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Abstract
The purpose of this study was to predict the
loyalty of employees of National Olympic and
Paralympic Academy of I.R.Iran through brand
image and The research was applied and method was
descriptive that was carried through correlation
analysis. The statistical population was all employees
and managers of NOPA (60 p) and samples was equal
with population. Finally 49 questionnaires have been
completed and analyzed. For data gathering we used
the brand image questionnaire (Bruner & Stacklin,
2008) and the employee’s loyalty questionnaire (
Hosseini et al, 2011). Because of abnormal data
distribution of one variable, the Spearman
Correlation test has been used. The results showed
that there is positive and significant correlation
between Brand Image and employee’s loyalty. The
results of linear regression showed that Brand Image
could predict 48% of employee’s loyalty variance. In
regard of these findings we can suggest to the NOPA
managers that first that all recognize their brand
aspects well and then present them to employees and
try to plan the organization’s performance in line
with their brand characters
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چکيده
هدف از انجام این تحقیق پیش بینی وفاداری کارکنان از طریق
تصویر ذهنی برند در اکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسالمی
 روش تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی بود که به روش.ایران بود
 جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکن ان و.تحلیل همبستگی انجام شد
 نفر) تشکیل می دادند که نظر به محدود بودن16( مدیران آکادمی
جامعه آماری نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد و در نهایت
 جهت. پرسشنامه صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت93 تعداد
گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه تصویر ذهنی برند (برونر و
،) و پرسشنامه وفاداری کار کنان (حسینی و همکاران8666،استاکلین
 از، با توجه به نرمال نبودن توزی ع یکی از متغیرها. ) استفاده شد3163
.آزمون همبستگی اسپیرمن جهت تعیین رابطه بین دو متغیر استفاده شد
نتایج این آزمون نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین
 نتای ج آزمون رگرسیون.تصویرذهنی برند و وفاداری کارکنان وجود دارد
96 خطی نشان داد که متغیر تصویر ذهنی برند توانسته است حدود
 در مجموع با توجه به یافته.درصد از وفاداری کارکنان را تبیین کند
های تحقیق می توان به مدیران آکادمی پیشنهاد داد که ابتدا ویژگی
های برند خود را به خوبی بشناسند و سپس آن را به نحوی مثبت به
کارکنان ارائه داده و بشناسانند و سعی نمایند عملکرد های سازمانی را
طوری برنامه ریزی کرده و اجرا نمایند که پشتیبان و موید تصویر
.کارکنان از برند سازمان باشد
واژه هاي کليدي
 آکادمی ملی المپیک و، وفاداری کارکنان، تصویر ذهنی برند،برند
پارالمپیک
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مقدمه
اهمیتت نقش دارایی های نامشتتتهود در اخر بفشتتتی فعالیت های
ستتازمان و همینین خلق و بقای عملکرد مالی کستتک و کارها در
ستطح ستازمان ها ،شترکت ها و صتنایع مفتل بر همگان آشکار
است .دارایی های نامشهود ،دارایی های با عمر طوالنی و غیر قابل
لمس هستتند که توستی یک شترکت یا سازمان توسعه و گسترش
می یابند و جزء دارایی های شترکت تلقی می شتتوند .برند یکی از
مهمترین دارایی های نامشتتهود استتت که جان میلر و دیوید مور 3
مفهوم آن را این گونه بیان می کنند « نام یا نمادی که سازمان آن
را با هدف ارزش آفرینی برای ذینفعان خود مورد استتتفاده قرار می
دهد» (.)36
در دهه های اخیر ،ورزش حرفه ای به عنوان یک صنعت سودآور
که فراهم آورنده فرصت ها و موقعیت های گوناگون تجاری می
باشد مطرح گردیده است  .مدیران ورزشی به سمتی حرکت می کنند
که سازمان ها و تیم های خود را به عنوان برند هایی که نیاز به
مدیریت دارند در نظر بگیرند .یکی از اهداف تیم ها و سازمان های
ورزشی ،ایجاد یک برند قدرتمند است؛ بطوریکه این برند بتواند بر
رفتار مشتریان حقیقی و بالقوه آن تیم تاخیر بگذارد (.)33
مصرف کنندگان ،برند را از طریق ابعادی که از شفصیت افراد می
گیرند و به قلمرو برندها تعمیم می دهند ،درک می کنند .ابعاد
سازمان برند با گسترش ابعاد شفصیت انسانی به حوزه برندها تعری
شده است .ایجاد سازمان برند ،شامل ارتباطات فعال است و نیاز دارد
که برای تنوع چرخه عمر برند تنظیم گردد .از این رو ممکن است
در فرآیند ایجاد سازمان موخر برند برای اشاره به صداقت ،هیجان،
شایستگی و پیییدگی ،از استراتژی ها جذاب تبلیغاتی برای مشتریان
استفاده کند .حال اگر سازمان برندها دارای سلسله مراتک محکم
تری باشند ،این ارتباط قوی تر می شود (.)39
یک برند قوی می تواند تضمین کننده وفاداری مشتریان سازمان
ورزشی و هواداران ورزشی ،حتی در فصولی که با شکست و عدم
موفقیت روبروست ،باشد .اخذ هزینه های ویژه و باالتر (بابت بلیی،
کمک های هواداران و  ،)...یکی از دستاوردهای چنین وفاداری می
باشد (.)3،31
به همین نحو کارکنان یک سازمان که به نحوی مشتریان داخلی
آن سازمان می باشند از چنین وضعیتی در اطمینان و وفاداری نسبت
به سازمان خود برخوردار هستند .از آنجا که برندسازی داخلی باعث
ایجاد یک درک مشترک از برند در سراسر سازمان می شود ،کارکنان
3. M iller & M orr

را قا در می سازد که در زمان ارائه خدمت ،پیمان برند را به جای
بیاورند .در این صورت می توان گفت که برندسازی داخلی سبک
درک کارکنان از ارزش های برند می شود .در سال  8662انجمن
بازاریابی کانادا این تعری را از برند سازی داخلی ارائه داد « :ارتقای
ارزش های برند شرکت در بین کارکنان» .در تعریفی دیگر مک
الورتی و همکاران  ) 8669( 2می گویند :برند سازی داخلی مجموعه
ای از فرایندهای راهبردی است که کارکنان را هماهنگ کرده و به
آنها اختیار می دهد تا برای مشتری تجربه درستی را به صورتی
پایدار حاصل کنند .حس تعلق کارکنان به سازمان و برند به طور
فزاینده ای برای هر کسک و کاری حیاتی به نظر می رسد ،به ویژه
در زمینه برندهای سازمان های خدماتی که نگرش ها و رفتارهای
کارکنان می تواند برند را بسازد یا بشکند .برداشت کارکنان از برند
که حاصل فعالیت های برند سازی است می تواند نگرش های مهمی
مانند تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،وفاداری و  ...را ایجاد نموده و
ارتقاء بفشد ( .) 9با توجه به اهمیت روزافزون مقوله برندسازی
داخلی ،محققین با انجام این تحقیق در صدد بررسی وضعیت برند
سازی داخلی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسالمی
ایران از طریق ارزیابی تصویر ذهنی بر ند کارکنان و همینین پاسخ
به این سوال هستند که آیا تصویری که کارکنان آکادمی ملی
المپیک و پارالمپیک از برند آن در ذهن دارند با میزان وفاداری آنان
نسبت به برند آکادمی ارتباط دارد یا خیر؟ در این راستا ابتدا مروری
بر مبانی نظری مرتبی با متغیرهای تحقیق و مرور تحقیقات انجام
شده در این حیطه ضروری به نظر می رسد.
امروزه نام تجاری به عنوان رکن و اساس بازی رقابتی در بین
سازمان ها محسوب می شود که باید به دقت تعری  ،ایجاد و
مدیریت شود تا سازمانها بتوانند با تکیه بر آن ،سودآوری هر چه
بیشتری را فراهم آورند ( .)9زمانی که متمایزسازی محصوالت یا
خدمات بر پایه ویژگیهای کیفی ملموس آنها مشکل باشد یا حتی
وقتی که کاالها و خدمات عرضه شده مشابه هستند ،خریداران
نسبت به تصویر ذهنی شرکت یا برند کاالی تولیدی عکس العمل
متفاوتی نشان میدهند ( .) 31مطالعات اجتماعی و روانشناختی
مصرف کننده بیان می دارند که مردم اغلک یک مدیریت احساس
دارند که در تعامالت اجتماعی تحریک می گردد ،و برندها با هدف
خلق یک تصویر مطلوب مورد استفاده قرار می گیرند (.) 6،33

2. M c. Lawerti et al

پی ش بینی وفاداری کارکنان از طریق تصویر ذهنی برند (مطالعه موردی:آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک)

همانطور که برند سازی خارجی از راه تبلیغات و پیمان قوی برند،
فرایند تصمیم گیری مشتری را تسهیل می کند ،شرکت ها دریافته
اند که ارتقای پیام برند از داخل نیز به همان اندازه ارزشمند است.
برند سازی داخلی به منظور ارتقای برند در درون سازمان ،یعنی
همان کارکنان بیان شده است ( .) 32کارکنان شناخت از سازمانشان
را مستقیماً از طریق تجربیات ،عقاید و احساسات ،نگرش های ذهنی
و طرقی که افراد خارج سازمان در مورد سازمانشان صحبت می کنند
به دست می آورند .ادراکات مربوط به شفصیت سازمان می تواند به
وسیله ذینفعان داخلی و خارجی ،با یک ساختار خاص به اشتراک
گذاشته شود( .) 2،83کلر  1چهار منبع شناسایی شده برای ارزش برند
(وفاداری ،تداعیات ،ارزش درک شده و آگاهی برند) را به دو بفش
آگاهی برند و تصویر ذهنی برند ترکیک می کند ( .) 39،86وی تصویر
برند را شامل  -3:نمایش کاربرد  -8موقعیت استفاده و خرید -1
شفصیت و ارزش  -9تاریفیه ،میراث و تجربه می داند ( .)36در
واقع ارزش برند از کل تصویر ذهنی برند که به وسیله تداعیات درک
شده به وسیله فرد صورت گرفته ،حاصل می شود ( .) 88بنابراین
پافشاری بر یک تصویر ذهنی مثبت بر پایه ارزش های اصلی ،و
سایر ارزش هایی که یک برند را متمایز می کند ،باید در صدر اولویت
های هر شرکت قرار بگیرد (.)86
در بازارهای تجارتی ،تصویر برند نقش های مهمی را ایفاء می نماید،
مفصوصاً جایی که ایجاد تمایز بسیار سفت است و برندهای
قدرتمند به منظور ایجاد و تقویت این تمایز هییگاه از اصول خود
عدول نکرده و نمی کنند چرا که کارکنان نیز همانند مصرف
کنندگان ،نام های تجاری را در حکم یک نکته راهنما برای پی
بردن به کیفیت فعالیت ها ،شیوه ایجاد هویت اجتماعی ،تشفیص
میزان خبات شغلی و شیوه ایجاد شهرت حرفه ای برای خود مورد
استفاده قرار می دهند ( .) 81در حقیقت سازمان ها با استفاده از نام
های تجاری برتر ،به خوشنامی در میان کارکنان بالقوه دست یافته
و به تبع آن بهترین و کاراترین نیروها را جذب و حفظ می نمایند.
برخورداری از نام تجاری برتر ،بهترین بازتاب فرهنگ مثبت درون
سازمانی بوده و در جذب مناسک ترین گزینه ها به سازمان یاری می
رساند .نام تجاری ،بازتاب روشن حس سودمندی و هدفمندی
سازمان ها است .زمانی که کارکنان ،اهداف شرکت را باور داشته
باشند احتمال بقا و خبات آنها در سازمان بیشتر است .عالوه بر این
نام های تجاری قدرتمند با به وجود آوردن احساس غرور و وفاداری
در میان کارکنان ،تعهد و پایبندی آنها را به سازمان بیشتر می کنند.
1. Kel l er

البته نباید از خاطر برد که در ادبیات بازاریابی و مدیریت عواملی چون
تصویر و شهرت سازمان ،و شهرت و تصویر برند ،در بعضی مواقع
به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته اند (.) 9
یکی از عناصر مهم در ساختن روابی بین کارکنان؛ وفاداری آنهاست،
زیرا کارکنان وفادار از اصلی ترین اجزای یک کسک و کار موفق
هستند .وفاداری کارکنان را می توان چنین تعری نمود :نیروی
کاری که نسبت به موفقیت سازمان احساس تعهد نموده و بر این
باور است که سازمان مطبوعش بهترین انتفاب برای کارکردن می
باشد .این نیروها نه فقی برنامه دارند که در سازمان باقی بمانند بلکه
عمالً هم به دنبال گزینه جایگزین نیستند و توجهی به سایر
پیشنهادها نمی کنند.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته ،قضیه خابت شده و پایه این است
که وفاداری کارکنان از سطح رضایت آنها تأخیر می پذیرد .تعداد قابل
مالحظه ای از کارهای صورت گرفته در آمریکا نشان می دهد که
رضای ت کارکنان رابطه مثبتی با وفاداری آنان در شرکت های
مطبوعشان و نیز رابطه منفی در قصد آنان در ترک خدمتشان دارد
( .) 31،86سطح پایینی از قصد ترک خدمت در میان کارکنان راضی
از این حقیقت ناشی می شود که کارکنان راضی در مقایسه با
کارکنان ناراضی بر این باورند که منافع بیشتری به واسطه ماندن در
سازمان عاید آنها می شود .بنابراین میل به نشان دادن سطوح
باالتری از وفاداری و تعهد به سازمان هایشان را دارند و تقریباً غیر
ممکن است که کارشان را ترک کنند .بر اساس یافته های این
تحقیق رابطه مثبت و بسیار قوی بین رضابت کارکنان و وفاداری
آنها وجود دارد(.)89
با توجه به اهمیت روزافزون موضوع وفاداری کارکنان و نقش
بسزای آن در بهبود عملکردهای سازمانی؛ و همینطور با توجه به
نقش تاخیرگذار آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران در اماده سازی
تیم های ملی و انتقال آموزش های المپیک به جامعه؛ تحقیق حاضر
در پی پیش بینی وفاداری کارکنان از طریق تصویر ذهنی برند در
آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری اسالمی ایران است.
روش تحقيق
با توجه به اهداف تحقیق ،این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بود
که به شیوه توصیفی اجرا شد .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه
کارمندان و مدیران آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک جمهوری
اسالمی ایران بود که به لحاظ محدود بودن حجم جامعه ( 21نفر)،
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به جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ،ابتدا آزمون  K-Sبه
منظور آزمون نرمال بوده توزیع داده ها انجام شد و پس از تأیید
نرمال بودن توزیع ،از آزمون ضریک همبستگی پیرسون و همینین
رگرسیون خطی ساده و به روش ورود استفاده شد.

نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد و بین تمامی اعضای
جامعه پرسشنامه ها توزیع شد و در نهایت تعداد  93پرسشنامه
صحیح عودت داده شد.
ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده های تحقیق عبارت بود از:
 -3پرسشنامه جمعیت شناختی  -8پرسشنامه تصویرذهنی
برند (برونر و استاکلین)8666،؛  -1پرسشنامه وفاداری
سازمانی (حسینی و همکاران ) 3163،که روایی محتوایی
و صوری این ابزار جهت استفاده در آکادمی المپیک ،با
استفاده از نظرات  3تن از متفصصین و صاحبنظران
این حیطه ها مورد تایید گرفت و پایایی ابزار نیز با
روش آلفای کرونباخ بررسی شده و تایید شد (به ترتیک
 6793و .) 6761

یافته هاي تحقيق
نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول 3آمده است.
همانطور که مشاهده می شود میانگین هر دو متغیر از حد متوسی
باالتر است.

جدول  .3تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق
متوسط میانگین انحراف
معیار
امتیازات

متغیر

3

تصویر ذهنی برند

1

17322

6/191

8

وفاداری کارکنان

1

97893

6/911

برای انجام آزمون های استنباطی و آماری در اولین مرحله ،جهت
تعیین نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
استفاده شد .با توجه به جدول شماره  8مشاهده می شود که سطح
معناداری آزمون برای مولفه تصویر برند از  6762بیشتر بوده است
( ،) sig=67933لذا نرمال بودن توزیع داده ها در این مولفه تایید می

شود و سطح معناداری آزمون برای مولفه وفاداری از  6762کمتر
بوده است ( ،) sig=67661لذا نرمال بودن توزیع داده ها در این مولفه
تایید نمی شود لذا باید از آزمون (ضریک همبستگی اسپیرمن) برای
تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نمود.

جدول .8نتایج آزمون فرض نرمال بودن توزیع داده ها توسی آزمون K-S
متغیرها تصویر
برند
شاخص آماری

وفاداری
کارکنان

مقدار آماره K-S

67966

37139

سطح معنی داری

67933

67661

جهت آزمون همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریک همبستگی اسپیرمن استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول .1نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای ارتباط بین متغیرهای تحقیق
متغیرها
تصویر برند و
وفاداری
کارکنان

سطح
تعداد ضریب
همبستگی معناداری
67666
67299
93

پیش بینی وفاداری کارکنان از طریق تصویر ذهنی برند (مطالعه موردی:آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک)

برای بررستتتی فرضتتتیته قتابلیت پیش بینی متغیر وفاداری
کتارکنتان با استتتتفاده از متغیر تصتتتویر ذهنی برند ،از آزمون
رگرستیون خطی ساده به روش ورود ( ) Enterاستفاده شد که
نتایج آن در جدول شماره  9آمده است.

با توجه به نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن مالحظه می شود
که بین متغیرهای تحقیق با یکدیگر همبستگی مثبت و معنادار
وجود دارد و ضریک همبستگی بین این دو متغیر برابر با 67299
است که نشان دهنده همبستگی مثبت رو به باال بین تصویر
ذهنی برند و وفاداری کارکنان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک
است ،بدین معنا که با مثبت تر شدن تصویر ذهنی برند نزد
کارکنان می توان انتظار وفاداری باالتر از سوی آنان داشت.

جدول ..4ضریک رگرسیونی پیش بینی وفاداری کارکنان از طریق متغیر تصویر ذهنی برند
متغیرها
عدد ثابت
تصویر ذهنی

ضریب
6/933
6/983

بتا
---6/131

آماره t
1/638

احتمال
6/669

1/198

6/666

برند
آماره F
احتمال

997333
6766

آماره F
دوربین
واتسون

37993

ضریب تعیین R 2

67969

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،بر اساس نتایج
حاصل از تحلیل رگرسیون خطی ساده و با استفاده از روش
ورود،متغیر تصویر ذهنی برند به طور معناداری قابلیت پیش بینی
وفاداری کارکنان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک را دارد .بر
اساس نتایج رگرسیون ضریک همبستگی بین این دو متغیر
 6/131است که با توجه به مقدار ضریک تعیین R2= 6/969
می توان گفت حدود  96درصد از تغییرات وفاداری کارکنان
توسی متغیر تصویر ذهنی برند قابل تبیین است .در ضمن با
توجه به مقدار آماره دوربین واتسون ( ) 37993فرض استقالل
خطاها تأئید می شود و می توان معادله خطی بین آنها را اینگونه
نوشت:
تصویر ذهنی برند ( = 8/ 433 + )8/ 183وفاداری
کارکنان

بحث و نتيجه گيري
نتایج توصیفی داده های تحقیق نشان دهنده این است که امتیاز
تصویر ذهنی برند کارکنان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک،
باالتر از حد متوسی قرار دارد ،بدین معنا که اکثریت کارکنان
برداشت مطلوبی از سازمان خود و خدماتی که ارائه می دهند
دارند و احساس می کنند که سازمان آنها یک برند شناخته شده
1. Weber & Ma rx

و معتبر در سطح جامعه است و می تواند نقش مهمی در افزایش
منزلت اجتماعی آنها داشته باشد .طبق نظرات وبر و مارکس 1
( ،) 3361افزایش منزلت اجتماعی می تواند نقش موخری در
کارکردهای روزمره زندگی افراد به خصوص زندگی سازمانی و
شغلی آنها ایفا نماید( .) 1به اعتقاد گرب  ،) 3331( 2کارکردگرایان
ساختاری مدعی اند که شغل مهم ترین معرف رتبه کلی
قشربندی افراد است .این ادعا تا اندازه ای بر این اساس است
که شغل با متغیرهایی همیون درآمد و میزان تحصیالت که
اساس رتبه بندی های دیگر را شکل می دهد همبستگی دارد.
ولی دلی ل اصلی این ادعا این است که شغل در مورد اکثر مردم،
نمایانگر نقش اجتماعی است که به لحاظ کارکردی اهمیت
فراوان دارد ( .) 1از جمله گویه های سازنده تصویر ذهنی برند
می توان به کیفیت باالی محصوالت و خدمات ،برتری و مزیت
نسبت به رقبا ،برداشت مشتریان از خدمات سازمان ها و
همینین برداشتی که کارکنان از ذهنیت جامعه و مشتریان
نسبت به خود ،دارند؛ اشاره کرد .با توجه به این موارد پیاده سازی
فلسفه مدیریت کیفیت جامع که در بردارنده شناخت مشتریان و
نیازهای آنها و برآ ورده کردن مطلوب این نیازها در سازمان است
می تواند نقش موخری در ارتقای تصویر ذهنی برند کارکنان
2. Greb
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آکادمی ایفا نماید؛ تحقیقاتی که در زمینه مشتری مداری و
کیفیت خدمات در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک انجام شده
است نیز نشان دهنده باالبودن سطح مشتری مداری و کیفیت
خدمات در آکادمی هستند ( .) 39،3در ضمن می توان این توصیه
را به مدیران آکادمی ارائه داد که هنگام جذب کارکنان افرادی
را انتفاب نمایند که شفصیتی سازگار با تصویر ذهنی برند
آکادمی داشته باشند.
از جمله دیگر متغیرهای تحقیق ،میزان وفاداری کارکنان بود
که آنهم در سطح عالی ارزیابی شد که می توان آن را از مزیت
های رقابتی آکادمی نسبت به سایر سازمان های رقیک دانست
و ضمن شناخت سایر عوامل موخر بر تقویت وفاداری کارکنان،
برنامه هایی جهت پرورش و ارتقاء این عوامل در سازمان ها
پیاده نمود.
نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان دهنده وجود ارتباط
معنادار بین تصویرذهنی برند کارکنان و وفاداری آنان بود.
آکر  ) 3333(1و کلر ( ) 3331معتقدند که یک برند قوی می تواند
تضمین کننده وفاداری مشتریان سازمان های ورزشی حتی در
صورت شکست و عملکرد نامناسک آنها باشد .با توجه به اینکه
کارکنان بفشی از مشتریان سازمان محسوب می شوند ،به
نحوی یافته های این تحقیق تأئید می شود (.)3،31
میلر  ) 3162( 2اعتقاد دارد زمانی که کارکنان اهداف شرکت را
باور داشته باشند ،احتمال بقا و خبات آنها در سازمان بیشتر است.
عالوه بر این مطرح می کند که قدرت نام تجاری ،باعث ایجاد
احساس غرور و وفاداری در میان کارکنان می شود و تعهد و
پایبندی آنها را نسبت به سازمان افزایش می دهد(.)81
جذب و حفظ منابع انسانی با استعداد و متفصص یکی از
مهمترین منابع ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها است.امروزه
یکی از راه های جذب منابع انسانی توانمند استفاده از اصول
برند سازی در حیطه منابع انسانی است .کاربرد اصول برندسازی
در مدیریت منابع انسانی ،برند سازی کارکنان خوانده می شود.
مفهوم برند سازی داخلی تاکید می کند که کارکنان مشتریان
داخلی سازمان ها هستند و شغل ها ،محصوالت سازمان .برای
داشتن مشتریان خوشنود ،سازمان باید در وهله اول کارکنانی
راضی و خشنود داشته باشد ( .) 9آمبلر و بارو  ) 3331( 3تاکید می
کنند که برای تقویت برندسازی داخلی الزم است منافع
ساختاری ،اقتصادی و روانشناختی کارکنان تقویت شود .اوینگ
1. Aa ker
2. Mi l l er
3. Ambler & barow
4. Owi ng et a l

و همکارانش  ) 8668( 4برندسازی داخلی را به معنای ساخت یک
تصور ذهنی در ذهن کارکنان بالقوه و بالفعل از «عظمت و
بزرگی سازمان» تعری می کنند.
ریستون  ) 8668( 5اعتقاد دارد سازمان ها می توانند با برند داخلی
قوی هزینه های جذب کارکنان را کاهش دهند و روابی کاری
داخلی سازمان را بهبود دهند و حتی دستمزدهای کمتری نسبت
به سازمان های رقیک خود پرداخت نمایند(.)8
همانطور که کاتلر تاکید می کند بازاریابی داخلی باید م قدم بر
بازاریابی خارجی انجام شود .پانجاسیری و همکارانش ) 8663( 6
معتقدند که برند سازی داخلی بازاریابی را با مدیریت منابع
انسانی سازمان هماهنگ می کند و اخر قابل توجهی روی جنبه
های نگرشی و رفتاری کارکنان در به جا آوردن عهد و پیمان
برند دارد .آنها همینین دریافتند که برند سازی داخلی مدیریت
را در بهبود حس تعلق برند کارکنان ،تعهد و وفاداری آنها یاری
می کند و بر رفتار مربوط به برند کارکنان نیز تاخیر دارد(.) 81
بازاریابی داخلی می تواند با تقویت وفاداری کارکنان ،سود و
فروش را باال ببرد .هر چه وفاداری کارکنان به بر ند بیشتر باشد،
نه تنها کارکنان با برند بیشتر انس می گیرند ،بلکه با محیی کار
نیز بیشتر هماهنگ می شوند .وفاداری کارکنان به برند باعث
می شود آنان در برقراری یک تجربه واحد و یکپارچه برای
مشتری به عنوان مدافعان برند عمل کنند (.)38
آشا و جیوتی  ) 8633( 7اعتقاد دار ند که برای تقویت تعهدسازمانی
کارکنان و احساس افتفار آنها نسبت به سازمانی که در آن کار
می کنند ،ابتدا باید کارکنان خودشان را با ارزش های برند
تطبیق دهند و آنگاه می توانند به شیوه ای که نشانگر هویت
برند باشد ،رفتار نمایند( .) 9تحقیق آنها نشان می دهد که برند
سازی داخلی می توند به نحو موخری منجر به بروز رفتارهای
شهروندی سازمانی شود که خود تاخیر مثبتی بر وقت شناسی؛
نوع دوستی و وظیفه شناسی آنها دارد .همینین تحقیقات نشان
داده است که برندسازی داخلی تاخیر مثبتی روی جنبه های
نگزشی و رفتاری کارکنان در ارائه هویت برند دارد(.)9
تحقیق ازچلیک و فیندیک  ) 8639( 8نشان دهنده ارتباط بین
برندسازی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی می باشد و آنها
معتقدند که رفتار شهروندی سازمانی به بهبود رفتار ،جوانمردی،

5. Ri s ton
6. Punja i s ri et a l
7. As ha & jyothi
8. Özçelika & Fındıklıb
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متدیران و برنامه ریزان آکادمی پیشتتتنهاد می شتتتود که ابتدا
ویژگی های برند خود را به خوبی بشتناستند و سپس آن را به
نحوی مثبت به کارکنان ارائه داده و بشتناسانند و سعی نمایند
عملکرد هتای ستتتازمتانی را طوری برنتامه ریزی کرده و اجرا
.نمایند که پشتیبان و موید تصویر کارکنان از برند سازمان باشد

 اعتقاد به سازمان و توسعه فردی آنها کمک،وفاداری سازمانی
. )82(می کند
در مجموع با توجه به یافته های تحقیق می توان به این نکته
اشتتتاره نمود که آموزش و توستتتعه کارکنان آکادمی در جهت
بهبود چشتتتم انداز آن ها نستتتبت به اهداف و ماموریت های
آکادمی و تصتتتویر ذهنی برند کارکنان تاخیر گذار استتتت و به
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