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ساز و کار برندینگ ط سوابرند و ساختار رفتار برندینگ کارکنان با نقش  یریجهت گرابطه بین 

  یعملکرد نیو ارتباطات ب یداخل

 (اردبیل چوب نتاشیمجتمع کارخانجات سمطالعه: مورد )
 

 4الهام اسالمی ،3فریدون منچری ،*،2محمد رستمی1علی فرهادی محلی

 ان،دانشگاه آزاد اسالمی،گرگان،ایراناستادیار،گروه مدیریت،واحد گرگ 1

 .ایراندانشگاه آزاداسالمی ، گرگان گرگان،واحد آموخته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، دانش  2

 .ایراندانشگاه آزاداسالمی ، گرگان گرگان،واحد آموخته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک، دانش 3

 .ایراندانشگاه آزاداسالمی ، گرگان ،گرگان، واحد جوی دکتری مدیریت دولتیدانش4

 

 Afarhadi19@yahoo.com نویسنده مسوول: رایانامه*و  1

 -----پررنگ(  B Nazaninpt.12دو سطر فاصله ) -----

 نگیساز و کار برند یانجیکارکنان با نقش م نگیبرند و ساختار رفتار برند یریجهت گ یبررسهدف از تحقیق حاضر 

باشد. پژوهش حاضر از می لیچوب اردب نتاشیمجتمع کارخانجات سی در عملکرد نیارتباطات ب یگر لیو تعد یداخل

جامعه آماری تحقیق گردد. نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی محسوب می

 ساده  د و روش نمونه گیری تصادفیباشنمینفر 220به تعداد  1397در سال لیاردب چوب نتاشیکارخانجات سشاغلین 

ای و ها نیز میدانی و کتابخانهآوری دادهروش جمع .نفر می باشد 136حجم نمونه بر اساس فرمول جدول مورگان  است.

های حاکی از پایایی پرسشنامه 0.7باشد. ضریب آلفای کرونباخ باالی میاستاندارد و محقق ساخته های ابزار آن پرسشنامه

 لیتحل و هیتجز جهتباشد و روایی پرسشنامه ها توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفته است. ین پرسشنامه میمناسب ا

 از حاصل جینتااستفاده شده است.   plsنرم افزار   ی ساختار معادالت روش از پژوهش، نیا یهاهیفرض حسب بر هاداده

تمام فرضیه ها جز  و داری مورد تأیید استعاملی و اعداد معنیاز لحاظ بار شده، گرفته کار به مدل دهدیم نشان پژوهش،

 فرضیه چهارم  تایید شد.

B Nazaninpt.

 ی.عملکرد نیارتباطات بی، داخل نگیساز و کار برند، کارکنان نگیساختار رفتار برند، برند یریجهت گکلیدی:  گانواژ

 
 ، راست چين(B Nazaninpt.11نويسنده اول )حصیلی و رشته تخصصي، دانشکده و دانشگاه محل، مقطع تدرجه علمينويسنده مسئول: -*و  1

 ، راست چين(B Nazaninpt. 11نويسنده دوم ) (، دانشکده و دانشگاه محل تحصیليا سمت كاريو رشته تخصصي ) درجه علمي-2
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 -----پررنگ(  B Nazaninpt.14ه )فاصل 
 مقدمه 

 یحوزه همواره آن را از جنبه ها نیرو محققان ا نیاز سازمان ها است ،از ا یاریبس یها تیاز اولو یقو یاز برند یامروزه برخوردار

است  یخارج از سازمان موضوعدر  یبرند ساز کردیرو انجام شود. یو خارج یدر دو وجه داخل تواندیم یکرده اند.برند ساز یبررس یمختلف

کار انتخاب  نیا یرا برا ییهاوهیرو ش نیاز ا دهد. یرا هدف قرار م انیبوده است و البته مشتر یشماریمحققان ب تمرکزکه تاکنون کانون 

و  یدر ذهن مشتر برند سازمان یریگموثر در شکل اریکارکنان از عوامل بس یمرتبط باشد، از طرف یبه مشتر میکند که به طور مستق یم

 (.8) کارکنان شده یعنیبرند در درون سازمان ، یبه منظور ارتقا یداخل یصورت برند ساز نی. در اتندمصرف کننده کاال و خدمات هس

کانون توجه  ریساختن برند در چند سال اخ یبرا یانسان یرویقابل انکار کارکنان در مورد برند باعث شده است تا ن رینقش غ

-جهتلذا در این پژوهش رابطه  کارکنان نسبت به برند و تحقق اهداف آن. یتوجه به تعهد و وفادار یعنیشود،  یعلم قاتیتحقاز  یاریبس

ی مورد بررسی عملکردی ارتباطات بین گرلیو تعد یداخل نگیساز و کار برند یانجیم کارکنان با نقش نگیبرند و ساختار رفتار برند یریگ

خدمات و محصوالت آنها مطابق با مفهوم  تیفیک نکهیاز ا نانیام جهت اطم یب یمانند آ ایدن یهااز شرکت یاریبس امروزه قرار می گیرد.

 یبرا یآموزش یهاتیو فعال یکند و به ارتباطات داخلیرا دنبال م یتجار نام یریآنان است، جهت گ برند یهااز وعده انیدرک شده مشتر

  (.11) ندینمایتوجه م ینام تجار یهادهاز وع نانو شناخت کارک یآگاه جادیا

که ارتباط بین این دو پدیده را مورد  وجود ندارد یمطالعات تجرب چیاما هو برندینگ داخلی هر دو مهم است برند  یریجهت گ

تغییر یابد و در جهت آزمایش قرار داده باشد. در راستای جهت گیری برند سازمان میبایست عوامل داخلی و ساز و کار رفتاری کارکنان نیز 

این تحقیق با به دست آوردن چگونگی ارتباط این عوامل با  برند باشد تا بتواند جهت گیری برند اثر مثبت خود را بر عملکرد بگذارد.

گیرد و با  اند قرارهای تولیدی که قدم در راه برندینگ گذاشتهتواند به عنوان یک موضوع مهم و اثر گذار مورد استفاده شرکتبکدیگر می

بایست همراه با توسعه ساختار و رفتار توسعه نام تجاری سازمان می استفاده از نتایج آن عملکرد خود را در این زمینه بهبود بخشند.

میبایست همراه توسعه ابزارهای ارتباطی سیستماتیک برای کارکنان  برند  یریجهت گ نییدر تع یگذارهیسرمالذا  (.4کارکنان باشد )

تا ارزش سازمان بیان شده منجر به درک نقش کارکنان توسط آنان در پیشبرد سازمان گردد.همچنین درک درست از جهت گیری  باشد

و  برند باعث میگردد تا کارکنان انگیزه بهتر و بیشتری در جهت مطابقت رفتار و عملکرد خود با برند نشان دهند و تعامل خود را با همکاران

 انیبا مشترا افزایش دهند.از فواید این تحقیق این خواهد بود که نشان خواهد داد چگونه با برندینگ داخلی کارکنان مشتریان در این راست

زیرا جهت گیری برند خود به خود محقق نمیشود و رفتارهای کارکنان میتواند زمینه ساز تحقق آن . خواهند کردبرقرار بهتری ارتباط 

بگذارد. اگرچه تحقیقات متعددی در حوزه برندینگ داخلی و عملکرد کارکنان انجام شده است اما کمتر  گردد و بر تسهیل توسعه برند اثر

تحقیقی تاکنون به بررسی نقش وارتباط این دو رویکرد بصورت یک مدل جامع اشاره کرده است .لذا در این تحقیق هدف آن است تا به 

 یبرند م یریباورند که جهت گ نیاز محققان بر ا یبرخ ی بپردازیم.عملکرد نیطات بارتبابررسی چگونگی ارتباط این دو متغییر و تبیین 

را به  یاست که وعده نام تجار یمستلزم کارکنان یداخل یتجار نام. (2001 ،3نسونیهانک کند )مثالً یبانیپشت زیتواند از توسعه شرکت ن

(. بر این اساس پژوهش حاضر در 7کند ) یسازمان کمک م یام تجاردر مورد ن انیتصور مشتر یریکنند که به شکل گ یم لیتبد تیواقع
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ساز و کار برندینگ  یانجیبرند و ساختار رفتار برندینگ کارکنان با نقش م یریجهت گ نیب ایآ پی پاسخ گویی به این سوال است که

 ؟وجود داردمعنادار رابطه  یعملکرد نیارتباطات ب  یگر لیو تعد یداخل

 

 پیشینه تحقیق -2

به این نتیجه  ها و آثار و پیامد برندسازی داخلیطراحی و تبیین مدل مکانیزم، در پژوهشی با عنوان (1395)همکاران  و سلطانی 

برندسازی داخلی بر وفاداری به برند، تعهد برند بر وفاداری به برند و وفاداری به  شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان به برند، رسیدند که

(، در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که 1394) هادیزاده و همکاران .(2) عملکرد برند در سطح کارکنان اثر مثبت داردبرند بر 

وفاداری به  و برندسازی داخلی با حس تعلق به برند همجنین حس تعلق به برند با رفتار شهروندی به برند و تعهد به برند با وفاداری به برند

بررسی تاثیر مستقیم بازار محوری (، تحقیقی با عنوان 1392) اسدزاده .(6) ی مثبت و معناداری داردرابطه وندی به برندبرند با رفتار شهر

یابی گیری برند و جایگاهالمللی متشکل از دو عنصر جهتبرندسازی بین المللی برند و همچنین تاثیر غیرمستقیم آن از طریقبر عملکرد بین

دار و تاثیر مستقیم و نتایج به دست، بیانگر رابطه معنی .پژوهش در میان صد برند برتر ایران انجام گرفته . اینشودمجدد پرداخته می

 .(1) دار متغیر تعدیل کننده برندسازی نیز به اثبات رسیده استمحوری بر عملکرد برند است. تاثیر معنی همچنین غیرمستقیم بازار

پیمان برند توسط کارکنان به این  و برنامه ریزی داخلی با رویکرد به جاآوردن عهد"ژوهشی با عنوان(، در پ2016) 4پانجایسری و ویلسون

نتیجه دست یافتند که برندسازی داخلی بازاریابی را با مدیریت منابع انسانی هماهنگ می کند و اثر قابل توجهی روی جنبه های نگرشی و 

تعهد  به برند، همچنین برندسازی داخلی مدیریت را در بهبود حس تعلق کارکنان برند دارد.رفتاری کارکنان در به جا آوردن عهد و پیمان 

ارزیابی "(، در پژوهشی با عنوان 2014و همکاران ) 5ماتاندا .(5) و وفاداری یاری می کند و به رفتار مربوط به برند کارکنان نیز تاثیر دارد

به این نتیجه دست یافتند که هدف درک شده توسط کارکنان "دیلگر هدف درک شدهداخلی،برند سازی داخلی و نتایج سازمانی:نقش تع

واقع  در وفاداری و انجام درست فعالیت های آنان در سازمان اثر گذار است. در ارتباط با نام تجاری و نگرش فرد نسبت به سازمان بر

برند سازی داخلی در بانک هند: "( در پژوهشی با عنوان 2012) 6یشاهیدا و دبیان .(2) شفافیت اهداف برند بر وفاداری کارکنان اثر دارد

به این نتیجه دست یافتند که هنگامی که کارکنان برندسازی داخلی را به عنوان یک فعالیت مدیریت سطوح باال درک "اکتشافات اولیه

 .(9) سازمان خواهد شدمانع اصلی در ایجاد برند سازی داخلی در  کنند و همچنین عدم ارتباط مؤثر در سازمان،

 

 هامواد و روش -3

رابطه  نکهیا لیبه دل نیهمچنو از نظر هدف کاربردی است.  است یشیمایپ -یفیاز نوع توص قیتحق نیروش بکارگرفته شده در ا 

مه به عنوان ابزار در تحقیق حاضر، پرسشنا است. اند، از نوع همبستگیمورد مطالعه قرار گرفته ، میانجی و وابستهمستقل یرهایمتغ نیب

جهت برای سنجش  .گردیدهتحقیق است استفاده  یهاکسب داده یمستقیم برا روشی رایج تحقیق و یاصلی سنجش، که یکی از ابزارها

 
4 Punjaisri & Wilson
5 Matanda
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ساز و کار . برای سنجش شده است استفادهگزینه  5با درجه بندی لیکرت  (2008) وونگ و مریلز سوالی 6پرسشنامه  از برند یریگ

، اقتباس شده (2009پانجایسری و همکاران )گزینه ای که از پژوهش  5سوالی با درجه بندی لیکرت  10پرسشنامه  ازی لداخ نگیبرند

محقق  گزینه ای که 5سوالی با درجه بندی لیکرت  6پرسشنامه از  یعملکرد نیارتباطات ببهره گرفته شده و نهایتاً برای سنجش  است

جامعه  ها نسبت به توزیع آنها اقدام گردیده است.پس از بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه بهره گرفته شده است. که، ساخته است

با توجه به جامعه آماری باشد. ی( منفر220به تعداد ) لیتاش چوب اردبنیکارکنان مجتمع کارخانجات س هیکلآماری پژوهش شامل 

گردیده استفاده  سادهگیری تصادفی نفر مشخص شد و از روش نمونه 136پژوهش، از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه آماری 

-بدین  Smart plsاز نرم افزار و ز معادالت ساختاری استفاده گردیدهای آمار استنباطی و جهت آزمون فرضیات تحقیق ادر تحلیل است.

 .استمنظور بهره گرفته شده 

 

 های تحقیقمدل مفهومی و فرضیه -3-1

 نگیساز و کار برند یانجیکارکنان با نقش م نگیبرند و ساختار رفتار برند یریگجهت یبررس بهدد است این پژوهش درص 

در این پژوهش جهت گیری برند متغیر بپردازد.  لیچوب اردب نتاشیمجتمع کارخانجات سدر  یعملکرد نیارتباطات ب یگرلیو تعد یداخل

ن وابسته، متغیر ارتباطات بین عملکردی به عنوان متغیر تعدیلگر و متغیر ساز و کار مکنو ساختار رفتار برندینگ کارکنان متغیرمستقل، 

 برندینگ داخلی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است.

 

 مدل مفهومی تحقیق -1شکل

 

 های مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از:فرضیه

 ی معناداری وجود دارد.کنان رابطهگیری برند و ساختار رفتار برندینگ کاربین جهت -

 ی معناداری وجود دارد.گیری برند و ساز و کار برندینگ داخلی رابطهبین جهت -

 ی معناداری وجود دارد.بین ساز و کار برندینگ داخلی و ساختار رفتار برندینگ کارکنان رابطه -
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 کند.و ساختار رفتار برندینگ کارکنان را تعدیل میی بین ساز و کار برندینگ داخلی ارتباطات بین عملکردی، رابطه -

 دارد. میانجی نقش کارکنان رفتار برندینگ ساختار و برند گیری جهت بین ارتباط در داخلی برندینگ کار و ساز -

 

 تجزیه و تحلیل آماری -3-2

های موجود را برای تحلیل مورد استفاده ادهتوان ددر انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که آیا می 

های مختلفی برای این کار وجود دارد پردازیم. روشها برای تحلیل عاملی میقرار داد یا نه؟ بنابراین در ابتدا به بررسی مناسب بودن داده

 KMOر نوسان است. در صورتی که مقدار د 1تا  0اشاره کرد که مقدار آن همواره بین   KMOتوان به محاسبه مقدار که از جمله آنها می

توان با احتیاط بیشتر به باشد، می 0.69تا  0.50ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین باشد، داده 0.50کمتر از 

ها برای تحلیل عاملی مناسب های موجود در بین دادهباشد، همبستگی 0.7تحلیل عاملی پرداخت، ولی در صورتی که مقدار آن بزرگتر از 

 ت.س( قابل بررسی ا1بدین منظور در تحقیق حاضر از آزمون کمو و بارتلت استفاده شده است که نتایج در جدول شماره ) خواهد بود.

 

 و بارتلت  KMOآزمون -1جدول

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 768/0  

Bartlett's Test of Sphericity 

 241/5902 

 406 

 000/0 

  

ها برای اجرای تحلیل توان گفت که داده( می>0.05sig) ( و عدد معناداری آزمون بارتلت0.7 از )بزرگتر KMOبا توجه به عدد 

رداخته شده ها پهای تحقیق به بررسی عوامل در میان دادهپیش از استخراج مدل عاملی مناسب است و از شرایط مورد نیاز برخوردار است.

اقدام  شده نییتب انسیکل وار جدول، یعامل ۀافتیچرخش  سیماتر، قیتحق یرهایمتغ نیب هیاشتراکات اولمنظور به بررسی است، بدین

 پردازیم:های تحقیق میدهند. در ادامه به بررسی مدلها را نشان میها، حد قبولی و تائید شاخصگردیده است، که نتایج این آزمون
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 مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب بارهای عاملی -2 شکل

 

 

 مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب معناداری -3شکل

 

 یو برازش کل یبرازش مدل ساختار ،یرگیبرازش مدل، از برازش مدل اندازه یجهت بررسهای تحقیق پس از استخراج مدل 

تمامی اعداد ضرایب بارهای تحقیق حاضر  در .باشدمی 0.4ایب بارهای عاملی، مقدار مالک برای مناسب بودن ضرنمودیم. مدل استفاده 

است و مطابق  7AVE ،0.5با توجه به اینکه مقدار مناسب برای  بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد. 0.4عاملی سؤاالت از 

اند، در نتیجه مناسب بودن روایی همگرای ناسبی را اتخاذ نمودههای جدول فوق این معیار در مورد متغیرهای مکنون مقدار مبا یافته

زای مربوط به متغیرهای پنهان درون  2Rدومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ضرایب  شود.پژوهش تأیید می

 
7 - Average Variance Extracted 
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به  0.67و  0.33، 0.19زا دارد و سه مقدار ونزا بر یک متغیر درمعیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برون  2R)وابسته( مدل است. 

های درونزای برای سازه 2R، مقدار 2شود. مطابق با شکل در نظر گرفته می 2Rبرای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  عنوان مقدار مالک

 توان مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید ساخت.ه مقدار مالک، میپژوهش محاسبه شده است که با توجه به س

 زادرون برای سازه 2Rتایج معیار ن -2جدول

 2R ختصاریا  عالمت متغیرهای مکنون

 IB 377/0 ساز و کار برندینگ داخلی

 SB 391/0 ساختار رفتار برندینگ کارکنان

 

به عنوان مقادیر ضعیف،  0.36و  0.25، 0.01که سه مقدار شود استفاده می  GOFبرای بررسی برازش مدل کلی از معیار  

، برازش بسیار مناسب مدل کلی 543/0 به میزان  GOFمعرفی شده است. با توجه به مقدار بدست آمده برای   GOFمتوسط و قوی برای

 شود.تأیید می

 بررسی است. ( قابل4نتایج بررسی فرضیات تحقیق حاضر در قالب جدول شماره ) 

 

 پژوهش مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل رابطۀنتایج  -3جدول

 روابط علی بین متغیرهای پژوهش فرضیه
عالمت 

 اختصاری

ضریب 

 ( β)مسیر

 معناداری

(T-Value) 

نتیجه 

 آزمون

 تایید BO-SB 157/0 486/2 ساختار رفتار برندینگ کارکنان -گیری برند جهت اول

 تایید BO-IB 614/0 744/12 ندینگ داخلیساز و کار بر - ندگیری برجهت دوم

 تایید IB-SB 612/0 394/9 ساختار رفتار برندینگ کارکنان  - ساز و کار برندینگ داخلی سوم

 رد IB*FV-SB 300/0 243/1 ساختار رفتار برندینگ کارکنان   IB*FCمتغیر تعدیلگر  چهارم
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های اول، دوم و در فرضیه ضریب معناداری )آماره تی( بین دو متغیر(،  3شماره ) ( و جدول3( و )2) شماره هایبا توجه به شکل

-شود و میتأیید می 1Hرد و فرضیه  0Hبنابراین فرضیه  باشد،بر معناداری آماره تی می که نشان باشدمی 96/1بیشتر از قدرمطلق سوم 

 شوند.می أییدتها لذا این فرضیهداری وجود دارد و معنا رابطه متغیرهای مورد مطالعهتوان نتیجه گرفت بین 

بدست  243/1که به سمت متغیر ساختار رفتار برندینگ کارکنان فلش خورده است عدد  IB*FC متغیرضریب معناداری مربوط به 

به ت بین عملکردی را ی متغیر ارتباطاتوان رابطهمی %95دهد در سطح اطمینان نشان می 96/1آمده است که به دلیل کمتر بودن از 

توان تأیید نمود که متغیر ارتباطات بین عملکردی می %95گر تأیید ساخت. به عبارت دیگر در سطح اطمینان عنوان یک متغیر تعدیل

 شود.کند. لذا فرضیۀ چهارم این تحقیق رد میی ساز و کار برندینگ داخلی و ساختار رفتار برندینگ کارکنان را تعدیل نمیرابطه

باشد. بنابراین الزم است بررسی شود آیا این متغیر در تحقیق متغیر ساز و کار برندینگ داخلی متغیر میانجی می از آنجا که در این

داری اثر میانجی در این تحقیق از آزمون سوبل بنابراین برای بررسی معنی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته نقش میانجی دارد یا خیر؟

 شود که نتایج آن در جدولبا استفاده از ضریب غیر استاندارد مسیر و خطای استاندارد آن آزمون اجرا می است. در این آزموناستفاده شده 

 شان داده شده است.ن 4

 داری اثر متغیر میانجی ساز و کار برندینگ داخلینتایج آزمون معنی -4جدول

P- Value 

 مقدار آماره آزمون سوبل 

Z-Value 

 ر ساختاری تحقیقمسی

 ساختار رفتار برندینگ کارکنان - ساز و کار برندینگ داخلی - گیری برندجهت 853/7 0.000

 

بیشتر  96/1 شده است و بدلیل اینکه قدر مطلق آن از 583/7 حاصل از آزمون سوبل برابر با Z-valueبا توجه به نتایج باال مقدار 

گیری جهترابطه متغیر میانجی ساز و کار برندینگ داخلی در رابطه میان  درصد 95ح اطمینان توان اظهار داشت که در سطاست، لذا می

 باشد.دار میمعنیبرند و ساختار رفتار برندینگ کارکنان 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -4

ری جهت گیکرد متقابل کار یچگونگدر مورد مطالعات محدودی  تاکنوندهنده این موضوع است که  نشانبررسی سوابق تحقیق حاضر 

باب دارای نوآوری می باشد اما در ذیل به شماری از   این برند و برندینگ داخلی و رفتار کارکنان انجام نگرفته شده لذا این پژوهش از

 شود:مطالعات که ارتباط نزدیکتری با موضوع دارند اشاره  می

(، در پژوهشی 2007پانجا سری ) .(1) تقیم داردکرد برند تاثیر مس(، نشان داد که جهت گیری برند بر عمل1392) تحقیق  اسدزاده

. عزیزی و همکاران (5) بین ابزارهای برند سازی داخلی و به جا آوردن پیمان برند رابطه مثبت وجود دارد به این نتیجه دست یافتند که
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(، در 2012. شاهیدا و دبیانی )(2) تموثر اسن به برند که شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنا، در پژوهشی به این نتیجه رسیدند (1395)

پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که هنگامی که کارکنان برند سازی داخلی را به عنوان یک فعالیت مدیریت سطوح باال درک کنند و 

نتایج حاصل از تحقیق با توجه به  .(9) مانع اصلی در ایجاد برند سازی داخلی در سازمان خواهد شد همچنین عدم ارتباط مؤثر در سازمان،

محیط تجاری امروز به شدت تحت تأثیر رقابت میان شرکتها، تغییرات توان اذعان داشت؛ های داخلی و خارجی میحاضر و بررسی پیشینه

و توفیق در این  برای کسب مزیت رقابتی بایست ها و نیازهای مشتریان است. شرکتها می تکنولوژی و تغییر مداوم در خواسته سریع

را در مرکز توجه فعالیتهای کسب و کار خود قرار دهند. برند قوی در بازارهای داخلی و  ها و نیازهای مشتریان حیط متالطم، خواستهم

ایجاد سازمانی که در زمینه .  منطق اساسی ، سازمانها، در ادبیات بازاریابی مطرح است خارجی، به عنوان یکی از اهداف اولیه بسیاری از

 امروزه.خود حاضر شود خواهد توانست دستاوردهای قویتری را کسب نموده و و استوارتر در عملکرد بازاریابی موفق باشد، یک برند قوی

،برندسازی داخلی بر وفاداری به برند، تعهد برند بر  مهم در حوزه بازاریابی شناخته شده است. وضوعبرندینگ داخلی به عنوان یک م

 ابزارهای شامل سازمانی سیستمهای از داخلی برندینگ .برند بر عملکرد برند در سطح کارکنان اثر مثبت دارد برند و وفاداری بهوفاداری به 

 برای وکارکنان مشتریان با خود تعامل در را سازمان مطلوب سازمانی تصویر که نماید تشویق را کارکنان تا میکند استفاده داخلی بازاریابی

 و اهداف که هستند آنها افرادی. هستند سازمان برند نماینده اصلیترین نمایش بگذارند کارکنان به ارباب رجوعان  به عمل در موفقیت

جهت گیری برند نیز می تواند عامل موثری در ارتقا عملکرد شرکت و کارکنان باشد  . میدهند انتقال مشتریان به را سازمان برند ارزشهای

 برند پیام انتقال از یافتن اطمینان و همچنین برند ارزشهای و سازمان برند از کنانکار آگاهی ارتقای جهت گیری داخلی چراکه هدف

 کارکنان، کاهش جابه جایی افزایش رضایت برند، به کارکنان افزایش تعهد شامل شده ذکر موارد مثبت . پیامدهای میباشد کارکنان توسط

 و نگرشها داخلی، برندینگ فعالیتهای به کارگیری با تا دارند نیاز ن سازمانهابنابرای  میشود. نکارکنا برند با هماهنگ رفتارهای و کارکنان

 انتقال مشتریان به را خود برند وعده های هستند تا تالش در شرکتها بنابراین .نمایند همسو سازمان خارجی برند با را کارکنان خود رفتار

 گردد:به پیشنهاداتی در رابطه با نتایج حاصله اشاره میدر ادامه  کنند. هبرآورد را برند از مشتری انتظارات و داده

رندینگ کارکردهای مختلف یک سازمان موجب ارتقا عملکرد ب شود که هماهنگی بین نکته حاصل میاین بر اساس نتایج این پژوهش  -

رفتار برندینگ  و بهبود عملکردهای برندسازی لیتشود به منظور اثر بخشی بیشتر فعاپیشنهاد میشرکتها شود. لذا به می کارکنان

 .سازمان در راستای این امر تشکیل دهندش، گردهمایی های مختلفهای کاری با مشارکت کارکنان از بخش، تیمکارکنان

به صورت مداوم  مدیران باید از برنامه های آموزشی سنجیده برای توسعه و افزایش درک کارکنان از برند و مهارتهای مورد نیازشان -

 تفاده کنند.اس

در هر اقدام کنند تا  جهت گیری صحیح و استراتژیک برای برند خود و با جایگاه یابی مناسب در راستای شرکتها پیشنهاد می شود  -

 .متناسب با ویژگیهای آن بازار به موفقیتهای زیادی دست یابندی بازار

برند سازی داخلی به واسطه آموزش ، گردهمایی ، جهت گیری  به برند را با کمکبه مدیران پیشنهاد می شود نگرش کارکنان خود  -

 وتوجیه تحت تاثیر قرار دهند.زیرا این واسطه ها بخشی از اثر کل برندسازی داخلی از طریق تاثیر بر رفتار کارکنان می باشد.

رای اطالع رسانی ماموریت برند به ابلوهای اعالنات بمدیران می توانند از ارتباطات دوطرفه، نشست های روزانه، جلسات گروهی، ت -

 کارکنان خود بهره گیرند.
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مدیران می توانند از طرق آموزش، جلسات گروهی و جلسات توجیهی عملکرد برند کارکنان خود را افزایش دهند. از سوی دیگر آنها می  -

ور و افتخار کارکنان و تعهد آن ها به برند ند گیرند تا حس غرتوانند از این طریق در بهبود نگرش به برند کارکنان خود و تمایز بر

 را بهبود بخشند.

توان از مدل و ها را ندارد و فقط مینتایج این تحقیق قابلیت تعمیم به سایر سازمان. هایی استدارای موانع و محدودیتاین پژوهش 

های علوم ایی که تحقیق فعلی در حوزه پژوهشاز آنج بهره برد. ابزار سنجش متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق در سایر تحقیقات

 اجتماعی انجام گرفته است، امکان تاثیرگذاری برخی متغیرها بر نتایج پژوهش که خارج از کنترل پژوهشگر است دور از ذهن نیست.
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1-1- Abstract 

The purpose of this study was to investigate brand orientation and the structure of 

branding behavior of employees with the role of mediating internal branding and 

modulation of inter-functional communication in Sistan vahed factory in Ardebil. The 

present research is a descriptive, survey and correlation method in terms of applied and 

descriptive research method. The statistical population of the research of the factories 

of Sistan vahed of Ardebil in 2012 is 220 people. The random sampling method is simple. 

The sample size is based on the Morgan table formula of 136 people. The data collection 

method is a library and a tool for measuring standard and researcher-made 

questionnaires. The Cronbach's alpha coefficient above 0.7 was a reliable questionnaire 

and the validity of the questionnaires was confirmed by the professors. In order to 

analyze the data, according to the hypotheses of this research, the structural equation 

method of pls software has been used. The results of the research show that the applied 

model is verified in terms of load factor and significant numbers, and all the hypotheses 

are confirmed except for the fourth hypothesis. 
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