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 چکیده
ساس درونی است که می تواند درک بهتری از رفتار افراد به وجود آورد و زمانی ایجاد می شود که افراد موفق به انجام کاری افتخار یک اح

ت در آن ها شده است. شرایط کااری دشوار شده و یا بازخوری مثبت از دیگران کسب کرده اند و این امر منجر به بروز نوعی احساسات مثب
راحت و انگیزه های پولی احساسات مثبت کارکنان را نسبت به سازمانهایشان افزایش می دهد و آنها را مشاوو  تار و متیایاه باه مت هاد 

این رو در این مطال ه از  .شدن به دلیه رضایت شولی باال می کند.  در نتیجه، احساسات مثبت می تواند منجر به غرور برند سازمانها شود. 
ا مد  مفهومی عوامه تاثیرگذار بر افتخار به  برند با نقش واسط رفتار شهروندی برند مورد بررسی قرار داده شده است. بدین منظور در ابتد

واسط رفتار شهروندی برناد و مالکیت روانی برند با نقش از برند افتخار به برند، تیایز برند، ت هد به برند، رهبری برند، حیایت امتیاز دهنده 
 تشریح شده و نهایتا مد  مفهومی ارائه گردیده است. 

 

افتخار به برند، تیایز برند، ت هد به برند، رهبری برند، حیایت امتیاز دهنده از برند، مالکیت روانی برناد، رفتاار  کلمات کلیدی:

 شهروندی برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 نویسنده مسئو 1 



 

 

 مقدمه .1

الح، عالمت، نشانه، نیاد، طرح، یا ترکیبی از این ها، که به منظور شناساندن محصوالت و برند عبارتست از نام، عبارت، اصط

خدمات فروشندگان و متیایز ساختن آن ها از محصوالت شرکت های رقیب استفاده می شوند. بنابراین نام و نشان تجاری 

به م نی سوزاندن می آید  Old Norse branderکلیه برند از عبارت  .م رف سازنده یا فروشنده هر محصو  یا خدمت است

 کندمی عیه شناسنامه یک و تصویر یک مثابه به تجاری عالئم ،سازمان ها برای دارد.که اصه آن ریشه در زبان انگلوساکسون 

 و اهییت .شود اهتیام سایرین با رقابت قابه و متیایز نیادی بصورت آن ارائه و کیفیت ، جذابیت شناخت جهت در باید که

 نزد در را تجاری عالیم که است وخدمات کاال مطلوبیت این امر بدو در چه اگر که است ای گونه به تجاری عالئم گذاریتاثیر

 و کاال مقبولیت و برکیفیت تائید مهر که است تجاری عالئم بازار،این در حضور تداوم با مدت میان در اما کند،می م رفی اذهان

 پیدا تجاری نشان و نام بدون محصولی نتوان امروز شاید که است شده اهییتی چنان دارای جاریت ونشان نام. زند می خدمات

 هیچنین کند. شناسایی داند می مفید که را محصوالتی تا کند می کیک خریدار به مختلف هایراه از تجاری نشان و نام .نیود

 .بدهد )خریدار( نیایشگاهی خدمات کننده درخواست به( محصو ) خدمات کیفیت درباره اطالعاتی تواند می تجاری ونشان نام

 دارای آنها بخرد را محصوالت این هرگاه که داند می ،خرد می تجاری ونشان نام نوع یک با محصولی هییشه که خریداری

باط موثر با از طرفی امروزه ضرورت توجه به نیازهای مشتریان و ایجاد ارت [.1]بود  خواهند مشخص کیفیت و مزایا ویژگیها،

های رو به افزایش سازمانی و ف الیت در بازار به شدت رقابتی امروز، ها با توجه به هزینهها بر هیچکس پوشیده نیست. سازمانآن

با توجه به اینکه منابع انسانی . اندها در راستای کسب سود دو جانبهنیازمند حفظ مشتریان و تیرکز بر جلب رضایت آن

آیند، به تصیییات سازمانی شکه داده، مسایه و مشکالت سازمان را حه سازمانهای امروزی به شیار می ارزشیندترین منبع

 .شودنیوده و هدفهای سازمانی را نیز تأمین می نیایند؛ و به هیین دلیه روز به روز بر نقش و اهییت آن در سازمان افزوده می

باشد. نگهداری و ارتقای شولی کارکنان در سازمان می یالش در زمینهوظایف اساسی مدیریت نیروی انسانی، ت یکی ازهیچنین 

ارتقای شولی  تجربه و دستیابی به مهارتهای شولی، امکان دستیابی به نحوی که هر فرد شاغه در سازمان بتواند پس از کسب به

ای از شوند و مجیوعهماندگار میکارکنان به دالیه مختلفی در یک سازمان  .[2] و طی مراحه ترقی سازمان را داشته باشد

عوامه هستند که باعث ماندگاری و حضور کارکنان در سازمان می شوند. مانند امنیت شولی، فرهنگ کاری که باعث توازن کار 

و زندگی می شود، یا فراهم بودن فرصت های قدردانی در قبا  کارهای خوب انجام شده، زمان متویر یا شناور کار یا احساس 

کارکنان عالقه مند  است. ترین عوامه ماندگاری کارکنان احساس غرور و افتخار نسبت به سازمان هم. اما یکی از مسازمانیت لق 

کار کنند که به خوبی مدیریت می شوند و در آن ها مهارت و تخصص مدیران باالیی سازمان اهییت  سازمان هایی درهستند 

ان ادعا کرد که عوامه بسیاری هستند که موجبات بروز احساس غرور و افتخار به د. با بررسی ادبیات موضوع می توداشته باش

ها می توان به تیایز برند، کیفیت رابطه با برند، رهبری برند، حیایت امتیاز دهنده، مالکیت روانی برند می شوند که از جیله آن

 برند، ت هد به برند و هیچنین نقش واسط رفتار شهروندی برند اشار کرد.

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق .2

هیانطور که ذکر شد، عوامه بسیاری هستند که منجر به غرور و افتخار برند می شوند. برای مثا  در این تحقیق، رفتار 

تیایز برند، کیفیت رابطه با برند، رهبری برند، حیایت امتیاز دهنده، شهروندی برند به عنوان عاملی که به طور مستقیم و  

به واسطه رفتار شهروندی برند بر افتخار برند تاثیر دارند، مورد بررسی قرار انی برند، ت هد به برند به عنوان عواملی که مالکیت رو

ای نشان دادند که تیایز برند بر رفتار شهروندی برند و رفتار شهروندی در مطال ه[ 3]( 2112آهن، هیون و کیم )گرفته است. 

نیز در مطال ه خود نشان دادند که ت هد به [ 4]( 2112بت و م نی داری دارد.  آهن، کیم و لی )برند بر افتخار برند تاثیر مث

در مطال ه خود به بررسی ارزش برند [ 2]( 2112برند بر رفتار شهروندی برند تاثیر مستثپقیم دارد، نیادزایو، ماتاندا و اوینگ )

د پرداختند و نشان دادند که کیفیت رابطه با برند بر رفتار شهروندی برند امتیازمحور، کیفیت رابطه با برند و رفتار شهروندی برن

به بررسی تاثیر سبک رهبری برند بر رفتار شهروندی برند [ 6]( 2112به طور مستقیم تاثیر می گذارد. ش اری، صالح و هسین )

در  [7] (2112نیادزایو، ماتاندا و اوینگ )پرداختند و نشان دادند که رهبری برند بر رفتار شهروندی برند تاثیر می گذارد.، 

به بررسی تاثیر حیایت امتیاز دهنده، ت هد به برند، رفتار شهروندی برند و تجربه امتیاز دهنده بر تصویر درک  دیگری مطال ه



 

 

. چانگ، چینگ شده برند پرداختند و نشان دادند که حیایت امتیازدهنده بر رفتار شهروندی برند تاثیر مثبت و م نی داری دارد

در مطال ه ای به بررسی ارتباط بین مدیریت منابع انسانی برند محور، مالکیت روانی برند، رفتار شهروندی [ 8]( 2112و هان )

 برند و رضایت مشتری پرداختند و نشان دادند که مالکیت روانی برند بر رفتار شهروندی برند تاثیر مثبت و م نی داری دارد. 

 1برند. افتخار به 1.2
. افتخار به اعتیاد به نفس، خالقیت، [2]افتخار یک احساس درونی است که می تواند درک بهتری از رفتار افراد به وجود آورد 

افتخار زمانی ایجاد می شود که افراد موفق به انجام کاری دشوار شده  .[11]دوستانه برمی گردد  ان طاف پذیری، و رفتارهای نوع

در  [.11]از دیگران کسب کرده اند و این امر منجر به بروز نوعی احساسات مثبت در آن ها شده است و یا بازخوری مثبت 

(، یک مفهوم جدید از غرور و افتخار برند به صورت ان کاس احساسات مثبت نسبت به 2111هیین راستا کاپلوایزر و هیکاران )

بهتر بودن ویژگی های یک برند در مقایسه "غرور و افتخار برند را  در جایی دیگرآن ارائه دادند. آن ها یک برند و درک موفقیت 

نها هیچنین نشان دادند که شرایط کاری راحت و انگیزه اند. آت ریف کرده "با برندهای دیگر یا نسبت به هیان برند در گذشته

وو  تر و متیایه به مت هد شدن به های پولی احساسات مثبت کارکنان را نسبت به سازمانهایشان افزایش می دهد و آنها را مش

نشان  آن ها هیچنین. دلیه رضایت شولی باال می کند.  در نتیجه، احساسات مثبت می تواند منجر به غرور برند سازمانها شود

داد که شرایط کاری راحت و انگیزه های پولی منجر به افزایش احساسات مثبت کارکنان نسبت به سازمان و درگیرکردن و 

آنها نشان دادند، احساسات مثبت می تواند به افتخار برند  بیشتر آنها به ماندن در سازمان و رضایت شولی باال شده است.تیایه 

. غرور و افتخار برند یک پیامد مهم از رفتارهای فرانقش )به عنوان مثا  رفتار شهروندی برند( نسبت به برند دسازمان منجر شو

 [. 3] است

 2رفتار شهروندی برند .2.2

رفتار شهروندی برند شامه قصد و نیت هر یک از کارکنان برای انجام داوطلبانه برخی رفتارهای عیومی )مستقه از بخش و 

ها و بورمن و زپلین در مصاحبه .برند( خارج از حیطه سیستم انتظارات از نقش آن ا است که باعث تقویت هویت برند میشود

جه رسیدند که رفتار شهروندی برند میتواند در هفت ب د عیلیاتی شود: تیایه به به این نتی 2112مطال ات گسترده در سا  

کیک، آگاهی از برند، اشتیاق به برند، تیایه به فداکاری، رویکرد مبلّغ بودن برای برند و هیچنین تالش برای توس ه و بهبود 

شهروندی سازمانی توافق دارند. اورگان پنج ب د را [. بیشتر پزوهشگران روی چندب دی بودن رفتار 12خود در کنار بهبود برند ]

برای رفتار شهروندی سازمانی بیان می کند: نوع دوستی یا رفتارهای مفید، باوجدان بودن، مردانگی، اخالق مدنی و تواضع 

ساختاری تجی ی . با الهام گرفتن از مفهوم رتار شهروندی سازمانی می توان مفهوم رفتار شهروندی برند را بیان کرد که [13]

. بنابراین رفتار شهروندی برند [14]دارد و بیان کننده رفتارهایی عام در کارکنان است که باعث بهبود هویت برند می شود 

شامه قصد و نیت هر یک از کارکنان برای انجام داوطلبانه برخی رفتارهای عیومی )مستقه از بخش و برند( خارج از حیطه 

( بیان کردند که رفار 2112آن ها است که باعث تقویت هویت برند می شود. برمن و زپلین )سیستم انتظارات از نقش 

شهروندی برند می تواند در هفت ب د عیلیاتی شود: تیایه به کیک، آگاهی از برند، اشتیاق به برند، تیایه به فداکاری، رویکرد 

 (2112آهن، هیون و کیم )هیچنین  [.14]کنار بهبود برند  مبلغ بودن برای برند و هیچنین تالش برای توس ه و بهبود خود در

 .[3] تاثیر مثبت و م نی داری دارددر مطال ه خود نشان دادند که رفتار شهروندی برند بر افتخار برند 

 
 . رفتار شهروندی برند و افتخار به برند1شکه 

 3. تمایز برند1.2.2
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2 Brand Citizenship Behavior 

3 Brand distinctiveness 



 

 

ه شرکت ها از طریق تیایز قائه شدن میان رده های محصو  می توانند امروزه محصوالت مت ددی در بازار عرضه می شود ک

راهبردهای توس ه ای خود را پیاده کنند. وجود نقطه تیایز تیایز قائه شدن، در واقع، به تفاوت های کیفیتی یا سایر ویژگی 

را به افزایش کاوش بیرونی  های محصو  در میان برندهای رقیب اشاره دارد. تیایز از جیله مواردی است که مصرف کننده

. امروزه محصوالت مت ددی در بازار عرضه می شود که شرکت ها از طریق تیایز قائه شدن میان [12]اطالعات مجبور می کند 

رده های محصو  می توانند راهبردهای توس ه ای خود را پیاده کنند. وجود نقطه تیایز می تواند باعث شناخت بهتر محصوالت 

رند شود، زیرا در این صورت، مصرف کنندگان میان محصو  دارای برندی خاص با محصوالت مشابه با سایر برندها، دارای یک ب

در ادبیات بازاریابی آن چیزی از طرفی . [16]فرق می گذارند، که این امر، خود می تواند عامه موثری در موفقیت محصو  باشد 

این تفاوت ارزشیند الزم نیست حتیا در ویژگی های مادی کاال نیود . ائه شودمتیایز است که مشتری برای آن تفاوت و ارزش ق

تیایز برند بیانگر ارزشی ارائه [. 17]داشته باشد، بلکه می تواند احساسی، نیادین و یا کامال ناچیز باشد مانند یک برند متیایز 

فراد به دلیه تیایه به متفاوت بودن و رفع نیاز منحصر شده توسط کاال است، به طوریکه متفاوت و منحصر به فرد از رقبا باشد. ا

به فرد بودن گرایش به خرید برندها و محصوالت خارجی دارند و هرچه اینگونه کاالها در رفع نیاز مصرف کننده موفق تر عیه 

به تیایز در نیاز به  کنند، مصرف کنندگان به طور مداوم تری به خرید آن کاال گرایش خواهند داشت. در حیطه مصرف، نیاز فرد

شان رو به مالکیت، به منحصر به فرد بودن نیود پیدا می کند. مصرف کنندگان برای ایجاد و ارتقاء هویت شخصی و اجتیاعی

ای ( نیز در مطال ه2112آهن، هیون و کیم )[. 18] کارگیری و مصرف کاالهایی می آورند که آنان را به این هدف نزدیک کند

 .  [3] تیایز برند بر رفتار شهروندی برند و رفتار شهروندی برند بر افتخار برند تاثیر مثبت و م نی داری داردنشان دادند که 

 
 نقش واسط رفتار شهروندی برند در ارتباط بین تیایز برند و افتخار به برند. 2شکه 

 1. کیفیت رابطه با برند2.2.2
مند است. کیفیت ارتباط به ادراک مشتریان از اینکه ارتباط تیامی انتظارات،  کیفیت ارتباط، شکه گسترش یافته بازاریابی رابطه

( در مطال ه خود کیفیت 1287. گوماسون )[12]پیش بینی ها، اهداف و آرزوهای آن ها را به خوبی برآورده کند اشاره دارد 

تواند به یک رابطه طوالنی مدت منجر می تری و سازمان ت ریف می کند که ارتباط را به صورت یک رابطه ت املی کیفی بین مش

( در مطال ه ای بیان نیودند که کیفیت ارتباط، رابطه بین مشتری و سازمان را تبیین می کند 1227. هنیگ و کلی )[21] شود

( در مطال ه خود نشان دادند که مدیریت 1221کراسبی و هیکاران )[. 21] و این رابطه به سطوح رضایت مشتری بستگی دارد

. گاربارینو و جانسون [22] ارتباط با مشتری می توند کیفیت ارتباط را از طریق کاهش هزینه های نامشخص بهبود بخشد

( نیز دریافتند مشتریانی که رابطه قوی تری با یک سازمان دارند، نگرش مثبتی نسبت به عیلیات مدیریت ارتباط با 1222)

. از آنجایی که اعتیاد، رضایت و [23] د درجه اعتیاد، رضایت و ت هد دارندمشتری یک سازمان و عوامه کیفیت ارتباط مانن

. [24] ت هد پایه کیفیت ارتباط هستند، مدیریت ارتباط با مشتری به طور شفاهی بر کیفیت ارتباطات تاثیر مثبت می گذارد

رضایت و ت هد در نظر گرفته اند که  ( در تحقیق خود، کیفیت ارتباط را شامه کیفیت خدمات، اطیینان،2117رایرون و میلر )

 [. 22] می توانند بر وفادار مشتریان در دو ب د نگرشی و رفتاری تاثیرگذار باشند

( در مطال ه خود به بررسی ارزش برند امتیازمحور، کیفیت رابطه با برند و رفتار شهروندی برند 2112نیادزایو، ماتاندا و اوینگ )

 . [3] فیت رابطه با برند بر رفتار شهروندی برند به طور مستقیم تاثیر می گذاردپرداختند و نشان دادند که کی

 
 نقش واسط رفتار شهروندی برند در ارتباط بین کیفیت رابطه با برند و افتخار به برند. 3شکه 

                                                        
1 brand relationship quality 



 

 

 1. تعهد به برند3.2.2

تیایه قوی کارکنان سازمان نسبت به حفظ آن  ت هد برند، ارتباط عاطفی و روانی با برند ت ریف شده است. در واقع ت هد برند

برند می باشد. زمان مت هد بودن به برند، فرد برند را م رف شخصیت و ماهیت وجودی خویش می داند و تالش خود را برای 

نها به و مداخله کارکنان با اهداف سازمان و عالقه آ دهنده میزان درگیریت هد به سازمان نشان. [26]انجام می دهد  آنحفظ 

میزان احساس ت لق فرد به سازمان و احساس مسئولیت وی نسبت به »توان ادامه کار در سازمان است. ت هد سازمانی را می

، هیچنین ت هد به م نای تیایه افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتیاعی «اهداف سازمان دانست

( در مطال ه ای به بررسی تاثیر حیایت امتیاز دهنده، ت هد به برند، رفتار 2112تاندا و اوینگ )یادزایو، ما [.27] شودت ریف می

شهروندی برند و تجربه امتیاز دهنده بر تصویر درک شده برند پرداختند و نشان دادند که حیایت امتیازدهنده بر رفتار 

 . [7] شهروندی برند تاثیر مثبت و م نی داری دارد

 
 واسط رفتار شهروندی برند در ارتباط بین ت هد به برند و افتخار به برند نقش. 4شکه 

 2. رهبری برند2.2.2

در حوزه رفتار سازمانی، رهبری به عنوان یکی از برجسته ترین عواملی که رفتارهای اعضای سازمان) به عنوان مثا ، کارکنان(،  

د، در نظر گرفته شده است، بدیهی است که، درباره اینکه چگونه را نسبت به انجام عیلکرد سازمانی تحت تاثیر قرار می ده

با [. 22[ ]28] سبک رهبری بر رفتار کارکنان به خصوص برکار و عیلکرد سازمانی تاثیر می گذارد، اطالعات زیادی وجود دارد

برند کارکنان را تحت تاثیر  این حا ، در رابطه با مطال ات برند سازی شرکت ها، در مورد اینکه چگونه سبک رهبری رفتارهای

 (2116؛ والستر و دی چرناتونی، 2118)برای مثا ، برمن و هیکاران، اما پژوهشگران  قرار می دهد، اطالعات کیی وجود دارد.

بینی کننده های بانفوذ نگرش برند و رفتارهای  را به عنوان پیش نقش رهبران سازمانی، به خصوص مدیریت ارشد و سرپرستان(

به عنوان  اندعضو به گسترش حوزه برند سازی داخلی کیک کرده -. مطال ات مبادله رهبر[31[ ]31] ن برجسته کرده اندکارکنا

نشان داد که رهبری، ت هد به برند و در نتیجه رفتارهای حیایت کننده از برند را  (2116چرناتونی ) یلستر و داومثا ، مطال ه 

وره مداوم ارزش های برند، تحت تاثیر قرار می دهد. با این حا ، این پژوهشگران، در به وسیله ی ایفای یک الگوی نقش و محا

مورد انواع خاص رهبری که میکن است چنین رفتاری را تحت تاثیر قرار دهد، بحث نکرده اند، بلکه محدود به مطال ه رابطه 

قبلی ولستر و در چرناتونی د. مطال ه کیفی بین کارکنان و رهبران که در طی فرآیند درونی سازی صورت می گیرد، شده ان

مدیر میانی و ارشد  22در یک مطال ه که در میان . ، با این حا ، شاخص های موفقیت برند سازی داخلی را کشف کرد(2114)

یافت شد د و درنام های تجاری سازمان های مت دد در استرالیا و آلیان انجام شد، ارتباط رهبر با ساختن برند داخلی، آشکار ش

برای رابطه بین ساختارهای برند سازی شرکت و افراد هستند. به گفته این محققان، رهبران میکن است  که رهبران میانجی

اعتیاد سازی و قادر کردن کارکنان به برآورد کردن نیاز مشتری ، رهبری خود را از طریق ارتباط کالمی و رفتار ت املی اجتیاعی

مورهارت و . مفهوم رهبری برند برای اولین بار توسط [32[ ]31] حت تاثیر قرار می دهد، نشان دهندکه ب دا موفقیت برند را ت

؛ مورهارت 1221برای مثا  بس، )مشابه سبک رهبری عیوما پذیرفته شده در مطال ات مدیریت  .م رفی شد (2112)هیکاران 

 به دو قسیت تقسیم شود؛ می تواند  ان دادند که سبک رهبری برند محور( نش2112و هیکاران، 

یک رویکرد رهبری برای برانگیختن پیروان " گرای برند خاص به عنوانرهبری ت امه :(BTSL)رهبری تعامل گرای برند خاص 

 ت ریف شده است. "خود به اقدام از طرف برند شرکت به وسیله تاکید بر منطق اقتضایی در ذهن پیروان

یک رویکرد رهبری برای برانگیختن "رهبری تحو  گرای برند خاص که به عنوان  :(BTFL) رهبری تحول گرای برند خاص

 .[33[ ]22] می شود قضاوت "پیروان خود به اقدام از طرف برند شرکت به وسیله توسه به ارزش های آنها و اعتقاد شخصی

                                                        
1 brand commitment 

2 Brand Leadership  



 

 

به عنوان مثا ، رهبری  سبک رهبری هیچنین به عیلکرد سازمانی، مشابهِ سبک رهبری سنتی کیک می کند. این دو نوع

( است در حالیکه رهبری ت امه BCB) ی نی  تحو  گرای برند، فرض شده است که قادر به تحریک نقش فوق ال اده رفتار برند

این امر نیز مطابق با یافته ها  [.33[ ]31]گرای برند که بر روند تباد  اجتیاعی تاکید دارد، فقط در نقش رفتار برند ایجاد شود 

 [.22[ ]34]ال ات رفتار سازمانی است در مط

( به بررسی تاثیر سبک رهبری برند بر رفتار شهروندی برند پرداختند و نشان دادند که رهبری 2112ش اری، صالح و هسین )

 [. 6می گذارد ] برند بر رفتار شهروندی برند تاثیر

 
 افتخار به برندنقش واسط رفتار شهروندی برند در ارتباط بین رهبری برند و . 2شکه 

 1از برند . حمایت امتیازدهنده2.2.2

حق امتیازی که با حیایت مستیر امتیازدهنده فراهم می شود بیشتر به استانداردهای عیلیاتی مستیر شباهت دارد و می تواند 

صت طلبانه می شوند که امتیاز برند را افزایش دهد با ارائه پشتیبانی مناسب، امتیازدهندگان قادر به حداقه کردن رفتارهای فر

پشتیبانی امتیازدهنده می تواند در [. 32] این امر میکن است موجبات کاهش رضایت امتیازگیرنده و کیفیت ارتباطات شود

قالب سرمایه گذاری های غیر قابه بازیابی یا ت هد روابط خاص نسبت به منابع در ارتباطات مانند آموزش، بازاریابی، و توس ه 

در ارائه طیف وسی ی از  امتیازدهنده ارزیابی حق امتیاز از لحاظ قابه اعتیاد بودن سیستم و توانایی[. 36]شد کسب و کار با

خدمات پشتیبانی و عیلیاتی بایستی صورت بگیرد. بنابراین منطقی است نتیجه بگیریم که حق امتیاز دریافتی سطوح باالتری از 

( 2112)و هیکاران از منظر مرهارت انجام ف الیتهای ارزش آفرین را ایجاد می کند.  ت هد برند و رفتار شهروندی برند و تیایه به

مستلزم رفتارهای عیومی  رفتار شهروندی برندتاری اختیاری است که به نفع برند سازمان است.فرفتار شهروندی برند ر

شور و شوق نسبت به برند، جوانیردی، داوطلبانه است که به افزایش هویت برند کیک می کند، مانند در نظر گرفتن برند، 

( در مطال ه ای به بررسی تاثیر 2112نیادزایو، ماتاندا و اوینگ )[. 33] کیک به رفتار، تایید برند، خود توس ه ای و پیشرفت برند

ند و نشان دادند حیایت امتیاز دهنده، ت هد به برند، رفتار شهروندی برند و تجربه امتیاز دهنده بر تصویر درک شده برند پرداخت

 . [7] که حیایت امتیازدهنده بر رفتار شهروندی برند تاثیر مثبت و م نی داری دارد

 
 نقش واسط رفتار شهروندی برند در ارتباط بین حیایت امتیاز دهنده از برند و افتخار به برند. 6شکه 

 2. مالکیت روانی برند2.2.2
یجاد می شود؛ در حالت او  یک نهاد عینی و واق ی و در حالت دوم، یک نگرش ( مالکیت در دو حالت ا1221اتزیونی ) از منظر

( مالکیت روانی را به صورت احساسات یک فرد از 2111پیرس و هیکاران ) . [37] وجود دارد روانشناختی موجود در ذهن

 ده ها، خالقیت هنری بیان کرده اند، مشهود و یا نامشهود، مانند زیر گروه ها، ایاساسی یا غیراساسی مالکیت نسبت به چیزهای

( بیان کرده اند، افراد میکن است اهدافی را که به آن ها نزدی تر است را خود 2116. هیانطور که ادریسکو  و هیکاران )[38]

شناختی . مالکیت روانی تجربه روانتفاوت قابه مالحظه ای با مالکیت قانونی دارد توس ه ای تلقی کنند. در واقع، مالکیت روانی

افراد از طریق فرایندهای ذهنی است، در مقابه، مالکیت قانونی در یک جام ه به رسییت شناخته و تضیین شده است. در حالی 

ونداین و . [32] که عدم مالکیت قانونی، افراد میکن است حس مالکیت روانی را از طریق تجربیات روانی خود توس ه دهند

نگرش مثبت  ،ان نسبت به مالکیت روانی و حس مسئولیت پذیری و پیشروی به سیت هدفدریافتند که کارکن( 2114پایرس )

                                                        
1 Brand Franchisor support 

2 Brand psychological ownership 



 

 

در مطال ه خود بیان کردند که سه ریشه مالکیت روانی عبارت است از:  (2111) به طور مشابه، پیرس و هیکاران .[41] دارند

مالکیت روانی برند را به صورت ( 2114پایرس )ونداین و  .[38] داشتن یک مکان یا خانه، اثر بخشی و بهره وری، و خود هویتی

تجارب روانشناختی کارکنان نسبت به محصوالت و نگرش انها نسبت به برند مانند حس مالکیت نسبت به برند سازمان، روح 

ه اند در مطال ه خود بیان کرد بشر دوستانه و حرکت به سیت ف الیت های مربوط به برند، ت ریف می کنند. عال.ه بر این آنها

مالکیت روانی برند و نگرش مثبت نسبت به محصوالت برند شرکت، منجر به این می شود که کارکنان احساس کنند در 

تجربه مالکیت روانی کارکنان، نگرش . [41] ف الیتهای مربوط به برند موثر هستند و تیایه به حیایت از برند پیدا می کنند

زمان، برند و غیره( را تسهیه می کند، و این امر به کارکنان کیک می کند، مثبت نسبت به اهداف) به عنوان مثا : سا

موجودیت خود و م نای خویش را بشناسند،  وبه آنها اجازه می دهد احساس کنند که در ف الیت های مربوط به برند موثر 

انه برند را ایجاد کنند که رفنارهای از این رو، کارکنانی با مالکیت روانی برند، میکن است روح نوع دوست .[41[ ]38] هستند

، مالکیت روانی سازمانی منجر به ت هد سازمانی می شود  که به نوبه [41[ ]38] شهروندی برند است. با توجه به شواهد تجربی

رح ما بدین ترتیب مط [.34]خود، روح نوعدوستانه و هیکاری و کیک کردن به رفتارهای شهروندی سازمانی را بر می انگیزاند 

( در 2112می کنیم که مالکیت روانی برند به طور مثبتی با رفتارهای شهروندی برند مرتبط است. چانگ، چینگ و هان )

مطال ه ای به بررسی ارتباط بین مدیریت منابع انسانی برند محور، مالکیت روانی برند، رفتار شهروندی برند و رضایت مشتری 

 .[8] نی برند بر رفتار شهروندی برند تاثیر مثبت و م نی داری داردپرداختند و نشان دادند که مالکیت روا

 
 نقش واسط رفتار شهروندی برند در ارتباط بین مالکیت روانی برند و افتخار به برند. 7شکه 

ند. مطال ات قبلی در مورد برند سازی داخلی تالش می کرد تا تاثیر رهبری را در تحریک رفتار برند ثابت کارکنان بررسی ک

فرض شده است که کارکنان میکن است فقط به هدف سازمان مت هد باشند اگر فقط مدیر آنها رفتار نیونه)سرمشق، مالک( را 

بیان می کند که  ت هد برند کارکنان و تیایه آنها  (1222تامسون و هیکاران )نشان دهد. به عنوان مثا ، یافته های پژوهش 

 . [41] حت اعتقاد آنها به رهبری سازمان قرار داردبه تبدیه شدن به قهرمانان برند، ت

 نتیجه گیری .3

می  خود مشتریان نگهداری جهت در تالش بسیاری دارند، بازار در خود رقبای با که تنگاتنگی رقابت به توجه با ها شرکت امروزه

خود   ف لی مشتری حفظ بهای از یشترب مراتب به بهایی باید جدید مشتری یافتن که برای اند واقف امر این به آنان زیرا کنند؛

در ادبیات مدیریت، عوامه بسیاری مطرح شده که بر افتخار برند تاثیرگذار است. امروزه مدیران، نیازمند این هستند که  .بپردازند

افتخار برند  بدانند افتخار برند تحت تاثیر چه عواملی می باشد. با بررسی ادبیات موضوع، استنباط می شود که عوامه مت ددی بر

 موثر است که در این مطال ه به برخی از آن ها اشاره شد. 



 

 

 
 نقش واسط رفتار شهروندی برند در ارتباط بین عوامه تاثیرگذار بر افتخار به برند. 8شکه 

و رفتار  که افتخار برند، ت هد به برند [3] (2112لذا بر اساس پژوهش های پیشین و با توجه به مطال ات آهن، هیون و کیم )

که [2]( 2112که تیایز برند و رفتار شهروندی برند، نیادزایو، ماتاندا و اوینگ )[4]( 2112شهروندی برند، آهن، کیم و لی )

که رهبری برند و رفتار شهروندی برند، [ 6]( 2112کیفیت رابطه با برند و رفتار شهروندی برند، ش اری، صالح و هسین )

که مالکیت روانی برند را  [8] (2112که حیایت امتیازدهنده و پانگ، چینگ و هان )[ 7]( 2112)نیادزایو، ماتاندا و اوینگ 

 مورد بررسی قرار دادند و جیع بندی آن ها می توان مد  مفهومی  تحقیق را ارائه داد.  
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