نتزیج چتزا رستن عواال سزمازنیو عواال ارااکشده شغلی ام ساوی زا یاز و عوااال ااائان شاده ام
سوی شر ک و عواال ارتهط بز برند شر ک بنعیوا اضزارن اصلی ا خص شدند ان هر ادام
ام عواال بنطوا زال ت ریح و را انتتزی چزاچوب ایتوای افتزا شتروندی برند ااائن شاد .را
برن اضمو هزی شیزسزییشدهو سزختزا سازمازنی یرراتمر از و عادالک سازمازنی باز راشاتن
بر ترین فراوانیو بنعیوا اتمترین عواال اؤثر بر افتزا شتروندی برندو شیزسزیی شدند.
واژگان کلیدی :برندو افتزا شتروندی سزمازنیو افتزا شتروندی برند.
 .2شیزسن ریدرتزل12022221/BMR.222103285802142 :
 .2نویساایده اساا ول :اسااتزریزاو ران اایده ااادیریک و وساازبداایو پاارریس فاازاابیو ران ااگزه
تترا و ایرا و ghaffari.mohammad@ut.ac.ir
و ایااارا و
 .3اساااتزریزاو ران ااایده اااادیریک و وسااازبداایو ران اااگزه وضااارت ا صاااوان
hmoeini@hmu.ac.ir
 .4زاشیزساای ااشااد ااادیریک بزماگاازنیو ران اایده ااادیریک و وساازبداایو پاارریس فاازاابیو
ران گزه تترا و ایرا و Abolfazl.goodarzi@ut.ac.ir
 .2زاشیزساای ااشااد ااادیریک بزماگاازنیو ران اایده ااادیریک و وساازبداایو پاارریس فاازاابیو
ران گزه تترا و ایرا و mahdi.farmani@ut.ac.ir
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 -0مقدمه
ساازماز و برنااد هاار رو رااای اخزطهااز راوناای و برروناای هسااتیدو باان رلراال
اییین برند هلاوهای ذهیای راار و را تماز بر اتر باز ا اتریز اساکو اایتواناد
افتاازا شااتروندی ریگااری نرااز راشااتن بزشااد .را واقااع را عصاار پویاازی اااارومی و
شتزب اقزباک هتازنیو ایازبع انسازنی ام اتامتارین رااایایهازی نزا اتور و ایهاع
اصاالی ساای ازیااک اقاازبتی پزیااداا را ساازماز باانوساازب ااای ییااد صاایری و
ااریو  . 2334ایاازبع انساازنی همااز چراازی اسااک اان عملیاارر ساازماز و
اوفقرااک بلیدااادت اا ت راارن ااای یااد هاارن و همیاازاا 2و  . 1323ایاازبع
انساازنی اازا ماوره شاازخص عمااده برتااری یااک ساازماز باار ساازماز هاازی ریگاار
اسک .سازماز هاز بانایظاوا افازایش بتارهوای و بتهاور عملیارر خاور را عرصان
اقزبااکو عااالوه باار ایاازبع فرزییاای و ساارازینایو باان نرااروی انساازنی توانمیااد و
بزاساات دار نراازم راانااد .طاای ا اایالت اقتصاازری همنااو ا ااور هتاازنی اخراارو
برخااواراای ام نرااروی اازای اان باان اهااداا ساازمازنی ات تااد بزشاادو باارای
ساازماز هااز بساارزا اتاام شااده اسااک اساایریمز و همیاازاا 1و  . 1324اااارومه
اوفقرااک ساازماز هااز وابسااتگی میاازری باان عملیاارر زا یاازنی راار اان فراتاار ام
وظاازیخ خااور عماال ااای ییااد .افتاازا شااتروندی ساازمازنیو افتزاهاازیی فاارری
اسک ن بصررتی اسک و بانطاوا اساتقرم و بانوضاو ام طریاو سرساتم اسامی
پاازرای شاایزختن ن ااده اسااک و باان پاازرای راره نماایشااور قلاایپااوا و
همیاازاا و  . 2334ایاان نااود افتزاهاازو تاا ثرر باان ساازایی باار عملیاارر فاارری و
سزمازنی راار و زا یاز اا را وضا رتی قاراا اایرهاد ان بانصاوات راوطلهزنانو
وظزییی فراتار ام نقاش و شار شاغل خاور اندازم رهیاد هرنادیو  . 2334افتازا
شتروندی سازمازنیو ف زلراکهازیی اساک ان ام فارر خواساتن ن اده ان هاز اا
انداازم رهااد ولاای انداازم هااز بزعااث ومزیااک ام ساازماز شااده و باان سااور
1. Jain et al.
2. Scrima et al.
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ااایاساازند اا ماان و هزنساار2و  . 1322ضااروات توهاان باان افتزاهاازی شااتروندی
سزمازنی ام اوساک ان سازماز هاز بادو تمزیال راوطلهزنان افارار بان همیازایو
قاازرا باان توس ا ن اثربخ اای خاارر هااام ی خاااور نااارستید اورساازم و همیاازاا و
 . 2332افتاازا شااتروندی ساازمازنی باان اقزبااک و عملیاارر سااازماز مااک
ااای یاادو باانعااالوه ایهااک و تمزیاال باان افتاازا شااتروندی باان علااک اقزبااکهاازی
اومافاازو هتاازنی ام اهمرااک ویااژهای برخااواراا اسااک .ااااارومه ایااان افاااتزاهز
هاازج هاادایینزپااذیری را ااادیریک عملیاارر احسااوب شااده و را هیهاانهاازی
اختلخ سزمازنی واار شادهاناد .بااز تااوهن بان ایییان افازایش اثربخ ای و بانتهاع
برتااری را ارااز اقهااز همااوااه ییاای ام اساازئل و ریدیاانهاازی ااادیرا اسااکو
شااایزخک افاااتزا شاااتروندی ساازمازنی و ماریاانهاازی اسااتقراا ااایتوانااد گاازم
اااؤثر و ایراادی را ایاان اساارر باان شاامزا یاااد اااازا ومی و اییساارن1و . 1334
را ایاان ااسااتزو ایتااومساازمی افتاازا شااتروندی برنااد باار اهیاازی ایتااوم افتاازا
شااتروندی ساازمازنی اسااک اواگااز و هزنااک3و  . 2334ف اازا اقزبااک بااز ساازیر
برناادهز و تماازیز بااز ریگاارا و اوهاای ایداازر انگراازه و اوسااز نراازم باان برندساازمی
شده اسک .اطزل ازت ات ادر ن از اایرهاد ییای ام اتامتارین اسازئل سای-
و زاهااز اس ا لن بزماایاازبی و باانویااژه ااادیریک برنااد اسااک عماار و علاای4و . 1323
ییاای ام ابزااهاازی ااههاارری اان اوهاای ت تااد و تیااراا اصااراو افاازایش اامی
اقتصاازری باارای سااتزادااا و گسااتری راایاان ف زلرااکهاازی اقتصاازری باان
فراسوی ارمهزی هغرافرازیی اایشاورو ایتاوم برناد اساک .برناد ییای ام ایازهرم
اتاام تداازات بااوره و رااای اامی میاازری اسااک ،بیاازبراینو بزماایاازبهااز ااایتوانیااد
ام برنااد قااوی باانعیااوا ازیااک اقاازبتی سااور بهرنااد اوسااویو  . 2332پاارشنراازم
اوفقرک یک برندو استراتژیهازی برندسازمی راخلای قاوی اساک ان بتوانیاد بان-
1. Erkmen and Hancer
20 Markoczy and Xin
3. Morgan and Hunt
4. Omar and Ali
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طااوا زااال ف زلرااکهااز و افتزاهاازی راوناای و برروناای زا یااز ساازماز و پراازم
برنااد اا را یااک ااسااتز همزهیااپ ییااد پرنرلاای و همیاازاا 2و  . 1320برنااد را
ویاام اباازاای باانایظااوا اتمزیزساازمی و فااراهم ییااده ازیتاای اقاازبتی باارای
احصااو ت و خاادازت اطاار اسااک لاار و همیاازاا 1و  . 1322راک زا یااز
ام شاایزخک انتظاازاات ااادیرا و ا ااتریز و ازهرااک برنااد ساازماز و فلسااین
وهوری سازماز مم بان نظار اایاساد .اااروم پژوه اگرا و ف از اقتصازریو
هررو را خصوص ایان اوضاود اتیاز نظار رااناد ان زا یاز ساتمی ورازتی را
ساازخک برناااد و اوفقراااکهااازی تااای رااناااد .ارااک ا اااتریز ام برنااادهزو
وابسااتگی شاادیدی باان افتاازا زا یاازنی راار اان اسااتقرم و ایاارا بااز ا ااتریز
ت زال رااند .تصاوا ا اتریز و تدربرازت هاز ام برناد ایلای تحاک تا ثرر نحاوه
افتاازا زاایاادا و انداازم وظاازیخ هزسااک .وااگاازنی ازنیااد ساایرر ناازم تداازایو
قترازنااز برنااد و وراازت برنااد تحااک ت ا ثرر اووراان افتاازای زا یااز اسااک .ایاان
افتزاهز بخ ی ام ایتاوای بازا تار باز عیاوا افتازا شاتروندی برناد قاراا اای-
گراارر پااواینلی و همیاازاا 3و  . 1324افتاازا شااتروندی برنااد شاازال تماازای
افتزاهاازیی اسااک اان ام هزناای ذییی ااز راخلاای ساازماز و باارای قاادات
بخ رد بان شخصارک برناد سازماز اندازم اایپاذیرر اواناس4و  . 1323افتازا
شااتروندی برنااد فراتاار ام هیداازا و راعاارنواازل اطاازبو بااز اامیهاازی برنااد
ساازماز ااایبزشااد بااواان و مپلاارن2و  . 1332پژوه ااگرا باان افتزاهاازی
شااتروندی برنااد توهاان ویااژه رااناادو چرا اان افتاازا شااتروندی برنااد هاام بااز راو
ساازماز و هاام براارو ساازماز ساارو زا راار .افتاازا شااتروندی برنااد عماادتز

1. Piehler et al.
2. Keller et al.
3. Porricelli et al.
4. Ravens
2. Burmann and Zeplin
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اهتیاای باار ت ااوای افتاازا شااتروندی ساازمازنی باانعیااوا افتاازا فراتاار ام الزاااازت
شغلی اسمی اسک پواینلی و همیزاا و . 1324
ضااروات و اهمرااک پااژوهش را ااسااتزی پاار اارر خااالج و شاایزا پژوه اای
باارای توساا ن اب اازر ت وایااک و چاازاچوب نظااری باارای ایتااوم افتزاهاازی
شااتروندی برنااد باارای اطزل اازت و پااژوهشهاازی ییااده اسااک .چرا اان را اربراازت
بزاهااز باان ایاان نیتاان اذعااز شااده اسااک اان را هتااز اقاازبتی ااااروم ساای-
و زاهزیی بن اشاد و ساتم بازماا رساک ااییزبیاد ان نگرشای اصاولی اهتیای بار
برندساازمی اا را تییاار خااور رنهاازل ییااد و را ایاان ااسااتز زا یااز ا ااتریز
اولرن سزماز هاز هساتید و ا ازیل هماز احصاو ت راخلای هساتید ان نرزمهاز
و خواسااتنهاازی زا یااز اا باار واره ااایساازمر و تحقااو اهااداا ساازمازنی اا را
پاای راارو پااس شااتروندا خااوب برناادو ساازماز هااز اا قاازرا خواهیااد ساازخک اان
توانزیی همیزاا و ادیرا اا بارای اندازم ازا ام طریاو برنزاانایازیو مااز بیادی
و ول ا ایل بتهاور بخ اد و را ااائان هرچان بتتار خادازت بز ریراک ا ازا ک
ییااد .همنیاارن ساازماز هاازیی اان پر اارو را افتزاهاازی شااتروندی خااوب
هسااتیدو احاارط اازای هااذابی راانااد و قاازرا باان هااذب و وی ا بتتاارین افاارار
هستید .را نتردن ایتوا پارشبریای ارر ان ایان ناود افتازا بار ناود نگاری و
افتزاهاازی زا یااز اثاار راانااد و ف زلرااکهاازی هااز اا را هتااک اهااداا ساازماز
هدایک ای ید و را نتزیاکو بار ریراک خادازت ااائان شاده بان ا اتری اثرگاذاا
اسااک .امایااناو بااز توهاان باان ریاای بااور ایاان پااژوهشو ضااروات را ایداازر
چازاچوب نظااری و الگااویی یی زاچاان و ااادو ام اب اازر افتزاهاازی شااتروندی برنااد
اسک .را این ااساتزو توهان بان افتازا شاتروندی برناد و اطزل ان همان اب ازر ااؤثر
باار و ات ا ثر ام را قزلاای پااژوهشهاازی ریاای ام اهمرااک میاازری برخااواراا
اسک تاز بتواناد خاالج و شایزا پژوه ای را ماریان شایزخک اب ازر و اؤلیانهازیی
ن ای توانید بار بتهاور ایان رساتن ام افتزاهاز ام ساوی زا یاز را سازماز هازی
باازا ت ثررگااذاا بزشاایدو پاار شااده و هیهاانافزایاای راشااتن بزشااد ،بیاازبراین باارای
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رسااترزبی باان ری ادگزهی شاایزا ام ایاان ایتااومو هاادا ام ایاان توس ا ن چاازاچوب
افتاازا شااتروندی برنااد بااز اسااتیزره ام نظاارات اتخصصااز ایاان وااومه ااایبزشااد و
را ایاان ااسااتز سااؤال اصاالی پااژوهش اسااک اان چاازاچوب افتاازا شااتروندی
برند شزال چن اب زری اسک و این اب زر رااای چن اتهنبیدی هستید؟
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -0-2رفتار شهروندی سازمانی
2

اصطال افتزا شاتروندی سازمازنیو بارای نخساترن بازا توساط بازتمن و اواگاز
را ساازل  2383اطاار شااد .افتاازا شااتروندی ساازمازنی نااوعی افتاازا فاارری و
اخترزای اساک ان بانطاوا اساتقرم و بانصاراوک را اابطان باز سرساتم پازرای
اسمی شیزختن نمایشاور اواگاز 1و  2388و ولای راادماود اایتواناد عملیارر
اازاا و اثااربخش هاار ساازمازنی اا توساا ن رهااد اواگااز و همیاازاا و . 1332
افتزا شاتروندی سازمازنی افتازای ت ریاخ اایشاور ان فراتار ام الزااازت اسامی
اازا بااوره و باارای ساازماز سااوراید اسااک چزنااپ و اساامرک اازاای3و ،1323
انگااااوین و همیاااازاا 4و  . 1320پزرسااااز وا و همیاااازاا  1321 2افتاااازا
شااتروندی ساازمازنی اا نااوعی افتاازا اااری ت ریااخ ااای ییااد اان باان ویاا و
تقویک هیهانهازی اهتمازعی و اوا شایزختی سازماز ماک اای یاد احماد و
همیاازاا 0و  . 1320باان عقرااده پژوه ااگرا را ابتاادا ت رااد اوی افتزاهاازی
راوطلهزناانای بااور اان باارای هااز پزراشاای را نظاار گرفتاان ن ااده و نرااروی اازا
باارای انداازم هااز اااومی ندیااده بااور .ایاان افتزاهااز اان خاازا ام چاازاچوب
وظاازیخ اساامی شااغل احسااوب ااایشااوندو ااااز را ااسااتزی بتتاار اارر احاارط

1. Bateman and Organ
2. Organ
3. Chang and Smithikrai
4. Nguyen et al.
2. Podsakoff et al.
5. Mohammad et al.
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اازا بااوره و را عملیاارر واوااد ساازمازنی ا اازا ک رااناادو راادمااود افتزاهاازی
شتروندی سازمازنی احساوب اایشاوند .افتازا شاتروندی سازمازنی گونان ان
بزتمن و اواگاز  2383ت ریاخ اررهانادو افتازای اساک ان ام افتازا تیلریای و
شاار وظریاان هاادا بااوره و را اامیاازبی اساامی نحااوه انداازم ف زلرااک ریااده نماای-
شورو بنعالوه نانتیتاز نمایتاوا تمزیال بان اندازم افتازا شاتروندی اا بان نراروی
زا تحمرل ررو بلین بارای تمزیال نداشاتن بان اندازم نراز نمایتاوا تیهرتای
را نظر گرفاک .ام ریادگزه سازمازنیو افتازا شاتروندی سازمازنی اایتواناد ییای ام
هیهنهزی بسرزا اتم افتازا زا یاز بزشاد ان بان اثربخ ای لای سازماز اای-
اندزاد .سن عیصار اصالی افتزاهازی شاتروندی سازمازنی عهازاتاناد ام :افتزاهازی
اختراازای ناان بخ اای ام شاار شااغل و ناان را نترداان انتخاازب شخصاای  ،فراتاار
افااتن ام الزاااازت قزباالاهاارای شاار شااغل و راشااتن ت ا ثرر ابهااک باار اثربخ اای
لاای ساازماز انگااوین و همیاازاا و  . 1320افتاازا شااتروندی ساازمازنیو افتاازای
فارا نقاش احساوب اایشاور ان خازا ام چازاچوب شار وظریان قاراا گرفتان
بااواان و اوتویاادلو2و  2335و عزااال انتظاازا پاازرای یااز ت ااویو نااداار.
اواگااز  2388چاازاچوبی اا باارای اب اازر چیدگزناان افتاازا شااتروندی ساازمازنی
ااائااان رار و سااازیر پژوه اااگرا ااازا وی اا ت مااارم رارناااد .اگرچااان برخااای
پژوه ااگرا ارعااز ررنااد اان افتاازا شااتروندی ساازمازنی تااکب اادی اسااک لا -
پاازین و همیاازاا 1و  ،1331هاازفمن و همیاازاا 3و  ، 1335پژوه ااگرا پر ااگزم
امهملاان ویلراازاز و انداسااو  2332 4و لاای و لاان 1331 2افتاازا شااتروندی
ساازمازنی اا ساازختزای چیدب اادی ت ریااخ ررنااد اان ات اایل ام رو ب ااد افتاازا
شااتروندی هتااکرهاای شااده نسااهک باان افاارار و افتاازا شااتروندی هتااکرهاای

1. Borman and Motowidlo
2. LePine et al.
3. Hoffman et al.
4. Williams and Anderson
2. Lee and Allen
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شااده نسااهک باان ساازماز اسااک و ایاان رو ب ااد ا یاازی تماازم اب اازر ریگاار اا را
بررااند احمد و همیزاا و . 1320
 -2-2رفتار شهروندی برند
افتاازا شااتروندی برنااد ایتااوای ا ااتو شااده ام افتاازا شااتروندی ساازماز اسااک
ن باواان و مپلارن اا ایانگونان ت ریاخ اررهاناد« :یاک ایتاوم لای اساک
اان باان توصاارخ افتزاهاازی خورهااوی زا یااز ااایپااررامر اان اوهاای بتهااور
هویک برند اایشاوند و شازال رساتن ام نرازت زا یازنی اساک ان راوطلهزنان
افتزاهاازی خورهوشاای خاازا ام سرسااتم وظاازیخ اساامی ت ریااخشااده بااروم
ایرهیاد و بان تقویاک هویاک برناد ایدار اایشاور» باواان و مپلارنو . 1332
همنیرن افتازا شاتروندی برناد ایتاوای هتازنی اساک ان تمازای عملیررهازی
افتاازای ااارتهط بااز برنااد ذییی ااز راخلاای اا را خااور خالصاان ااای یااد و بااز
ایاازهرم هویااک برناادو اامی برنااد و تقویااک برنااد ساازمگزا اسااک شاازنپ و
همیاازاا 2و  . 1323افتزاهاازی شااتروندی افتزاهاازیی هسااتید اان باارای ساازماز
ایرد هساتیدو ولای بازاینوازل بانعیاوا بخ ای ام عیزصار اصالی شاغل را نظار
گرفتاان نماایشااوند .عملیاارر شااتروندی ااایتوانااد باان نیااع فاارر یااز اال ساازماز
بزشد .ف زلراکهازیی ان بان سازماز نیاع اایاسازنیدو افتازا شاتروندی سازمازنی
نزارده ایشاوند .افتازا شاتروندی برنادو افتازا فارا نق ای ازا رری را ومزیاک
ام برنااد اسااک اان مناادگی واق اای بااز برنااد اا باان اااغااز ااای وار و بااز ماریاان
برندسازمی راخلای تیزسای راار باواان و اپلارنو  . 1332بانعهازاتریگارو افتاازا
شتروندی برنادو افتزاهازی فارا نق ای را ومزیاک ام برناد هساتید ان باز هویاک
برنااد و وعااده برنااد ساازمگزا هسااتید و اوهاای تقویااک برنااد ااایگااررر پرتلاار1و
 . 1328پورسااز خ و همیاازاا  1333 3افتاازا شااتروندی برنااد اا افتزاهاازی
1. Xiong et al.
2. Piehler
3. Podsakoff et al.
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اخترزای ا اتریز رانساتناناد ان بان سایو ازا بارای ااائان خادازت بز ریراک
مااک ااای یااد .اا ماان و هزنساار  1322افتاازا شااتروندی برنااد اا افتاازا
اخترزای و راوطلهزنن ا اتریز راخلای و خازاهی سازماز اایرانیاد ان بانطاوا
استقرم و واضح ام هاز انتظازا نمایاور و پزراشای بان هاز راره نمایشاورو اااز
بن ریرک باز تر خادازت ایدار شاده و بان عملیارر ااؤثر سازماز هازی تولراد و
خاادازتی مااک ااای یااد .افتزاهاازی شااتروندی برنااد را رو ب ااد رسااتنبیاادی
اایشااوند .اولو تمزیاال ا ااتریز باارای مااک باان ساازیر ا ااتریز  ،و رومو تمزیاال
ا ااتریز باارای مااک باان ساایو اازا .باان ایاان ا یااز اان ا ااتریز ام طریااو
ات تد رانساتن خاور بارای اندازم افتزاهازی اخترازای افتزاهازی شاتروندی یاز
بااز افتزاهاازی اهتیاای باار بزواهاازو ام شاار ک ومزیااک ااای ییااد .اب اازر افتاازا
شااتروندی برنااد ااایتوانااد شاازال اب اازر تهلرااال ابهااک الااایو نماازیش وابسااتگی
ان طاازاپااذیری و ارااه اارر ساازیر ا ااتریز بزشااد احمااوری ارمیااد و
همیاازاا و  . 2330باارای شاایزخک رقرااوتاار ایتااوم افتاازا شااتروندی برناادو بزیااد
میرسزخکهازی ایان ایتاوم و عوااال ااؤثر بار و نرازو واومههازیی ان تحاک
ت ثرر قاراا اایگراررو بانطاوا رقراو براسای شاور .قهال ام ایان ان زا یاز
بتوانیااد را افتزاهاازی واازای برنااد راگراار شااوندو بزیسااتی باان لحااز شاایزختی ام
برنااد گاازهی یزبیااد پرتلاارو  . 1328باارای توساا ن چیاارن افتزاهاازییو تمر ااز
اصلی بار برندسازمی راخلای باوره اساک .را واقاع هادا نتازیی هرگونان ابتیازای
را ااستزی برندسازمی راخلایو اطمریاز ام ایان اساک ان افتزاهازی زا یاز باز
انتظاازا رااناادو ساازمگزا بزشااد .را هماارن ااسااتزو
نناان شاار ک و ا ااتریز
افتاازا شااتروندی برنااد پرزاااد ااهااح برندساازمی راخلاای تلقاای ااایشااور بااز ر2و
 ،1324پرتلرو  . 1320پژوهشهاز ن از اایرهاد ایان افتزاهاز اامی ویاژه برناد
نزیاازراایو و همیاازاا 1و  1320و اامیاازبی ا ااتری ام عملیاارر خاادازت بااز رو
1. Baker et al.
2. Nyadzayo et al.
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 1324اا بتهااور ااایبخ ااد .بااواان و مپلاارن  1332هیااک ب ااد ااارتهط بااز
افتاازا شااتروندی برنااد اا باار اهیاازی نظاار پورسااز خ و همیاازاا  1333ااائاان
رارنااد اان عهاازاتانااد ام افتزاهاازی مااک -ییاادهو االوظاان برناادو اشااترز باان
برندو هوانمرری برنادو پاذیری برنادو توسا ن شخصای و توسا ن برناد ،اااز سا س
ایتوم شاتروندی برناد اا بان سان ب اد اشاترز بان برنادو پاذیری برناد و توسا ن
برنااد اصااال ررنااد بااواان و همیاازاا و  . 1333را ایاان ماریاان پژوه ااگرا
برااز ررنااد اان افتاازا شااتروندی برنااد تااکب اادی اسااک و نترداان اامی ویااژه
برناااد اهتیااای بااار زا یاااز اساااک ریاااپ و گاااریس2و  . 1323را اوییااارر
تااکب اادی نگاازه افتاازا شااتروندی برنااد باان افتزاهاازی اهتیاای باار برنااد را راو
سزماز احادور اایشاور ،اااز اوییارر چیدب ادی هازاعتار باوره اساک و عاالوه
بر پوشش اوییارر تاک ب ادیو بان انتقازل ایازهرم برناد بان ا اتریز و ذییی از
خزاهی بن رسک زا یاز نراز توهان راار .بان بازوا پژوه اگرا ایان اطزل انو باز
توهاان باان گااروههاازی هاادا گسااتررهای اان ران ااگزههاازی اسااتز تتاارا بااز
اوبناو هساتیدو افتازا شاتروندی برناد باز اوییارر هازاع توصارخ ییاده زاال-
تااری ام اوییاارر تااکب اادی باان نظاار ااایاسااد ،چرا اان باارای انتقاازل ایاازهرم و
اامی هزی برند سزماز بان هزا ان هادا اادنظر ابتادا بزیاد زا یاز سازماز باز
برنااد ساازماز ا ا نو شااوند ،بیاازبراین اوییاارر تااکب اادی را هزیگاازه پاارشنراازم
اوییرر چیدب دی اسک پواینلی و همیزاا و . 1324
 -3-2تفاوت رفتار شهروندی برند و رفتار شهروندی سازمانی
تیاازوتهاازی لراادی باارن رو ایتااوم افتاازا شااتروندی ساازمازنی و افتاازا
شااتروندی برنااد ایاان اسااک اان او  BCB :هااز اوی برنااد و افتاازای ام زا یااز
اتمر ز اسک ان یاک برناد اا بان منادگی اای وار و روم ،افتازا شاتروندی برناد
ناانتیتااز بخ اای ام افتاازا شااتروندی ساازمازنی اان برنااد احااوا اسااکو ااایبزشاادو
1. King and Grace
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بلیاان فراتاار ام احاادوره افتاازا شااتروندی ساازمازنی اسااک و شاازال افتزاهاازی
هدفمیااد خاازا ام ساازماز نرااز ااایشااور بااواان و مپلاارنو  ،1332بااز ر و
همیاازاا و  ،1324اا ماان و هزنساارو  . 1322بااواان و همیاازاا  1333افتاازا
شتروندی برند اا مناده نگانراشاتن برناد بان رساک زا یاز توصارخ اای ییاد.
بر اهیزی این واق راک ان افتازا شاتروندی برناد نراز را برگررناده افتازای اساک
اان باان ساامک گااروههاازی هاادا خاازاهی هاادایک ااایشااورو ام یااکسااوو افتاازا
شااتروندی برنااد گسااتررهتاار ام افتاازا شااتروندی ساازمازنی اسااک .ام سااوی ریگاارو
بن سهی اییین افتازا شاتروندی برناد بانهازی تمر از بار ال سازماز و فقاط بار
برنااد تمر ااز ااای یاادو احاادوره باازاییی باان نسااهک افتاازا شااتروندی ساازمازنی
راار بااواان و مپلاارنو  . 1332نتزرییاان اارر ایاانگوناان افتزاهاازو باان رلراال
ااتهاازم اتغررهاازی اتاام ساازمازنی باارای هاار ساازمازنی اطلااوب اسااک طاازهری و
همیاازاا و  . 2333پااژوهشهاازی انداازم شااده را اوضااود افتاازا شااتروندی
ساازمازنیو باار رو اااوار تمر ااز راانااد :پر اازییدهز و پرزااادهزی افتاازا شااتروندی.
باز وهااور اهمراک پر اازییدهزی افتاازا شاتروندی ساازمازنیو متار براساایشااده و
بر ااتر نگاازههااز باان پرزااادهزی بااوره اسااک اااراری و همیاازاا و . 2333
امهملاان ایاان پر اازییدهز ااادیریک برنااد راخلاای و بزماایاازبی راخلاایو رو اتغراار
اثرگااذاا باار افتاازا شااتروندی ساازمازنی هسااتید .نقااش انیاازا ن اادنی زا یااز
بزعااث شااده اسااک تااز نرااروی انساازنی باارای ساازختن برنااد را چیااد ساازل اخراارو
اازنو توهاان بساارزای ام پااژوهشهاازی علماای ااوا قااراا گراارر .برندساازمی
ایتواناد را رو هیهان راخلای و خازاهی اندازم گرارر .برندسازمی خازاهی ازنو
تمر ااز پژوه ااگرا بساارزای بااوره اسااک اان الهتاان ا ااتریز اا هاادا قااراا
ااایرهااد .ام طرفاای زا یااز ام عواااال بساارزا اااؤثر را شاایلگرااری برنااد
سزماز هز را ذهان ا اتری و اصارا ییاده از و خادازت هساتید ان متار
بن این اتم پرراختن شده اسک هزریماره اقدم و همیزاا و . 2332
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 -0-2پیشینه تجربی پژوهش
را هاادول شاامزاه  2خالصاانای ام پر اارین اطزل اازت را ماریاان اوضااود پااژوهش
وزضر ااائن شده اسک.
جدول  .0پیشینه تجربی پژوهش
پژوهشگر
(سال)

عنوان

خالصه یافتهها

شاخصها

هم ردی
اوانیی و
قزسمماره
2332

شیزسزیی و
اولویکبیدی
عواال اؤثر بر
افتزا شتروندی
برندی

ت ثرر استقرم ت تد برندو ازلیرک اوانی برندو
ادیریک ایزبع انسزنی برند احوا و هزا نپذیری
سزماز بر افتزا شتروندی برندی ،ت ثرر
یرراستقرم اابطن گرایی و پذیرا بور زااید ام
طریو اتغرر ارزندی ت تد برند بر افتزا
شتروندی برند

ت تد برند ،ازلیرک اوانی
برند ،ادیریک ایزبع
انسزنی برنداحوا ،هزا ن-
پذیری سزماز  ،اابطن
گرایی ،پذیرا بور زااید

هزریماره
اقدم و
همیزاا
2332

ادل ت ثرر
برندسزمی راخلی
بر افتزا شتروندی
برند را صی ک
هتلداای

ت ثرر استقرم اهرای اثربخش برنزانهزی
برندسزمی راخلی بر راک زا یز نسهک بن برند
سزماز و خداکاسزنی اوفو بن ا تری و بتهور
برند سزماز را ذهن ا تری

اهرای اثربخش برنزان-
هزی برندسزمی راخلی،
راک زا یز نسهک بن
برند ،خداکاسزنی اوفو
بن ا تری ،بتهور برند
سزماز را ذهن ا تری

عزیزی و
همیزاا
2332

براسی عواال
اؤثر بر عملیرر
برند زا یز بز
اوییرر برندسزمی
راخلی اطزل ن
اواری :بزنک
زوامی ایرا

ت ثرر استقرم برندسزمی راخلی بر وس ت لو
زا یز بن برند و وفزراای زا یز بن برند ،ت ثرر
استقرم اضزیک شغلی بر وس ت لو زا یز بن
برند ،ت ثرر استقرم وس ت لو و وفزراای
زا یز بن برند بر عملیرر برند زا یز

برندسزمی راخلی ،وس
ت لو زا یز بن برند،
وفزراای زا یز بن برند،
اضزیک شغلی ،عملیرر
برند زا یز

ت ثرر استقرم بزماایزبی راخلی بر ت تد سزمازنیو
افتزا شتروندی سزمازنیو بزماا گرایی و عملیرر
سزمازنی ،ت ثرر استقرم ت تد سزمازنی بر افتزا
شتروندی سزمازنی

عملیرر برند زا یز ،
تزئرد برند ،ت تد برند

تزئرد اابطن ارز هو اقزبتی احرط زا و اضزیک
شغلی زا یز بر برندسزمی راخلی و هویک و
ت تد برند ،اثر استقرم برندسزمی راخلی و هویک
و ت تد برند بر عملیرر برند

هو اقزبتی احرط زا،
اضزیک شغلی زا یز ،
هویک برند ،ت تد برند

سرادس رد
یو
هم ردیز
2331
عزیزی و
اثیزع ری
2331

براسی ت ثرر بزماایزبی
راخلی بر بزماا گرایی
و عملیرر سزماز -
هزی خدازتی را
ش ی بزنک افزه
اااک
برندسزمی راخلی و
عملیرر برند را
بزنک :نقش ت دیلگر
هو اقزبتی و اضزیک
شغلی

توسعه چارچوب رفتار شهروندی برند

پژوهشگر
(سال)
علینژار و
همیزاا
2333

ضرزج
2334

اورمماره و
هزری
نژار مز
2334

هرندی
2334
ریمی
علویدن و
همیزاا
2332
ارمبز و
همیزاا
2332

عنوان
براسی ااتهزم
ارز افتزا
شتروندی
سزمازنی و
عملیرر زا یز
براسی اابطن برن
اعتمزر برند و افتزا
شتروندی برند بز
توهن بن نقش
ارزندی ت تد برند
را وومه
زا فرییی
براسی اابطن
ت تد برند و افتزا
شتروندی برند
زاایدا بز توهن
بن نقش اعتمزر
هز را ش ی
بزنک الی استز
گرال
براسی ت ثرر افتزا
شتروندی
سزمازنی بر تصویر
ا تریز ام برند
عواال اؤثر بر
افتزا شتروندی
برند زا یز را
برمن
براسی ت ثرر اب زر
افتزا شتروندی
برند بر تصویر
ذهیی ام برند

خالصه یافتهها
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شاخصها

تزئرد اابطن ارز افتزاهزی شتروندی سزمازنی و
عملیرر زا یز

هوانمرری ،نزا ک،
افتزاهزی خررخواهزنن،
ارب ،تواضع

تزئرد اابطن ارز اعتمزر برند و افتزا شتروندی
برند ،تزئرد اابطن ارز اعتمزر برند و ت تد برند،
تزئرد اابطن ارز اعتمزر برند و افتزا شتروندی
برند ام طریو اتغرر ارزندی ت تد برند

اعتمزر برند ،ت تد برند،
توهن بن برند ،اضزیک
شغلی

تزئرد اابطن ارز ت تد برند و افتزا شتروندی برند
زاایدا ام طریو اتغرر ارزندی اعتمزر برن
زا یز را سزماز

اعتمزر بن برند ،راک
زا یز نسهک بن برند،
عملیرر برند زا یز ،
ت تد بن برند

ت ثرر استقرم لرن اب زر افتزا شتروندی سزمازنی
بر تصویر ا تریز ام برند

تزئرد برند ،افتزاهزی
مک زاانن ،ت تد برند،
اشترز برند ،توس ن برند

تزئرد اابطن ارز اضزیک شغلی و افتزا شتروندی
برند ،تزئرد اابطن ارز ادیریک برند راخلی و
اعتمزر زا یز نسهک بن برند

ادیریک برند راخلی ،ت تد
زا یز نسهک بن برند،
اضزیک شغلی ،اعتمزر
زا یز نسهک بن برند

اثر استقرم افتزا شتروندی برند بر تصویر ذهیی
ام برند

تزئرد برند ،ادیریک برند
زا یز  ،توس ن برند،
اعتمزر برند
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پژوهشگر
(سال)

عنوان

خالصه یافتهها

خواشردی و
همیزاا
2332

براسی اثر افتزا
شتروندی برند بر
اامی ویژه برند
را شر ک اریو

تزئرد اابطن ارز افتزا شتروندی برند و اامی
ویژه برند

تزئرد برند ،اعتمزر برند،
ت تد برند ،ادیریک برند
زا یز  ،اامی ویژه برند

اوسوی
شزهزندشک
2330

براسی ت ثرر اب زر
اختلخ برند بر افتزا
شتروندی برند
اواراطزل ن:
زا یز شر ک
زلن ال

اثر استقرم ااتهزطزت برند بر اضزیک شغلی ،اثر
استقرم ت تد برند و راک برند بر افتزا
شتروندی برند ،اثر استقرم هویکیزبی برند بر
ت صی برند

ااتهزطزت برند ،اضزیک
شغلی ،ت تد برند ،راک
برند ،هویکیزبی برند،
ت صی برند

عسیری
2335

ت ثرر برندسزمی
راخلی بر افتزا
شتروندی برند

اثر استقرم برندسزمی راخلی بر اشترز بن برندو
پذیری برند و توس ن برند

رهقزنی
رشک بی و
همیزاا
2335

براسی
پر زییدهزی افتزا
شتروندی برند را
اؤسسزت ازلی

اثر استقرم ادیریک ایزبع انسزنی برنداحوا و
هویک برند بر افتزا شتروندی برند ،تزئرد اابطن
ارز ادیریک ایزبع انسزنی برند احوا و خور
پیدااه زا یز نسهک بن برند ،تزئرد اابطن ارز
خور پیدااه زا یز نسهک بن برند و افتخزا بن
برند و هویک برند

اومدی و
همیزاا
2335

براسی ت ثرر
افتزاهزی
شتروندی برند بر
عملیرر ا تری
را صی ک برمن

اثر استقرم افتزاهزی شتروندی برند بر عملیرر
ا تریز

توس ن برند ،اعتمزر برند،
تزئرد برند ،اشترز برند

احمدیپوا
و ییزای
2338

ااائن ادل افتزا
شتروندی برند

اثر استقرم اعتمزر بن برند و ت تد بن برند بر
افتزاهزی شتروندی برند ا تریز

اعتمزر ،ت تد بن برند

پورسز خ و
همیزاا
1333

افتزا شتروندی
سزمازنی :یک اروا
انتقزری بر اربرزت
ت وای و تدربی و
پر یتزرهزیی برای
پژوهشهزی ییده

ااائن اب زر پیجگزنن افتزا شتروندی سزمازنی

شاخصها

برند سزمی راخلی،
اشترز بن برند ،پذیری
برند ،توس ن خور را یزا
برند
اعتمزر بن برند ،ت تد بن
برند ،خور پیدااه زا یز
نسهک بن برند ،افتخزا بن
برند ،ادیریک ایزبع
انسزنی برنداحوا ،هویک
برند

نودروستی ،تواضع و
فروتیی ،اوورن
هوانمرری ،وهدا زای،
فضرلک ادنی

توسعه چارچوب رفتار شهروندی برند

پژوهشگر
(سال)
بریستزک و
همیزاا
1323
بران و
مپلرن
1332

بزاو و
همیزاا
1333

پروسلی و
همیزاا
1324
اا من و
هزنسر
1322

ترگالو و
همیزاا
1320

رم و
همیزاا
1328

عنوان
تهررن نقش افتزا
شتروندی و
اامی ویژه برند
اهتیی بر ا تری
ت تد بن نزم تدزای:
اوییرر افتزای بن
ادیریک برند
راخلی
براسی ت ثرر
برندسزمی راخلی
بر بتهور و ااتقز
سطح ت تد بن
برند زا یز :
اطزل ن را تزیلید
پر رین افتزا
شتروندی برند را
خررهفروشی
ااتهزم برن ت تد
برند و افتزا
شتروندی برند
اربوم بن زا یز
خطوم هواپرمزیی
فرایید برندسزمی
راخلی :براسی
نقش واسطنهز را
اابطن اههری -
ت تد ادیریک ااشد
ت ثرر انصزا
خدازت راک
شده بر اعتمزر بن
برندو تدربن برند و
افتزا شتروندی
برند

خالصه یافتهها
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شاخصها

اثر استقرم اب زر افتزا شتروندی بر اامی برند ام
ریدگزه ا تری

نودروستی ،تواضع و
فروتیی ،اوورن
هوانمرری ،وهدا زای

تزئرد اابطن ارز ت تد زا یز نسهک بن برند و
افتزا شتروندی برند

ادیریک ایزبع انسزنی
برنداحوا ،ااتهزطزت برند،
اههری برند ،ت تد
زا یز نسهک بن برند

اثر استقرم برندسزمى راخل بر نگری زا یز
و عاملیرر برند ،تزئرد اابطن برندسزمی راخلی بر
ت تد بن برندو افتزاهزی شتروندی برند و وفزراای
بن برند

برند سزمی راخلی ،ت تد
بن برند ،وفزراای بن برند

تزئرد اابطن ارز ت تد نسهک بن برند و افتزا
شتروندی برند ،تزئرد اابطن ارز ادیریک برند
راخلی بر افتزا شتروندی برند ،تزئرد اابطن ارز
اضزیک شغلی و افتزا شتروندی برند

ت تد زا یز نسهک بن
برند ،ادیریک برند
راخلی ،اضزیک شغلی

ت ثرر استقرم اعتمزر بن برند ام طریو اتغرر
ارزندی ت تد بن برند بر افتزاهزی شتروندی برند

اعتمزر بن برند ،ت تد برند

ت ثرر استقرم اههری برندگرا ام طریو سن اتغرر
ارزندی رانش برندو تیزسی زا یز بز برند و
تحقو قرارارهزی اوانی بر ت تد بن برند

اههری برند ،رانش برند
زااید ،تیزسی زا یز
بز نزم تدزای ،تحقو
قرارارهزی اوانی

ت ثرر استقرم اعتمزر و تدربن برند بن ترتری بر
اشترز و تزئرد برند

اعتمزربننیس برند ،تدربن
برند ،اشترز برند ،تزئرد
برند
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پژوهشگر
(سال)
چرزنپ و
همیزاا
1328

رچزپزتزوایی
سزل
1323

عنوان
ت ثرر نگرشی و
افتزای ادیریک
ایزبع انسزنی بز
احوایک برند
برند سزمی راخلی
و نتزیج زا یز :
یز تیزوتهزی
نسلی و تصدی
سزمازنی اهمرک
رااند؟

خالصه یافتهها

شاخصها

تزئرد اابطن ارز اضزیک ا تری و افتزا
شتروندی برند

اتیزسی بور شخص بز
نزم تدزای

ت ثرر استقرم برندسزمی راخلی ام طریو اتغرر
ارزندی شیزسزیی برند بر افتزا شتروندی برند،
ت ثرر استقرم برندسزمی راخلی ام طریو اتغرر
ارزندی افتزا شتروندی برند بر وفزراای بن برند

شیزسزیی برند ،برندسزمی
راخلی ،وفزراای برند

بز اروای بار پاژوهشهازی اندازم شاده راخلای اایتاوا بانخاوبی رایزفاک ان
هیااوم چاازاچوب ایتااوای و الگااویی یی زاچاان ام هماان اب اازر اااؤثر و اتاا ثر ام
افتزاهااازی شاااتروندی برناااد وهاااور ناااداار و بزوهور نیااان ازایااازی بااارای
رسااترزبی باان برناادی پزیااداا و توساا نیزفتاان هاام را راخاال و هاام را خاازا
سزماز هاز را اربرازت ایان ایتاوم ام ساوی پژوه اگرا براز شاده اساکو هیاوم
ریاادگزه هاازاع ام بسااط و توساا ن راره ن ااده اسااک .را پااژوهش وزضاار بااز
براساای هاازاع اطزل اازت انداازم شاادهو را ااائاان ااادلی هاازاعتاار ام پااژوهشهاازی
گذشااتن ساا ی شااده اسااک .را ایاان ااسااتز بااز طراواای پروتیاال اصاازوهن و بااز
نگزهی بن اب ازر و شازخصهازی اساتخرا شاده ام اربرازت و پر ارین پژوه ایو بان
شیزساازیی اب اازر افتزاهاازی شااتروندی برنااد ام ریاادگزه اتخصصااز و خهرگااز
ران گزهی اقدام شده اسک.

توسعه چارچوب رفتار شهروندی برند
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 -3روششناسی پژوهش
همز طوا ن را بخاشهازی قهال نراز براز شاد هادا پاژوهش وزضار توسا ن
چاازاچوب افتاازا شااتروندی برنااد اسااک .ایاان پااژوهش باار اسااز نترداانو
توس ا نایو ام نظاار هاادا اازابرریو ام نظاار اوی همااع وای رارههااز توصااریی و
همنیاارن ام نظاار نااود راره نرااز ام شااروه ریاای بتااره ااایباارر .اصاازوهنهاازی
عمرااو و نرماان ساازختزایزفتن  21نیاار ام اتخصصااز وااومه ااادیریک بزماایاازبیو
ایاازبع انساازنی و افتاازا ساازمازنی ران ااگزههاازی اسااتز تتاارا باار قزعااده اشااهزد
نظااری صااوات گرفااک اان بااز اسااتیزره ام نموناانگرااری هدفمیااد و گلولاانبرفاای
انتخزب شادهاناد .پروتیال اصازوهن ا اتمل بار سان بخاش لای اساک .بخاش
اول باان ااائاان توضاارحزتی را اابطاان بااز اوضااود اصاازوهن و علااک اختصاازص
راار .بخش ب ادیو را اابطان باز نقاش و تدربرازت ا ازا ک ییاده اساک .بخاش
سوم نرز ا تمل بر ساؤا تی رابازاه اب ازر و اؤلیانهازی افتازا شاتروندی برناد باز
را نظر گرفتن اوایای و پزیازیی ساؤا ت و تزئراد هاز اساک ان شازال ساؤا تی
ام قهرل ااواار میار اساک :بان نظار شامز اادیرا یاک سایو ازا بارای تقویاک
انداازم افتزاهاازی شااتروندی و راوطلهزناان زا یااز بزیااد چاان اقااداازتی انداازم
رهی اد؟ باان نظاار شاامزو چاان عواااال ی از اتغررهاازی ساازمازنی سااهی ا ایشااور تااز
زا یااز ام خااور افتزاهاازی شااتروندی را اااوار برنااد ساایو اازا ن ااز رهیااد؟
باان نظاار شاامزو چاان عواااال ی از اتغررهاازی ارااکشااده شااغلی ام سااوی زا یااز
سهی اایشاور تاز زا یاز ام خاور افتزاهازی شاتروندی را ااوار برناد سای-
و زا ن ز رهیاد؟ بان نظار شامزو چان عوااال یاز اتغررهازی ااائان شاده ام ساوی
شر ک برای زا یاز ساهی اایشاور تاز زا یاز ام خاور افتزاهازی شاتروندی
را اوار برند سیو ازا ن از رهیاد؟ بان نظار شامزو چان عوااال یاز اتغررهازی
ارتهط بز برند شار ک ساهی اایشاور تاز زا یاز ام خاور افتزاهازی شاتروندی
را اااوار برنااد ساایو اازا ن ااز رهیااد؟ باان نظاار شاامزو چاان افتزاهاازیی را
زا یااز ن ااز رهیااده توهاان و اشااترز هااز نسااهک باان برنااد شاار ک اسااک؟ و
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یااز اوضااوعی را ماریاان افتزاهاازی شااتروندی برنااد ام نظاار شاامز اااوار تز رااد
اسااک اان را ای ان اصاازوهن ااادنظر قااراا نگرفتاان بزشااد؟ باانایظااوا هلااوگرری ام
اشااهزد اازذب اقااداازتی ام قهراال اصاازوهن تاادایدی انداازم شااد .را هاادول میاار
فترسک نمونن انتخزبی اده اسک.
جدول  .2مشخصات افراد مصاحبهشونده
فرد

تحصیالت

جنسیت

P2

32

 3سزل

ر تری تخصصی
بزماایزبی

ارر

213

P1

35

 8سزل

ر تری تخصصی
بزماایزبی

ارر

53

P3

35

 5سزل

ر تری تخصصی
بزماایزبی

م

223

P4

33

 3سزل

ر تری تخصصی ایزبع
انسزنی

ارر

23

P2

30

 23سزل

ر تری تخصصی ایزبع
انسزنی

ارر

02

P0

33

 4سزل

ر تری تخصصی
بزماایزبی

ارر

22

P5

41

 21سزل

ر تری تخصصی
بزماایزبی

م

33

P8

30

 8سزل

ر تری تخصصی
بزماایزبی

ارر

03

P3

32

 4سزل

ر تری تخصصی
بزماایزبی

ارر

82

P23

34

 2سزل

ر تری تخصصی افتزا
سزمازنی

م

03

پاسخدهنده

سن

سابقه تدریس

مدت مصاحبه

و پژوهش

(دقیقه)
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پاس ام گارر وای رارههاازی ریای ام طریاو اصازوهن باز نموناان اازای ا ااخص
شدهو بز اساتیزره ام اوی تحلرال اضامو اب ازرو اؤلیانهاز و شازخصهازی اصالی
افتاازا شااتروندی برنااد باان رسااک خواهااد اااد .پااژوهشهاازی ری ای را علااوم
اهتماازعی اشااد چ اامگرری راار .باارای ساای نتاازیج ایرااد و باازا یی را
پژوهشهزی ریایو مم اساک رارههاز بانصاوات اوشامید تحلرال شاور باراو
و ااالاک2و  . 1330ییاای ام فیااو تحلرلاای ایزساای را پااژوهشهاازی ریاایو
تحلراال اضاامو اسااک .ام تحلر ال اضاامو ا ایتااوا باارای شاایزخک الگوهاازی
اوهااور را رارههاازی ریاای اسااتیزره اارر .تحلراال اضاامو اوشاای ساازره و
زا اااد باارای تحلر ال ری ای اسااک هولااوای و تااورا 1و  . 1333اوی تحلر ال
اضمو اوشای بارای شایزخکو تحلرال و گازاای الگوهازی اوهاور را رارههازی
ری ای بااوره و باانطااوا گسااتررهای اازابرر راار .ای ان اوی رااای فراییاادی اسااک
ن طای رارههازی اتیای پرا یاده بان رارههازیی اایظم و سازختزایزفتن تهادیل
ااایشااوند شاارخمارهو  . 2333برخاای ا تقدنااد اوی تحلراال اضاامو ییاای ام
اتاازاتهاازی عاازم و ا ااترک را تحلراالهاازی ریاای اسااک و اا ناان اوشاای
خاازص بلیاان اباازاای ایزساای باارای اویهاازی اختلااخ ا رفاای ااای ییااد
بویاازتزیس3و  ، 2338ااااز باان عقر اده بااراو و ااالاک  1330تحلراال اضاامو
اوی وی اژهای اسااک اان ان طاازاپااذیری هاازج ازای ازی اسااک .را نظری ان راره
بیرااازر نرا از بسا ارزا ام ادموعااان اویهااازی ا ااازبن باااز تحلرا ال اضااامو را
دگذاایهز اساتیزره اایشاورو اااز تحلرال اضامو بان اصاول نظریان راره بیرازر
ان اساتلزم تحلرال هتاک اسارد باان نظریان اساکو پزیهیاد نرساک .راره بیراازر
برای اسارد بان نظریان زاال را هازیی ان نظریان اهیاز وهاور نداشاتن بزشادو
اسااتیزره ا ایشااور .همنی ارن را نظری ان راره بیراازر تحلراال ام ایهااع راره شاارود
ایشاور و تاز اسارد بان اشاهزد نظاری ارااان ااییزبادو اااز را تحلرال اضامو
1. Braun and Clarke
2. Holloway and Todres
3. Boyatzis
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هماان ایاازبع راره براساای و اضاازارن اال رارههااز تحلراال و تیساارر ااایشااور
شاارخمارهو  . 2333اوی تحلراال اضاامو رااای فیااو اختلیاای اسااک اان
بزی اد بااز توهاان باان سااؤا ت پااژوهش باانتیزساای اواراسااتیزره قااراا گر ارر .چتاازا
اوی اازابرری ایزساای را تحلراال اضاامو عهاازاتانااد ام :قزلاای اضاازارنو
تحلراال اقزیساانایو ااازتریس اضاازارن و شااهین اضاازارن شاارخمارهو . 2333
شااهین اضاازارن یی ای ام اویهاازی تحلر ال اضاامو اسااک اان نقااشهاازیی ام
اهزوااث اا ااائاان ااایرهااد .شااهین اضاازارن شاازال اضاازارن پزیاانو اضاازارن
سازماز رهیاده و اضاازارن فراگرار اسااک .اضازارن پزیان را واقااع هماز اادهز و
نیاازت اصاالی اااتن هسااتیدو اضاازارن ساازماز رهیااده ام تر راای و تلخاارص
اضزارن پزین بن رساک اای ییاد و اضازارن فراگرار بانابزبان اصاول عازلی واز م
باار اااتن ا ایبزشااید .را اوی شااهین اضاامونی باانطااوا لی ساان بخااش اصاالی
وهااور راار اان شاازال تدزی ان اااتنو ا ت اازا اااتن و را پزی از یی زاچاان اارر
ا ت اازاهااز ا ایشااور ترای اد2و  . 1332پااژوهش وزضاار بااز مااک اوی شااهین
اضزارن اندازم پذیرفتان اساک و را طای باز تحلرال و براسای ااتن اصازوهن-
هزی اوهور سن رساتن اضازارن پزیانو سازماز رهیاده و فراگرار بان رساک ااده
اسک ن بنتیصرل برز خواهاد شاد .ایان پاژوهش باز اساتیزره ام نارمافازاا ایاس
رورا  1328صوات گرفتن اسک .ایان نارمافازاا ییای ام برنزاانهازی پر ارو بارای
تحلرل رارههزی ریای اساک ان بارای نتردانگراری ام تحلرال رارههازی ریای
اختلااخ باان اازا ااایاور بت ااتیو  . 2332اوایاای پااژوهش وزضاار باار اسااز
اوییاارر چتزاگزناان از سااول اواربراساای و تزئرااد قااراا گرفااک .اولو ااتقاازج اوایاای
توصااریی بااز اسااتیزره ام اسااتراتژی تیباار ا اازهدهگاارا صااوات گرفااک .باارای
اهاارای ایاان اسااتراتژی را ماااز انداازم شااش اصاازوهن اولراان ام یااک نیاار بااز
تحصاارالت ر تااری تخصصاای را هلساازت اصاازوهن اسااتیزره شااد ،ساا س
اتنهزی پرزره شاده ام اصازوهنهاز بان وی ااائان گرریاده تاز اتاو اا امرازی
1. Attride

توسعه چارچوب رفتار شهروندی برند

66

یاد ان یاز ننان را اصاازوهنهاز گیتاانشاده همااز اساک اان را اتاو پرازره
شااده اسااک .را نترداان ای ان اقاادام تغرررات ای هزئ ای را اتااو پر ازره شااده ایداازر
شااد و ساا س اهیاازی دگااذاای قااراا گرفااک .رومو باانایظااوا ااتقاازج اوایاای
تیس ارریو ب ااد ام دگااذاای اتااو و اادهزی اسااتخرا شااده هاار فاارر اصاازوهن-
شونده بان برگ اک راره شاد ان ب اد ام ت یراد اصازوهنشاوندهو ادهزی هار
فاارر نتاازیی شااد .قزباالذ اار اسااک را فر ییااد باازمبریی اداادر توسااط اصاازوهن-
شااوندگز را ااسااتزی براساای صااحک برراشااک دگااذاا ام اااتن اصاازوهنو رو
نیااار ام اصااازوهنشاااوندگز و پااایج اااد تیسااارر شاااده توساااط پژوه اااگر اا
اوارباازمنگری و اصااال قااراا رارنااد و ایظااوا اصاالی خااور ام اااتن اصاازوهن اا را
قزلای اادهزی اساتخراهی ااائاان نمورنااد .را نتزیاک ب ااد ام اساتخرا لراان اادهز
و اضاازارن ام هماان  21اصاازوهن باانصااوات یی زاچاان باارای لراان اصاازوهن-
شااوندگز ااساازل شااد باانگوناانای اان هماان اصاازوهنشااوندگز اادهزی ت راارن
شده توسط ریگارا اا نراز ازنیاد تییراک رلیای ا ازهده و هاز اا تزئراد یاز ار
نمورنااد اان را نترداان ایاان اقاادام اادهز و اضاازارن نتاازیی اسااتخرا گرریااد.
سومو اوایای نظاری اصازوهنهاز شازال ایازهرم بان زاافتان و اواباط بارن هازو
توسااط هر ااک پاایجنیااره خهرگااز و اسااتزرا ران ااگزهی تزئرااد گرریاد .سااراندزمو
باانایظااوا ااتقاازج ت ماارمپااذیری ام اسااتراتژی باارتگرایاای را اوی همااع وای
راره اسااتیزره شااد .باادینصااوات اان ی اک گااروه خهااره چتاازانیره ام اصاازوهن-
شوندگز را یک احال هدیاد ت ایرل و پرساش پاژوهش بارن هاز بان بحاث
گذاشااتن شااد .را نترداان اادهزی اسااتخرا شااده ام ایاان هلساان بااز اادهزی
اساتخرا شاده ام تاکتاک اصازوهنهاازی هاز اقزیسان گرریاد و ضاریی توافااو
هاز بان اوی هولساتی احزساهن شاد .بانایظاوا احزساهپ پزیازیی بازم ماااو ام
ارز اصزوهنهزی صوات گرفتان چتازا اصازوهن بانعیاوا نمونان انتخازب شاد و
را ی اک فزصاالپ مااازنی و ا ااخص رو باازا دگااذاای شااد .ساا س را رو فزصاالپ
مااازنی هر اادام ام اصاازوهنهااز باازهم اقزیساان شاادند .پزیاازیی باازم ماااو
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اصزوهنهزی اندزم گرفتان را ایان پاژوهش  83راصاد اساک .باز توهان بان ایییان
ایاان اراازا پزیاازیی بر ااتر ام  03راصااد اسااکو پزیاازیی اااوار تزئرااد اسااک .را
اراانو اولویاکبیادی اب ازر شیزسازییشاده ام افتازا شاتروندی برنادو باز اساتیزره ام
اوی نتروپاای شاازنو انداازم شااده اسااک .باادین ترتراای باار اسااز نظاارات
اتخصصااز و فراواناای هاار یااک ام اضاامو هاازی شیزساازییشااده احزسااهنو باازا
اطالعاازتی و ضااریی اهمر اک هاار اض امو باان تییر اک اضاازارن پزی انو ساازماز
رهیده و فراگرر بن رسک اده اسک.
 -0یافتههای پژوهش
ایاان بخااش باان اراواال تدزیاانوتحلراال رارههااز و اطالعاازت گاارر وایشااده
پرراختن اسک .بز توهان بان ایییان پاژوهش وزضار ام اوی تحلرال اضامو بارای
تحلرال رارههاازی ری ای اسااتیزره ااای یاادو چتاازا ارولاان اصاالی را نظاار گرفتاان
شد .ایان بخاش بان رنهازل براز اقاداازت اندازم شاده بارای تحلرال رارههزساک.
ای ان چتاازا ارولاان عهاازاتانااد ام :اولو اسااتخرا اضاازارن پزی ان ام اصاازوهنهااز و
رارههاازی ریاای ،رومو اسااتخرا اضاازارن ساازماز رهیااده ام اضاازارن پزیاان،
سااومو اسااتخرا اضاازارن فراگراار باانعیااوا انتزاعاایتاارین بخااش تحلراال ام
اضزارن سازماز رهیاده ،و چتازامو ترسارم شاهین اضازارن .چیزننان براز شادو
را ایاان اطزل اان هتااک توس ا ن چاازاچوب افتاازا شااتروندی برنااد ام اوی تحلراال
اضمو استیزره شاده اساک .باز اساتیزره ام ایان اوی ان اوشای بارای شایزخک
الگوهاازی اوهااور را رارههاازی ریاای احسااوب ااایشااورو رارههااز و اطالعاازت
پرا یده همع وایشادهو بانصاوات تیضارلی و ازابرری براز شاده اساک .بادین
ترتراای پااس ام اطزل اان اولراان اااتن اصاازوهنهاازو نسااهک باان دگااذاای رارههاازی
اتیاای وزصاال ام اصاازوهنهاازو اقاادام شااده اسااک و اضاامو هاازی اولراان را قزلاای
لماازت و عهاازاات ساازماز رهاای و اسااتخرا شااده اسااک .را گاازم اولو تماازای
اادهز چاان تیااراای و چاان یررتیااراای اسااتخرا شااده و را گاازم رومو اادهزی
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تیراای وذا شدهاناد و نساهک بان یی زاچانسازمی ادهز اقادام شاده اساک .بار
اسز اصزوهنهازی صاوات گرفتان و پرساشنزاانهازی هماع وایشادهو را گازم
اول را اال  01اضاامو هتااک توساا ن چاازاچوب افتاازا شااتروندی برناادو باار
اسااز نظاار زاشیزسااز وااومه ااادیریک بزماایاازبی و ایاازبع انساازنی و افتاازا
سزمازنی شیزسزیی شده اسک ن را هدول  3ن ز راره شده اسک.
جدول  .3مضمونهای شناسایی شده جهت توسعه چارچوب رفتار شهروندی برند
کد مضمون
N2
N1
N3
N4
N2

مضمونهای شناسایی شده
ا زا ک زاایدا را تصمرم-
گرریهز
راستز سرایی ام برند سزماز
ااائن توضرحزت را اوار تزایخنن
برند
برگزاای ااروهزو اراسمهز و روا
همیهز
برگزاای اراسم و ه نهزی ارتهط
بز برند

کد مضمون
N31
N33

مضمونهای شناسایی شده
ااتهزطزت سزرهتر و صمرمیتر برن
زا یز
وهور فرهیپ سزمازنی ا تری اداا

N34

ااتهزطزت اسمی و یرراسمی

N32

تقسرم زا عزر نن و وقو عزر نن

N30

م بور فزصلن قدات را سزماز
ومزیکهزی ازری و ا یوی سزماز
ام زا یز
اخترزاات و ماری عمل اتیزسی بز
شغل
اایز خالقرک برای فرر را سزماز

N0

ادیرا الگوی زا یز

N35

N5

صداقک ادیرا

N38

N8

ایدزر انگرزه را زا یز

N33

N3

راشتن اوابط نزریک بز زا یز

N43

هزیگزه ایزسی بز شخصرک زااید

N23

ت یرل ترمهزی زای
ت ارن وداقلهزی احرط زا و
پرراخک بناوقع وقو
تدوین سرزسکهزی ت ویقی برای
تقویک افتزا اطلوب را زا یز
اامیزبی هزاع عملیرر شغلی و
ههرا خدازت زا یز
ایدزر شرایط زای ییسز برای
همن

N42

وس ایرد بور

N41

ت تد شغلی

N43

اعتمزر بن سزماز

N44

ادیریک سرستم پزرای

N42

عدالک سزمازنی

N22
N21
N23
N24
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کد مضمون
N22
N20
N25
N28
N23
N13
N12
N11
N13
N14
N12
N10
N15
N18

مضمونهای شناسایی شده
توهن بن نظزمهزی یرراسمی را
سزماز
هذبو مازیشو انتخزب و
بن زاگرری علمی زا یز اوارنرزم
سزماز
ااائن اومیهزی اثربخش بن
زا یز
ایدزر ییده وس همدلی و همراه
بور
برقراای اوابط راسک و ااتهزطزت
صحرح را تمزای سطو
ماری تمزم افرار هتک ایدزر اوابط
راسک
ایدزر فضزی بزم زای برای پر رفک
ایدزر اوابط روستزنن و صمرمی بز
زا یز
تیزسی سزختزا سزمازنی بز ازهرک
زا و ارزا بلوغ زا یز
زهش برو راسی را سزماز
سزختزا ای طخترو یرراسمیتر و
متر سلسلناراتهی
تمر ز را سزماز

متر بزشد

زا یز بن این راک اسرده بزشید
ن را عرن نظزات رستی پیتز
هز اا یزای ایرهد
نق ن سیر مندگی زا یز را
سزماز

کد مضمون

مضمونهای شناسایی شده

N40

انتظزاات ا قول ادیر ام زاایدا

N45

ادیریک ایزبع انسزنی بر اسز
شزیستنسز ای و شزیستن گزییی

N48
N43
N23
N22

تهررن اامیهزی برند شر ک

N21

بتهور هزا نپذیری زا یز شر ک
را ااتهزم بز برند

N23

ایدزر تصواات ذهیی ام برند شر ک

N24
N22

بتهور ااتهزطزت را شر ک بز نگزهی
بن برند
قدات و شترت برند شر ک را بزماا

N20

وفزراای بن برند شر ک

N25

تهلرغزت شیزهی ابهک برند توسط
زا یز برای ریگر شر کهز

N28

اامی ارااکشده بر تر ام برند
توسط زا یز

N23

اعتمزر بن برند

N13

ادیریک ا زا تی

N03

N33

ااتهزطزت افقی و تیویض اخترزا بن پرسیل
ت ریخ فرایید ااتهزطزت سزمازنی
بنصوات شیزا

N02

N32

فرایید اشد و پر رفک را
سلسلناراتی سزماز
پذیری شیسک و خطزی نزخواستن
زا یز
توهن بن خزنواره زا یز ت زال زا
و خزنواره

N01

ت لو و رلبستگی بر تر زا یز بن
برند
اشترز بر تر بن برند
ازندگزای بر تر زا یز را اابطن
صمرمزنن بز برند شر ک
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پااس ام ا ااخص نمااور لراان اضاامو هاازو فر ییااد دگااذاای و تدمرااع و
براسای اداادر اضاامو هاازی شیزساازیی شاده گاازم روم انداازم شااده اسااک و را
نتزیک اضمو هزی اوهاور بان سان رساتن اضامو هازی پزیانای ادهز و نیازت
لرادی ااتن و اضامو هازی سازماز رهیااده اضامو هازی بان رساک اااده ام
تر راای و تلخاارص اضاامو هاازی پزیاان و اضاامو هاازی فراگر ار اضاامو هاازی
عزلی رابرگررنده اصاول واز م بار ااتن بانابزبان ال تقسارمبیادی شاده اساک
ن را هدول  4برز شده اساک .بار ایان اساز و اضامو هازی اوهاور بان چتازا
رسااتن اضاامو هاازی فراگرار شاازال عواااال ساازمازنیو عواااال ارااکشااده شااغلی
ام سااوی زا یااز و عواااال ااائاان شااده ام سااوی شاار ک باارای زا یااز و عواااال
ااارتهط بااز برنااد شاار کو همنیاارن اضاامو هاازی ساازماز رهیااده باان هیااک
اضامو سااهک اههااریو ویژگایهازی ساازماز و اتغررهاازی شخصای ارااکشاادهو
اتغررهاازی ساازمازنی ارااکشاادهو نااود برخااوار ساازماز بااز زا یااز و عملیاارر
ساازماز را وی ا اامیهاازی برناادو هزیگاازه اقاازبتی برنااد و ت زااال زا یااز بااز
برند شر ک و اضمو هزی پزینای نرز شزال  12اوار ایبزشید.
جدول  .0مضمونهای پایهای ،سازمان دهنده و فراگیر توسعه چارچوب رفتار شهروندی برند
مضمونهای
فراگیر

مضمونهای سازمان
دهنده
سهک اههری

عواال سزمازنی
ویژگیهزی سزماز
اتغررهزی
ارااکشده شغلی
ام سوی زا یز

اتغررهزی شخصی
ارااکشده
اتغررهزی سزمازنی
ارااکشده

مضمونهای پایه
سزختزا سزمازنی یرراتمر ز
ادیریک ا زا تی
ااتهزطزت افقی و تیویض اخترزا بن پرسیل
وهور فرهیپ سزمازنی ا تری اداا
اوابط سزمازنی
اندامه سزماز
اضزیک شغلی
ت تد شغلی
اعتمزر بن سزماز
ادیریک سرستم پزرای
عدالک سزمازنی
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مضمونهای
فراگیر
اتغررهزی ااائن
شده
ام سوی شر ک
برای زا یز

مضمونهای سازمان
دهنده
نود برخوار سزماز بز
زا یز
عملیرر سزماز را
وی
اامیهزی برند
هزیگزه اقزبتی برند

اتغررهزی ارتهط
بز برند شر ک

ت زال زا یز بز برند
شر ک

مضمونهای پایه
بزماایزبی راخلی
ومزیک شر ک ام زا یز
تهررن اامیهزی برند شر ک
بتهور هزا نپذیری زا یز یک شر ک را ااتهزم بز برند
ایدزر تصواات ذهیی ام برند شر ک
بتهور ااتهزطزت را شر ک بز نگزهی بن برند
قدات و شترت برند شر ک را بزماا
وفزراای بن برند شر ک
تهلرغزت شیزهی ابهک برند توسط زا یز برای ریگر
شر کهز
اامی ارااکشده بر تر ام برند توسط زا یز
اعتمزر بن برند
ت لو و رلبستگی بر تر زا یز بن برند
اشترز بر تر بن برند
ازندگزای بر تر زا یز را اابطن صمرمزنن بز برند بز شر ک

چیزنناان برااز شاادو چتاازا رسااتن اضاامو فراگراار را ایاان پااژوهش شیزساازیی
شااده اسااک .را اراااان هریاااک ام ایااان چتاازا اضاامو اصاالی و اضاامو هاازی
سزماز رهیده و پزین ت یرلرهیده ت ریح شده اسک.
ایظوا ام عوااال سازمازنیو عوااال ارباوم بان سازماز اایبزشاید ان پزیانهازی
شیلگرری شار ک یاز سازماز اا ت ایرل اایرهیاد .ایان عوااالو ن از رهیاده
ساازختزا ساازماز و نااود اوابااطو سااهک اههااری و اناادامه ساازماز ااایبزشااید .ایاان
اااواار باان رورسااتن اضاامو هاازی ساازماز رهیااده تقساارمبیاادی شااده اسااک.
سهک اههری ان ا اخص ییاده سازختزا سازماز و ناود اادیریک و ااتهزطازت و
سلسااناراتاای ساازمازنی ااایبزشااد و ویژگاایهاازی ساازماز اان برااز گاار ریرااک
اوابط برن زا یاز سازماز و انادامه سازماز اساک .بار اساز نظار اتخصصاز و
سااازختزا سااازمازنی یرراتمر اااز باااز  23تیاااراا بر اااترین اهمراااک اا را بااارن
اضاازارن پزیاان باان خااور اختصاازص راره اسااک .ااتهزطاازت افقای و تیااویض اختراازا
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باان پرساایل نرااز بااز فراواناای 2و ام ریگاار اضاازاریی بااوره اسااک اان توسااط ا باار
اتخصصااز اااوار تز رااد قااراا گرفتاان اسااک .باان گیتاان ییاای ام اتخصصااز و
سزختزا سزمازنی را ایدازر افتازا شاتروندی بسارزا اتام اساک و سازختزا هار چان
ای طااختاارو یرراساامیتاار و متاار سلساالناراتهاای بزشاادو بزعااث بتهااور افتاازا
شااتروندی برنااد ااایشااور .همنیاارن هاار چاان تمر ااز را ساازماز متاار بزشااد
افتاازا شااتروندی برنااد بر ااتر اسااک .ییاای ریگاار ام اتخصصااز نرااز برااز
راشااتنانااد اان هاار چاان ساازختزا ساازماز باارشاموااد باازا و بلیااد بزشااد ام
ییدزیی بان ب اد یاک ناود بایاسا ولرتی را افتازا زاایادا اایتاوا ا ازهده
رر ن بن افتزا شتروندی برند سری ایاسزند.
جدول  .5مضمونهای پایه و سازمان دهنده عوامل سازمانی
مضمونهای فراگیر

بار اطالعاتی

ضریب اهمیت

دهنده

مضمونهای سازمان

بار اطالعاتی

ضریب اهمیت

مضمونهای پایه

عواال سزمازنی

ادیریک ا زا تی

2

3/313

3/314

ااتهزطزت افقی و
تیویض اخترزا بن
پرسیل

2

3/320

3/345

فراوانی

ویژگیهزی
سزماز

3/23

بار اطالعاتی

3/21

3/11

ضریب اهمیت

سهک
اههری

3/38

3/38

سزختزا سزماز
یرراتمر ز

23

3/385

3/353

وهور فرهیپ
سزمازنی
ا تریاداا

2

3/313

3/314

اوابط سزمازنی

1

3/313

3/314

3/24
اندامه سزماز

1

3/313

3/314
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ایظااوا ام عواااال ارااکشااده شااغلی ام سااوی زا یااز و راک و تییاار زا یااز
نسااهک باان شااغل و ساازماز هااز ااایبزشااد .ایاان اضاامو باان رورسااتن
اضاامو هاازی ساازماز رهیااده تقساارمبیاادی شااده اسااک .اتغررهاازی شخصاای
ارااکشااده اان شاازال اضاازیک شااغلیو ت تااد شااغلی و اعتماازر باان ساازماز
ااایبزشااد و اتغررهاازی ساازمازنی ارااکشااده اان عهاازاتانااد ام ااادیریک سرسااتم
پاازرای و عاادالک ساازمازنی .باار اسااز نظاار اتخصصااز و عاادالک ساازمازنی بااز 23
تیراا بر ترین اهمرک اا را بارن اضازارن پزیان ارباوم بان ایان اضامو فراگرار
باان خااور اختصاازص راره اسااک .اضاازیک شااغلی نرااز بااز فراواناای 2و ام ریگاار
اضاازاریی بااوره اسااک اان توسااط ا باار اتخصصااز اااوار تز رااد قااراا گرفتاان
اسااک .باان گیتاان ییاای ام اتخصصااز و اگاار ااادیر و زاایااد را یااک ادموعاانای
عاادالک ساازمازنی اا وااس نیییاادو یقریااز ب ااد ام ااادتی ااژ افتاازای خواهیااد
راشااک .زاایاادی اان ایاان وااداقلهاازی شااغلی اا باارایش را ساازماز تاا ارن
نییاارمو نهزیااد ام او اازای فراتاار ام وظاازیخ احولاان باان او راشااتن بزشاارم .زاایاادی
ن اضزیک و ت تد شاغلی اوساز اای یادو خاور اا هزئای ام سازماز اایراناد
و باارای ومزیااک ام برنااد ساازماز همر اان پاارشقاادم اسااک .باانعهاازاتریگاار
زاایدی ان عادم اضازیک شاغلی راارو یقریاز ب اد ام اادتی عادم ت تاد بان بازا
خواهد وار.
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جدول  .6مضمونهای پایه و سازمان دهنده عوامل ادراکشده شغلی از سوی کارکنان
مضمونهای فراگیر

بار اطالعاتی

ضریب اهمیت

دهنده

مضمونهای سازمان

بار اطالعاتی

ضریب اهمیت

مضمونهای پایه
ت تد
شغلی

2

3/320

3/345

اعتمزر
بن
سزماز

0

3/303

3/323

ادیریک
سرستم
پزرای

2

3/313

3/314

عدالک
سزمازنی

فراوانی

اتغررهزی سزمازنی
ارااکشده

3/22

3/20

بار اطالعاتی

3/24

3/10

ضریب اهمیت

عواال
ارااک-
شده
شغلی ام
سوی
زا یز

اتغررهزی شخصی
ارااکشده

3/22

3/21

اضزیک
شغلی

8

3/350

3/304

23

3/385

3/353

ایظوا ام اتغررهازی ااائان شاده ام ساوی شار ک بارای زا یاز و ناود برخاوار و
عملیاارر ساازماز ااایبزشااد .ایاان اضاامو باان رورسااتن اضاامو هاازی ساازماز
رهیاده تقسارمبیاادی شاده اسااک .ناود برخاوار ساازماز باز زا یااز ان شاازال
بزماایاازبی راخلاای و ومزیااک ساازماز ام زا یااز ااایبزشااد و عملیاارر ساازماز را
ویاا اامیهاازی برنااد اان عهاازاتانااد ام تهراارن اامیهاازی برناادو بتهااور
هزا اانپااذیری را زا یااز را ااتهاازم بااز برناادو ایداازر تصااواات ذهیاای ام برنااد و
بتهور ااتهزطزت بز نگازهی بان برناد .بار اساز نظار اتخصصاز و ومزیاک سازماز
ام زا یز بز  8تیراا بر اترین اهمراک اا را بارن اضازارن پزیان ارباوم بان ایان
اضمو فراگرار بان خاور اختصازص راره اساک .بزماایازبی راخلای نراز باز فراوانای
 0و ام ریگر اضازاریی باوره اساک ان توساط ا بار اتخصصاز ااوار تز راد قاراا
گرفتااان اساااک .بااان گیتااان ییااای ام اتخصصاااز و ااتهزطااازت صاااحرح هماااوااه
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ت راارن ییااده هسااک الهتاان فضاازی وماازیتی ام عواااال قط اای بااروم ایاانگوناان
افتزاهز هساک .پاژوهشهاز نراز ن از راره ان ومزیاک سازمازنی ارااکشاده باز
افتاازا شااتروندی و هماان اب اازر اابطاان ا یاازراای راار ،ی یاای بااز افاازایش
ومزیک سزمازنیو زا یز افتزا شتروندی بر تری ام خور ن ز ایرهید.
جدول  .7مضمونهای پایه و سازمان دهنده عوامل ارائه شده از سوی شرکت
مضمونهای فراگیر

بار اطالعاتی

ضریب اهمیت

عواال ااائن شده ام سوی شر ک

3/24

3/12

مضمونهای سازمان دهنده

بار اطالعاتی
3/23

3/24
3/22

8
3
3
3
3

3/333
3/333
3/333

بتهور ااتهزطزت شر ک بز
نگزهی بن برند

3/333

3/24

ضریب اهمیت

مضمونهای پایهای

فراوانی

3/303
3/350

0

بار اطالعاتی

ضریب اهمیت
3/323
3/304

ایدزر تصواات ذهیی ام
برند شر ک

3/333

بتهور هزا نپذیری
زا یز یک شر ک را
ااتهزم بز برند

3/333

تهررن اامیهزی برند
شر ک

3/333

عملیرر سزماز را
وی اامیهزی
برند

ومزیک شر ک ام زا یز

3/333

نود برخوار
سزماز بز زا یز

بزماایزبی راخلی
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ایظااوا ام اتغررهاازی ااارتهط بااز برنااد شاار کو هزیگاازه اقاازبتی برنااد شاار ک را
صی ک و نود نگزه زا یز بان برناد شار ک اایبزشاد .ایان اضامو بان رورساتن
اضاامو هاازی ساازماز رهیااده هزیگاازه اقاازبتی برنااد و ت زااال زا یااز بااز برنااد
شاار ک تقساارمبیاادی شااده اسااک .هزیگاازه اقاازبتی برناادو ن ااز رهیااده قاادات و
شترت برند شار ک را بازماا اایبزشاد و ت زاال زا یاز باز برناد شار ک شازال
هیک اضمو پزیان بان شار وفازراای بان برنادو تهلرغازت برناد توساط زا یاز و
اامی ارااکشده بر تر ام برندو اعتمازر بان برنادو ت لاو و رلبساتگی زا یاز بان
برنادو اشااترز بان برنااد و ازنادگزای بر ااتر زا یاز را اابطاان صامرمزنن بااز برنااد
ایبزشد .بر اسز نظار اتخصصاز و قادات و شاترت برناد باز  8تیاراا بر اترین
اهمرااک اا را باارن اضاازارن پزیاان اربااوم باان ایاان اضاامو فراگراار باان خااور
اختصازص راره اسااک .ت لااو و رلبسااتگی زا یااز بان برنااد نرااز بااز فراواناای 5و ام
ریگر اضزاریی بوره اساک ان توساط ا بار اتخصصاز ااوار تز راد قاراا گرفتان
اسک .بن گیتن ییی ام اتخصصاز و هار چان شاترت برناد بر اتر بزشادو زاایادا
وس یروا و اعتمزربننیاس بر اتری پرادا اای ییاد و تاالی اای ییاد اا را
زا ن ز رهید ان بان بتهاور افتازا شاتروندی برناد اایاندزااد .بان گیتان ییای
ریگر ام اتخصصز و قدات و شاترت برناد ت ثررگاذاا هساک ولای بان شارطی ان
ساازماز باان زا یااز خااور ت تااد راشااتن بزشااد و ام هااز ومزیااک یااد و باارن
سزماز و زا یز و اعتمزر اتقزبل وهور راشتن بزشد.
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جدول  .8مضمونهای پایه و سازمان دهنده عوامل مرتبط با برند شرکت
مضمونهای فراگیر

بار اطالعاتی

ضریب اهمیت

عواال ارتهط بز برند شر ک

3/22

3/23
3/38

3/15

مضمونهای سازمان دهنده

بار اطالعاتی

ضریب اهمیت
3/24

3/353

1

3/313

3/38

3/350
3/320
3/313
3/320
3/320

5

3

3/333

مضمونهای پایهای

فراوانی

بار اطالعاتی

ضریب اهمیت
3/304

ازندگزای بر تر زا یز را اابطن
صمرمزنن بز برند بز شر ک

3/345

اشترز بر تر بن برند

3/314

ت لو و رلبستگی بر تر
زا یز بن برند

3/345

اعتمزر بن برند

2

3/345

اامی ارااکشده بر تر ام برند
توسط زا یز

2

3/323

تهلرغزت شیزهی ابهک برند توسط
زا یز برای ریگر شر کهز

1

3/314

ت زال زا یز
بز برند شر ک

وفزراای بن برند شر ک

2

3/333

هزیگزه اقزبتی
برند

قدات و شترت برند شر ک را
بزماا

8

بار اساز نتازیج بان رساک ااده ام اراز اضازارن فراگرارو اضامو اتغررهاازی
ارتهط باز برناد شار ک باز ضاریی اهمراک  3/15و بازا اطالعازتی  3/22بر اترین
اهمراک اا باان خااور اختصازص راره اسااک .را باارن اضازارن ساازماز رهیااده نرااز
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اتغررهاازی ساازمازنی ارااکشااده بااز ضااریی اهمرااک  3/20و باازا اطالعاازتی 3/22
بااز ترین اولویااک اا راشااتن اسااک .همنیاارن باار اسااز نتاازیج باان رسااک اااده
ساازختزا ساازمازنی یرراتمر ااز و عاادالک ساازمازنی بااز ضااریی اهمرااک  3/353ام
بر ااترین اولویااک برخااواراا بااورهانااد .اضاازیک شااغلیو ومزیااک شاار ک ام
زا یز و قادات و شاترت برناد نراز باز ضارایی اهمراک  3/304را اولویاکهازی
ب اادی قرااگرفتاانانااد .متاارین راهاان اهمرااک خاارین اولویااک نرااز اربااوم باان
اشترز بر تر بن برند بز ضاریی اهمراک  3/314اایبزشاد .باز توهان بان نتازیج بان
رسااک ااادهو ااایتااوا نترداان گرفااک رو اضاامو فراگراار اتغررهاازی ااارتهط بااز
برنااد و عواااال ارااکشااده شااغلی ام سااوی زا یااز و ام اتاامتاارین اب اازر افتاازا
شتروندی برند احسوب ایشوند.

نمودار  .0رتبهبندی ابعاد رفتار شهروندی برند
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خرین ارولان ام ااههارر تحلرال اضامو بارای راره هازی ریایو ترسارم شاهین
اضاازارن اتیزساای بااز سااؤال اصاالی پااژوهش اسااک شاایل  . 2نتاازیج وزصاال ام
این تحلرل و همعبیدی را بخش تی ااائن خواهد شد.

شکل  .0شبکه مضامین رفتار شهروندی برند

 -5بحث و نتیجهگیری
افتاازا شااتروندی برنااد شاازال تماازای افتزاهاازیی اسااک اان ام هزناای ذینی ااز
راخلاای ساازماز و باارای قاادات بخ اارد باان شخصاارک برنااد ساازماز انداازم
ااایپااذیرر .افتاازا شااتروندی برنااد شاازال ادموعاانای ام افتزاهاازی فاارری
ایبزشد ان اوهای افازایش قادات نازم تدازای اایشاور .ایان افتزاهاز فراتار ام
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هیداازا و راعاارنواازل اطاازبو بااز اامیهاازی برنااد ساازماز ااایبزشااید ،بیاازبراین
هاادا ام ایاان پااژوهشو توس ا ن چاازاچوب افتاازا شااتروندی برنااد بااز اسااتیزره ام
نظاارات اتخصصااز ایاان وااومه ااایبزشااد و را ایاان ااسااتز سااؤال اصاالی ایاان
پژوهش اسک ان چازاچوب افتازا شاتروندی برناد شازال چان اب ازری اساک
و ایاان اب اازر رااای چاان اتهاانبیاادی هسااتید؟ باانایظااوا پزسااخ باان ایاان سااؤا تو
اصزوهنهازی نرمان سازختزایزفتن باز اتخصصاز واومه اادیریک بزماایازبیو ایازبع
انسزنی و افتزا سازمازنی ران اگزههازی اساتز تتارا بان عمال ااد و سا ی شاد
اب زر و اؤلینهازی هاز باز ماک اوی تحلرال اضامو اساتخرا شاور .یزفتان-
هاازی ایاان پااژوهش ن ااز ااایرهااد اان  12عیصاار را قزلاای چتاازا ب ااد را
افتزاهازی شااتروندی برنااد نقاش راانااد اان بزیساتی باان توهاان شاور تااز یااک
برند سیو ازا را بلیداادت اوفاو گاررر .ایان چتازا ب اد عهازاتاناد ام :عوااال
ساازمازنی شاازال شااش عیصاار و عواااال ارااکشااده شااغلی ام سااوی زا یااز
شزال پیج عیصار و عوااال ااائان شاده ام ساوی شار ک شازال شاش عیصار و
عواال ارتهط بز برند شار ک شازال ه اک عیصار  .بار اساز نتازیج بان رساک
ااادهو ساازختزا ساازمازنی یرراتمر ااز و عاادالک ساازمازنی ام بر ااترین اولویااک
برخااواراا بورنااد .اضاازیک شااغلیو ومزیااک شاار ک ام زا یااز و قاادات و
شااترت برنااد باان ترتراای را اولویااکهاازی ب اادی قااراا گرفتیااد .متاارین راهاان
اهمرااک خاارین اولویااک نرااز اربااوم باان اشااترز بر ااتر باان برنااد بااوره اسااک.
همنیاارن بااز توهاان باان نتاازیج باان رسااک ااادهو رو اضاامو فراگراار اتغررهاازی
ارتهط بز برناد و عوااال ارااکشاده شاغلی ام ساوی زا یاز و ام اتامتارین اب ازر
افتاازا شااتروندی برنااد احسااوب ااایشااوند .ساازختزا ساازمازنی را ایداازر افتاازا
شااتروندی بس ارزا اتاام اسااک و ساازختزا هاار چاان ای طااختاارو یرراساامیتاار و
متاار سلساالناراتهاای بزشاادو بزعااث بتهااور افتاازا شااتروندی برنااد ااایشااور.
ا ایتااوا گیااک هاار چاان ساازختزا ساازماز باارشاموااد باازا و بلیااد بزشااد ام
ییدزیی بان ب اد یاک ناود بایاسا ولرتی را افتازا زاایادا اایتاوا ا ازهده
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رر ن بن افتزا شاتروندی برناد ساری اایاسازند .الهتان سازختزا سازمازنی بزیاد
بز ازهرک زا و ارازا بلاوغ زا یاز اتیزسای بزشاد و را ایان صاوات قط از بان
تقویاک افتاازا شااتروندی مااک اای یااد .باانعیااوا نمونان را یاک ساازماز اان
احاارط پویااز راار و زا یااز باازلال هسااتیدو ساازختزا پویااز و ترماای باان افتاازا
شااتروندی مااک ااای یااد ولاای را یااک ساازماز قاادیمی و ایسااتزو ساازختزا
سلسالناراتهای را بتهااور افتاازا شااتروندی ااؤثرتر خواهااد بااور .عاادالک ساازمازنی
نرز ننتیتز بزعث بتهاور افتازا شاتروندی برناد اایگارررو بلیان را همان بخاشهاز
بزعث بتهور عملیارر فارری و سازمازنی اایشاور .بانعیاوا نمونان زاایادی ان
عاادم اضاازیک شااغلی راارو یقریااز ب ااد ام ااادتی عاادم ت تااد باان باازا خواهااد وار.
اگاار را ادموعاانایو ااادیر و زاایااد عاادالک ساازمازنی اا وااس نییاادو یقریااز ب ااد
ام ااادتی ااژ افتاازای خواهیااد راشااک .زاایاادی اان ای ان وااداقلهاازی شااغلی
برای وی را سازماز فاراهم نهزشادو نهزیاد ام او ازای فراتار ام وظازیخ احولان بان
وی راشاک ،بیازبراینو سازماز نهزیاد بارن واوادهزی اختلاخ و زاایادا تیازوتی
قزئ ال شااور تااز زاایاادا عاادالک ساازمازنی اا وااس ییااد .ب ایترری اد ومزی اک
ساازماز ام زا یااز باان بتهااور افتاازا شااتروندی مااک ااای یااد .ومزیااک
سازمازنیو بزعاث اایشااور زا یاز فیاار ییاد اان را شارایط اوسااز نرازم باان
پ ترهزنی بارای ازا یاز منادگیو سازماز باناوقاع و بانراساتی ام هاز ومزیاک
خواهد رر و بدین ترتری بزعاث تقویاک افتازا شاتروندی برناد اایشاور .ماازنی
اان ساازماز ام ی اک زاایااد ومزی اک ا ای یاادو او راصاادر ههاارا برا ای ی اد و
افتزاهزی شاتروندی او نساهک بان برناد سازماز افازایش ااییزباد .ایان ومزیاک
ایتواند بنصوات اازری و ا یاوی بزشاد .پاژوهشهازی اختلیای نراز ن از راره
اسااک اان ومزیااک ساازمازنی ارااکشااده بااز افتاازا شااتروندی و هماان اب اازر
اابطاان ا یاازراای راار ،ی یاای بااز افاازایش ومزیااک ساازمازنیو زا یااز افتاازا
شتروندی بر اتری ام خاور ن از اایرهیاد .را ااوار اهمراک قادات و شاترت
برنااد نر از ا اازهده شااده اسااک اان زاایاادانی اان را ساازماز هاازیی بااز برنااد
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ا توا و اطر ازا اای ییادو اوساز یاروا و بانتهاع افتزاهازی ومزیاک ام
برنااد میاازری ام خااور ن ااز ااایرهیااد .هاار چاان شااترت برنااد بر ااتر بزشاادو
زاایاادا وااس یااروا و اعتمزربااننیااس بر ااتری پراادا ااای ییااد و ساا ی
ای یید اا را زا خور ن از رهیاد ان ایان ااار بان بتهاور افتازا شاتروندی
برنااد ا ایاندزاااد .را ایاان ماریاان نتاازیج پااژوهش هم ااردی اوانیاای و قزساامماره
 2332ن از رار ان اتغررهازیی همناو ت تاد برنادو ازلیراک اوانای برنادو
اادیریک ایازبع انسازنی برناداحوا و هزا انپاذیری سازماز بانطاوا اساتقرم بار
افتاازا شااتروندی برنااد ت ثررگااذاا ااایبزشااید .پااژوهش سرادساا ردی و
هم ااردیز  2331وااز ی ام تا ثرر ابهااک ت تااد ساازمازنی باار افتاازا شااتروندی
سزمازنی بوره اسک .ضرزج  2334بان ایان نتردان اسارده اساک ان بارن اعتمازر
باان برنااد و افتاازا شااتروندی برنااد و همنیاارن اعتماازر برنااد و ت تااد برنااد اابطاان
اسااتقرم و ا یاازراا وهااور راار .اواارمماره و هاازری نژار مااز  2334ن ااز
رارهانااد اان ت تااد برنااد بااز افتاازا شااتروندی برنااد زاایاادا بااز توهاان باان نقااش
اعتماازر باارن زا یااز را ساازماز و رااای اابطاان ا یاازراا بااوره اسااک .خواشااردی
و همیزاا  2332براز راشاتناناد ان بانطاوا لی بارن افتازا شاتروندی برناد
و اامی ویااژه برنااد اابطاان ابهااک وهااور راار .اوسااوی شزهزندشااک  2330نرااز
ن ز راره اسک ان ااتهزطازت برناد بار اضازیک شاغلیو ت تاد برناد و راک برناد
باار افتاازا شااتروندی برنااد و هویااکیاازبی برنااد باار ت صاای برناادو ت ا ثرر ابهااک و
ا یاازراای راار .نتاازیج پااژوهش احماادیپااوا و ییاازای  2338و تاا ثرر اعتماازر
باان برنااد و ت تااد باان برنااد باار افتزاهاازی شااتروندی برنااد اا تزئرااد اارره اسااک.
پوایساالی و همیاازاا  1324نرااز اابطاان باارن اضاازیک شااغلی و افتاازا
شااتروندی برنااد اا تزئرااد ااررهانااد .اا ماان و هزنساار  1322نرااز ن ااز رارهانااد
ن اعتمزر بان برنادو تا ثرر ا یازراای بار افتزاهازی شاتروندی برناد راشاتن اساک،
بیاازبراینو نتاازیج پااژوهشهاازی گذشااتن را ااسااتزی نتاازیج ایاان پااژوهش بااوره و
اهمرک اب زر شیزسزیی شده اا تزئرد ای ید.

56

فصلنامه مدیریت برند ،دوره هشتم ،شماره بیست و پنجم ،بهار 0011

را ااساتزی توسا ن چاازاچوب افتاازا شاتروندی برنااد و شیزساازیی اب اازر اختلااخ و
پر یتزرهزی میر هتک توس ن افتزاهزی شتروندی برند ااائن شده اسک:
 باارای رسااترزبی باان یااک ساازختزا ساازمازنی یرراتمر ااز اان ام اتاامتاارین
اخلینهز بارای بتهاور افتازا شاتروندی برناد اایبزشادو بزیساتی را سازماز
بنهزی یک اادیریک اتمر از و واوادو اامیهازی واواد ت ریاخ ارر .وهان
ا ااترک هماان اعضاازی ساازماز اعتقاازر ااسااخ هااز باان اامیهاازی ساازماز
اسااک .ایاان باازوا واوااد را تماازم ساازماز هاازای اسااک .باان وراازت
اایبخ اد و اوتاوا احاارک اشاد سازماز اسااک .اامیهازی ا اترکو اازا
را ولقاانهاازی وچااکو برابااریو روسااتی و اعتماازر اومافاازو را باارن اعضااز
تر رهاای اا ااایساازمر اان را نتزیااک اامیهاازی ساازماز و ساازختزا ساازماز اا
شیل ایرهد .بن عهزات سازرهتار سازماز چرازی نرساک بانهاز اامیهازی
 .همنیاارن اطالعاازت باانصااوات ار اازی و اتمر ااز نهزشااد بلیاان بزیااد را
ل سزماز پخششاده بزشاد .چیارن نتازری ات لاو بان یاک نیار و یاز یاک
گروه خزص نرساک ،بلیان ایان شاوا و شاو راوطلهزنان تاکتاک افارار اساک
ن سرازین اصلی سزماز ایبزشد.
 اوسااز عاادالکو ت ا ثرری قااوی باار افتاازا و نگااری زا یااز و بتهااور افتاازا
شااتروندی برنااد راار .پر اایتزر ااایشااور باارای بتهااور عاادالک ساازمازنیو
ااادیرا ایاان ساان ب ااد عاادالک اا اعزیااک ییااد :ب ااد اولو برقااراای عاادالک
ت اومی ی اان باان نتاازیج تخصاارص تخصاارص وقااو و پاازرای یااز اداازمات
اربااوم ااایشااور .ب ااد رومو برقااراای عاادالک اویاانای اان باار فراییاادهزی
تخصاارص ت رااد راار نحااوه سرزسااکگااذاای و خااطا اای ساازماز را
تخصاارص پاازرای یااز اداازمات  ،و ب ااد سااومو برقااراای عاادالک ت اازالی اان
اوابط برن فرری اا را برایگررر.
 ایبزیساک نگاری سازماز بان سامک برندسازمی و بزماایازبی راخلای بزشاد و
بز تمر ز بر زا یز و تالی شاور ان باز افازایش گازهی زا یاز نساهک بان
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ااههاارر برنااد و نق اای اان هریااک را رسااترزبی باان اهااداا ساازماز اییااز
ای ییدو وضاو نقاش و ماریان ااتقازی راناش و ت تاد بان برناد اا را ای از
تقویک نمزیید .بدین ایظاوا سازماز بزیاد باز تدزیانوتحلرال رقراو ا ازیلو
شار شاغل ا خصای را اخترازا زا یاز قاراا رهاد و هاز اا ام انتظاازاات
واقعبریزنن سزماز گزه نمزید.
ااادیرا بزیااد باارای هلاای اضاازیک زاایاادا خااور شاارایط اازای ایزساای و
فرصااکهاازیی باارای پر اارفک ایداازر ییاد .وداام اازا و اراازا اسااتر بزیااد
اتیزساای بااز ظرفرااکهاازی هاار فاارر باارای او را نظاار گرفتاان شااور .ااتهزطاازت
زا یز بز ییدیگر و همنیرن بز ادیرا و سرپرستز بزید بز اوترام بزشد.
ادیرا بزیاد باز اطاالد اسازنی ایزسای بان پرسایل را خصاوص وقازیع برنادو
ا اازا ک رار زاایاادا را تصاامرمگرااریهااز و ااائاان توضاارحزت را اااوار
تزایخنن برند و باز راساتز سارایی ام برناد سازماز و ازای ییاد ان پرسایل
اوسااز ت لااو باان ساازماز و برنااد پراادا ییااد .باانعیااوا اباازل برگاازاای
اراساام و ه اانهاازی ااارتهط بااز برنااد ساازماز اباال ساازلگررهز و اتیزقاازت
ایتواند مک ییده بزشد.
اادیرا باارای تقویاک افتاازا شاتروندی برنااد بزیاد را زاایاادا خاور وااس
همدلی و همراه بور اا ایدازر ییاد و بانگونانای باز هاز افتازا ییاد ان
زا یااز خااور اا هزئاای ام شاار ک بدانیااد .راشااتن اوابااط نزریااک بااز
زا یز ایتواند بن این اوضود مک ید.
ادیرا بزیاد اواباط راساک و ااتهزطازت صاحرح اا را تمازای ساطو برقاراا
یید و ایان اایاز اا فاراهم ییاد تاز تمازم افارار بانصاوات مارانان بتوانیاد
اوابطی ن فیر ای یید راسک اسک اا اندزم رهید.
ااادیرا ااایتوانیااد بااز افاازایش اووراان اازا ترماای را واواادهزی ساازماز و
زاایاادا اا باان ییاادیگر وابسااتن ییااد و بااز ایداازر ت لااوخاازطر نسااهک باان
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سااازماز و ییااادیگر افتزاهااازی شاااتروندی اا افااازایش رهیاااد .ت ااایرل
ترمهزی زایو ایدزر انگرزه را زا یز را این مارین اؤثر خواهد بور.
 هااذبو مااازیشو انتخاازب و باان اازاگرری علماای زا یااز اوارنراازم ساازماز و
ااائاان اااومیهاازی اثااربخش باان نااز و اامیاازبی هاازاع عملیاارر شااغلی و
ههاارا خاادازت نااز و تاادوین سرزسااکهاازی ت ااویقی باارای تقویااک افتاازا
اطلااوب را نااز و توهاان باان نظاازمهاازی یرراساامی را ساازماز و باار تقویااک
افتاازا شااتروندی برنااد اااؤثر خواهااد بااور .باار ایاان اسااز و ساازماز هااز بزیااد
فر ییاادهزی هااذبو مااازیشو انتخاازب و باان زاگماازای و اسااتخدام ایاازبع
انسزنی اوارنرازم خاور اا بانگونانای طراوای و بان اهارا را واناد ان افاراری
بز افتزا شتروندی اترقیو هذب سزماز شوند.
 ساازماز هااز ااایتوانیااد ام طریااو افاازایش ریرااکو بااناوم بااور احصااو تو
همیاازای بااز شاار کهاازی باازا و خااویناازمو برنااد ساازمیو باازا اارر
اناادامه ساازماز و تهلرغاازتو هزیگاازه برنااد خااور اا اسااتحیم اارره و باادین
ترتراای تصااویر اطلااوبی ام برنااد ساازماز ایداازر نمااوره و ام طریااو ایداازر
وس یروا را زا یز و افتزا شتروندی برند را هز اا تقویک بخ ید.
اولرن و اتمترین احادوریک ایان پاژوهش هاممااز شاد باز رواه پراک روناز
را ااوا بااور اان را تماازم اراواال پااژوهش رسااک پژوه ااگر اا بسااتن و اازا اا
رشواا رر .ییی ریگار ام احادوریکهازی اتام ایان پاژوهش عادم رسترسای بان
اتخصصااز وااومه بزماایاازبی و ااادیریک ایاازبع انساازنی را رواه رونااز باارای انداازم
اصزوهن باور ان باناههازا را برخای ااواار بان اویهازی یرروضاوای اصازوهن
اندزم شد .بز توهن بان ایییان را ایان پاژوهش بان رلرال احادوریک رسترسای بان
اتخصصااز اختلااخو تیتااز ام نظاار اساازترد ران ااگزههاازی تتاارا اسااتیزره شااده
اسااکو پر اایتزر ااایشااور را پااژوهشهاازی تاای ام نظاار ساازیر اتخصصااز را
ران گزههز و سازماز هازی اختلاخ اوا اساتیزره شاور .همنیارنو باز توهان بان
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ایییاان ای ان پ اژوهش تیتااز نقطاان نظاارات زاشیزسااز وااومه بزماای ازبی و ااادیریک
ایزبع انسزنی و افتازا سازمازنی اا اادنظر قاراا راره اساکو پر ایتزر اایشاور ان
را پژوهشهزیی هداگزنان باز نظرسایدی ام اادیرا سازماز هاز و زا یاز هازو
افتزا شتروندی برناد اواربراسای قاراا گرارر تاز بادین ترترایو چازاچوبی زاال
ام افتزا شتروندی برند وزصل شور.
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اطزل زت ادیریک بتهور و تحول و  83 12و .223-241
احماادیپااواو اومااد ،ییاازایو احمااد  . 2338ااائاان ااادل افتاازا شااتروندی برنااد
اطزل اان اااواری :شاا ی بزنااک ساا ن شااتر گل زیگااز و پزیااز نزااان زاشیزساای ااشااد
ااادیریک بزماگاازنیو ران اایده علااوم اراای و مبااز هاازی خاازاهیو اوسساان اااومی عاازلی
پرزم گل زیگز .
احمااوری ارمیاادو احمااد ،گلیاازای وااوو سااحر ،ساامر ی نصاارو احمااور و
اتاارایشو وساان  . 2330براس ای اثاار نقااش ار ازندی اعتماازر زا یااز باان برنااد باار
اابطپ ساهک اههاری تحاولگارا و افتازا شاتروندی برناد را صای ک زشای و ساراارکو
ادیریک بزماگزنیو  4 3و .855-334
اااراریو احمداضااز ،ومراادیو اتاارمار ،ساادزریو سردنصاارالن ،ه یااریو ا اارم و
اااراری چزل ااتریو هااوار  . 2333اابطاان سااهک اههااری تحااولگاارا-تهاازرلی و افتاازا
شااتروندی ساازمازنی را ساازماز تربرااک باادنی همتااوای اسااالای ایاارا و ااادیریک
وامشیو  8 3و .212-223
ارمبااز و بتااول ،تهاازوااو علاایاصااغر و را ااواو عهدالحساارن  . 2332براس ای ت ا ثرر
اب اازر افتاازا شااتروندی برنااد باار تصااویر ذهی ای ام برنااد اطزل اان اااواری :برماان س ارز و
پزیااز نزااان زاشیزساای ااشااد ااادیریک بزماگاازنیو ران اایده ااادیریک و وساازبداایو
ران گزه سرستز و بلوچستز .
اوسااوی شزهزندشااکو ساارده ااازهر  ،نااواومیو وساارن و صاازر ومیااریو فاارام
 . 2330براساای تاا ثرر اب اازر اختلااخ برنااد باار افتاازا شااتروندی برنااد اواراطزل اان:
زا یز شار ک زلان اال و پزیاز نزاان زاشیزسای ااشاد اادیریک بزماگازنیو ران ایده
ادیریک و وسزبداایو ران گزه خواامای.
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 تهراارن نقااش ار ازندی عملیاارر احصااول را. 2332 اوسااویو س ارد نداامالاادین
 و2 8 ت ا ثرر چ ااماناادام و اوضااعیاازبی برنااد باار اامی وی اژۀ برناادو ااادیریک بزماگاازنیو
.113-143
 ااادل. 2332  هماازلی زپااکو شااترام و اضاازییو ارتضای،هاازریماره اقاادمو ا اارم
تا ثرر برندساازمی راخلای باار افتاازا شااتروندی برنااد را صاای ک هتلااداایو پااژوهشهاازی
.133-113  و50 20 ادیریک را ایرا و
 براساای تاا ثرر افتاازا شااتروندی ساازمازنی باار تصااویر. 2334 هرناادیو عطاازاهلل
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