
 

 
 
 
 

   ي نوين در مديريت  ورزشيهارويكرد
  1396 مستانز،  19 شمارة، 5دورة 

  53 –66: ص ص 
    

  
تداعيات و هويت برند با تأكيد بر نقش ميانجيگري رفتار شهروندي در ميان كارشناسان ادارة كل ورزش و جوانان 

 برند  ارزش ويژة يمدل ساختاري ارتقا ةخراسان رضوي و ارائ

  
   2سيدمحمدجواد رضوي – 1زاده عظيمسيدمرتضي 

 يدانشجو. 2  ، مشهد، ايرانمشهد يدانشگاه فردوسي، علوم ورزش ةدانشكدگروه رفتار و مديريت ورزشي،  ياراستاد. 1
  ، مشهد، ايرانمشهد يدانشگاه فردوسي، علوم ورزش ةدانشكدي مديريت ورزشي، دكتر

  )1396/  08 / 23: ، تاريخ تصويب   1396/ 02/  06: تاريخ دريافت ( 
  
  

 

 چكيده

كارشناسان ادارة كل  يدگاهاز د بر نقش ميانجيگري رفتار شهروندي برند بود كه تأكيدهدف از اين مطالعه تداعيات برند و هويت برند با 
 يوةو به شاست  يپژوهش از نوع كاربرد ينا. ي شدبررسي و ارائة مدل ساختاري توسعة ارزش ويژة برند ورزش و جوانان خراسان رضو

 يتاستاندارد هو هايبرند و پرسشنامه يبرند و رفتار شهروند ياتتداع ةساخت محقق هايپرسشنامه يريگ ابزار اندازه. شداجرا  يمايشيپ
ادارة  ينيستناد به اطالعات كارگزبا ا. دشبرآورد  81/0و  79/0، 82/0، 85/0 ترتيب به هانامهپرسش ياييبرند و ارزش ويژة برند بود؛ كه پا
تعداد در نظر  ينبه هم يزحجم نمونه ن. نفر بود 123پژوهش حاضر شامل  يآمار ةجامع 1395در سال  ي،كل ورزش و جوانان خراسان رضو

- يافته. دش  استفاده يمعادالت ساختاري مبتني بر روش حداقل مربعات جزئ سازيپژوهش از مدل يبراي آزمون مدل مفهوم. گرفته شد

معناداري داشت؛ همچنين هويت  ريتأثي برند رفتار شهروندها نشان داد تداعيات برند بر ارزش ويژة برند و هاي حاصل از تحليل داده
و ايجاد تداعيات برند  برند تيهو بنابراين توجه به حفظ و توسعة؛ معناداري داشت ريتأثي برند رفتار شهروندبرند بر ارزش ويژة برند و 

  .بود مطلوب در ذهن كاركنان عاملي مؤثر در ارتقاي ارزش ويژة برند سازمان
  
 

  هاي كليدي واژه

  .ارزش ويژة برند، تداعيات، رفتار شهروندي برند، ورزش، هويت برند

  

                                                           
  -  09151897147: تلفن : نويسنده مسئول  Email: mortezaazimzade@um.ac.ir                                                                        
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 مقدمه

 ي ديگر مانندبرندسازهاي امروز، فعاليت اقتصاددر 

 هايشود و سازمانحالت سنتي به كاال محدود نمي

 هاي برندنيز در تالش براي استفاده از استراتژي خدماتي

 صورتي كه امروزه ساخت برند ، به)6(اند  جهت توسعه

 هاست و برخورداري ازقدرتمند هدف بسياري از سازمان

  .شود هر سازمان محسوب مي هايدارايي نيتر باارزش برند

 ارزش توانندمي قدرتمند برند كي ية پا ها برسازمان

 و تعيين كنند براي محصوالت و خدماتشان باالتري

 ؛ در)3(دهند  كاهش رقبا مقابل در را خود يريپذ بيآس

 ها و نهادهاي ورزشيسازمان كه يدرصورتاين ميان 

 شودكشوري از برند قوي برخوردار باشند، سبب مي

 شامل مربيان،(ورزشي  كنندگان مصرفمشتريان و 

 ه سمت ورزشب) ورزشكاران، تماشاچيان و عموم مردم

  ).16(اي، قهرماني و همگاني بيشتر سوق يابند حرفه

 كليدي در مسائل از برند ويژة از طرفي مبحث ارزش

 برند، ويژة از ارزش تعريف اولين براساس. است بازاريابي

 محصول به تجاري ي كه ناميا افزوده ارزش عنوان به را آن

 و يكي از موضوعات اساسي) 19( اند كردهتعريف  دهد،مي

 هويت. استديگر در هر سازمان، هويت برند آن سازمان 

 تصور استراتژيست از اينكه يخدماتهاي سازمانبرند 

 نفعان ذي ةليوس بايد به يخدماتسازمان چگونه يك برند 

 هويت برند عبارت، گريد  انيب  به). 17( درك شود، است

-مطرح مي سازمان ةليوس بهاست از معنا و مفهوم برند كه 

 است بازاريابي مباحث نيتر مهم از برند هويت). 14( شود

 برندها. است گرفته قرار توجه مورد اندكي مطالعات در كه

 ساير از و شناسانند مي مشتريان به خود را هويت، توسط

 نيفردتر منحصربه و نيتر مهمو ) 1(شوند مي متمايز رقبا

 عبارتي به .شودمي آن نمايان هويت در برند، هايويژگي

 از كه تجاري نام مفهوم و معنا از است عبارت برند هويت

 همان برند شود و هويت مي  ارائهو  مطرح سازمان، سوي

  ).20( است برند جوهرة

 ركهطو همان شما بودن هويت، يعني يك داشتن

 اين بر. خودتان فردي ولي ثابت طرح از تبعيت هستيد،

 منسجم و پايدار و آشكار هويتي بايد برند مديران اساس،

 مرجع عنوان به كه يا گونه به كنند، حفظ و ايجاد آن براي

 نظر از سويي، به). 1(كند  عمل كنندگانمصرف براي ثابتي

-رسد توجه تداعيات مثبت كاركنان نسبت به برند ميمي

. باشد رگذاريتأثتواند بر ارتقاي برند سازمان خدماتي 

 مبنايي معرف برند، هايهمخواني و هاتداعي كه يطور به

  .برند هستند به وفاداري و استفاده از برند تصميمات براي

 و خدمات هايتداعي مرتبط، هايبنديطبقه براساس

 طبقات نيتر پرارجاع از ركن دو سازماني، هايتداعي

 ويژة ارزش بنابراين،). 7(شوند مي برند محسوب تداعي

 و همخواني مشتريان كه است مطلب اين مبين قوي، برند

 كنند؛ و اين رابطةمي احساس با برند زيادي مثبت ةرابط

 ي موجب بروز رفتارهاي شهروندينوع بهمثبت با برند 

  .دشو يماز سوي مخاطبان برند  1برند

 براي شناخت رفتار شهروندي برند ابتدا الزم است

 رفتار. شودتعريف درستي از رفتار شهروندي سازماني ارائه 

 شهروندي سازماني رفتارهايي اختياري هستند كه

 دهند و بهقرار مي ريتأثاثربخشي كل سازمان را تحت 

  دهند، منتج پاداش رسمي افرادي كه آن را انجام مي

 عنوان بهاين مجموعه رفتارها اغلب ). 15(شوند نمي

 و ماوراي الزامات هنجاري تر نييپاهايي است كه فعاليت

 با الهام گرفتن از مفهوم رفتار. ناخته شودشغل ش

 توان مفهوم رفتار شهروندي برند راشهروندي سازماني مي

 ةكنند انيببيان كرد كه ساختاري تجمعي دارد و 

 رفتارهاي عام در كاركنان است كه موجب بهبود هويت

 تماميشود؛ بنابراين، رفتار شهروندي برند شامل برند مي

                                                           
1. Brand Citizenship Behavior 
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 نفعان داخلي سازمان و جانب ذي رفتارهايي است كه از

  بخشيدن به شخصيت برند سازمان انجام  براي قدرت

 عبارتي، قصد و نيت هر يك از كاركنان به). 23( پذيردمي

 مستقل از(داوطلبانة برخي از رفتارهاي عمومي  براي انجام

 خارج از حيطة سيستم انتظارات از نقش) برند بخش و

  ). 10(شود برند ميموجب تقويت هويت  آنهاست كه

 ، امروزه ساخت وشده عنوان با توجه به مطالب

- ي بسياري از سازمانها تياولو برخورداري از برند قوي از

 كاركنان از عوامل بسيار مؤثر در هاي خدماتي است و

 كنندگان مصرفها در ذهن  ي برند سازمانريگ شكل

 ارتقاي منظور بهي داخلي برندساز صورت نيبدهستند؛ 

 ة كاركنان نقش مهميليوس بهند در درون سازمان يعني بر

 بازاريابي رو مديران كند؛ ازاينمي در ارتقاي سازمان ايفا

 يبرندساز راهبردهاي تدوين منظور به هاي ورزشيسازمان

 هايبرنامه اثربخشي از دقيق و روز به اطالعات نيازمند

 و آتي هايبرنامه تدوين منظور به و ندخود هست

 هر و اولويت اهميت ميزان شناخت بازاريابي، راهبردهاي

 ضرورتي برند سازمان ارزش ويژة مدل ابعاد از كدام

  .است انكارناپذير

 در خصوص مؤلفة هگرفت انجامهاي با نگاهي به پژوهش

  تداعيات برند مشخص شد، سلطان حسيني و همكاران

 تعيين سهم نسبي«در پژوهش خود با عنوان ) 1390(

 وفاداري به برند از تداعي برند در بين هواداران ليگ برتر

 ها، منافعبين سه عامل داراييگزارش كردند كه  »فوتبال

 هاي تداعي برند با ميزان وفاداري به برندو نگرش

 همچنين در پژوهشي ديگر). 7( همبستگي وجود دارد

 نقش دارايي تداعي« با عنوان) 1395(مشبكي و همكاران 

 طرفدارانهاي ليگ برتر فوتبال ايران بر تعلق شگاهبرند با

 طرفداران باشگاه كه يدرصورتنشان دادند » به باشگاه

 تداعي مطلوبي از برند باشگاه خود داشته باشند، سبب

 و نيز ارتقا يابد موردنظرخواهد شد هويت برند باشگاه 

 به باشگاه را فراهم هرچه بيشتر هوادارانموجبات تعلق 

  .)13( آوردخواهد 

 هاي پژوهش حاضر هويت برند بود؛از ديگر مؤلفه

 هويت برند يكي از مباحث بازاريابي است كه در مطالعات

 است و در ايجاد تمايز و گرفته قرار توجه مورداندكي 

 برندها از طريق هويت كه يطور به. مديريت برند نقش دارد

 شونديخود به مشتريان شناسانده و از ساير رقبا متمايز م

 )1394(بند در همين زمينه باشكوه و شكسته). 1(

 هويت ةتحليل عوامل مؤثر بر توسع«پژوهشي با عنوان 

 آمده دست براساس نتايج به. انجام دادند »برند خدماتي

 ثر، عامل فرهنگ بازاريابي و شخصيت برند،ؤميان عوامل م

 گذارد و عواملاندك بر هويت برند خدماتي مي يريتأث

 هايبصري برند، مديريت ارتباط با مشتري و ارتباط هويت

 هويت برند ةقوي بر توسع يريبازاريابي، تأث ةيكپارچ

 در پژوهشي ديگر). 2( ايران دارد ةخدماتي سازمان بيم

 يابي تيبررسي اثر هوبه ) 1395(حداديان و همكاران 

 واسطه كيفيت خدمات، مشتري با برند بر وفاداري به

 هاي پنج ستارة شهر در هتل شده دركاعتماد و ارزش 

 هويت برند برمشهد پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه 

 كه الزم استو  مستقيم ندارد ريوفاداري مشتريان تأث

 در پي پيوستهبر ايجاد تعلق در مشتري  ها عالوههتل

 مشتري و ايجاد ةشد سطح خدمات، ارزش درك يارتقا

 توان مشتريانر اين صورت ميتنها د .اعتماد در آنها باشند

 همچنين .)4(رسيد و به موفقيت  نمودرا به خود وفادار 

 )1393(هاي پژوهش احمدي و همكاران براساس يافته

 هويت برند بر هر دو مفهوم وفاداري برند و ارزش ريتأث

  ).1(شد  دأييتويژة برند در صنعت مواد غذايي 

 اركمن ودر خصوص مؤلفة رفتار شهروندي برند، 

 تعهد كاركنان بر ريتأث«پژوهشي با عنوان ) 2015( 1هانسر

 »گري اعتماد به برندرفتار شهروندي برند با نقش ميانجي

                                                           
1. Erkmen & Hancer 
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 نتايج اين محققان نشان. در صنعت هواپيمايي انجام دادند

 داد كه اعتماد كاركنان نسبت به برند بر رفتار شهروندي

 اركنان به برندهمچنين تعهد ك. مستقيم داشت ريتأثبرند 

 ي برند از طريق متغير ميانجي اعتمادرفتار شهروندبر 

 بود رگذاريتأثكاركنان به برند بر رفتار شهروندي برند 

 در پژوهش خود كه به) 1394(همچنين ضياء ). 18(

 بين اعتماد برند و رفتار شهروندي برند با ةبررسي رابط

 ه اينپرداخته بود، ب توجه به نقش ميانجي تعهد برند

 بين اعتماد برند و رفتار شهروندي برند ونتيجه رسيد كه 

 مستقيم و معنادار ةتعهد برند رابط همچنين اعتماد برند و

 رفتار برند و بين اعتماد ةداشته و تعهد برند رابط وجود

  .)8( ندكنگري ميبرند را ميانجي يشهروند

 و همچنين در زمينة مؤلفة ارزش ويژة برند، ليونگ

 وفادارى تأثير«عنوان  در پژوهشي با) 2012( 1ميچائيل

 مرد مشترى 530 روى بر كه »خريداران رفتار بر مشترى

 بين كه رسيدند نتيجه به اين دادند، انجام مالزى در

 ارتباط مشترى وفادارى و مشترى رضايت برند، يةسرما

 برند سرماية اگرچه مشخص شد دارد و وجود يدار امعن

 وفادارى با مندى رضايت با در مقايسه كمترى ارتباط

 برند براى مثبتي امتياز برند سرماية دارد، مشترى

 و زاده يديحماز سوي ديگر، ). 22(شود مي محسوب

 بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاي ارزشبه ) 1393(همكاران 

 پرداختند و ويژة برند با تأكيد بر ترفيع و تصوير شركت

 ها بر تبليغات و مشوق حاكي از آن بود كه آنهاي ها افتهي

 اثر تبليغات مثبت ولي اثر. ارزش ويژة برند تأثيرگذار است

 اثر. ها بر ارزش ويژة برند متفاوت بوده است مشوق

 هاي هاي پولي بر ارزش ويژة منفي ولي اثر مشوق مشوق

 در .)5( غيرپولي بر ارزش ويژة برند مثبت بوده است

 به) 1394(د حسيني و همكاران پژوهشي ديگر خدادا

 ةدهند برند از ديدگاه باورهاي شكل ةارزش ويژ ةمطالع

                                                           
1. Leong & Michael 

كنندگان نسبت به تبليغات از طريق ورزش  نگرش مصرف

 معنادار باورهاي ريها حاكي از تأثيافته. پرداختند )فوتبال(

 ،ييگرا اطالعات محصول، نقش و تصوير اجتماعي، لذت

 ذب بودن و شهرت درگرايي، كعامل مزاحمت، مادي

- معنا ريتبليغات فوتبالي بر نگرش نسبت به تبليغات و تأث

  ).6(ود برند ب ةدار نگرش نسبت به تبليغات بر ارزش ويژ

-محرك ريتأث) 1394(همچنين كريميان و همكاران 

: مطالعه مورد(برند دانشگاه  نيبرند بر طن ةهاي ارزش ويژ

را  )ران و شريفاميركبير، تربيت مدرس، ته يها دانشگاه

كه  دادنشان اين محققان نتايج تحقيق . ي كردندبررس

عوامل تداعي برند، پاسخ احساسي، برتري برند و شناسايي 

مثبت و معناداري بر طنين برند دانشگاه  ريتأث خود با برند،

) 2015( و همكاران 2، كردنائيچتينها در .)12( گذارندمي

بر ارزش  رشانيتأثمحصوالت جعلي و «پژوهشي با عنوان 

صنعت پوشاك : موردي ةمطالع(برند محصوالت اصلي  ةويژ

 ادبيات بر هيبا تكو  آنهادر تحقيق . انجام دادند	»)در تهران

آگاهي از «، »رضايت خاطر شخصي«شش متغير تحقيق، 

، »مسائل اخالقي«، »كيفيت-برداشت قيمت«، »ارزش

ل عنوان عوام به» شده ريسك درك«و » هنجار ذهني«

دهنده و مؤثر بر نگرش مشتريان نسبت به محصوالت شكل

 هاييافته بر اين اساس،. جعلي در نظر گرفته شدند

 بر داريمعنا ريتأث ادشدهي عوامل كه داد نشان تحقيق

 و دارند جعلي محصوالت به نسبت مشتريان نگرش

 محصوالت برند ويژة ارزش بر جعلي محصوالت از استفاده

 شده با عنايت به مطالب گفته .)11(معناداري داشت  ريتأث

و با توجه به اينكه نقش ادارة كل ورزش و جوانان خراسان 

يك سازمان خدماتي در توسعه و ارائة  عنوان بهرضوي 

، استخدمات ورزشي به مردم جامعه بسيار حياتي و مؤثر 

محقق بر آن شد مدلي براي ارزيابي ارتقاي ارزش ويژة 

بر نقش  تأكيدساس تداعيات برند و هويت برند با برند برا

                                                           
2. Kerednaeich  
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كاركنان ادارة  دگاهيدگري رفتار شهروندي برند از  ميانجي

  .كل ورزش و جوانان خراسان رضوي ارائه كند

  : مدل مفهومي پژوهش
 ارزش ويژة برند ادارة كل ورزش و جوانان خراسان

 عوامل و متغيرهاي متعددي قرار ريتأثرضوي تحت 

 به اين معنا كه برخي عوامل بايد وجود داشتهگيرد؛  مي

  .باشد تا ارزش ويژة برند يك سازمان ورزشي شكل بگيرد

 گذار در اين پژوهش درريتأثمتغير  عنوان بهعواملي كه 

 مدل آورده شده، تداعيات كاركنان از برند سازماني و

 منظور تسهيل اين امر، همچنين از به. هويت برند است

- متغيري ميانجي بهره عنوان بهوندي برند متغير رفتار شهر

 توان ارزشگيري شد تا مشخص شود به چه اندازه مي

 ويژة برند ادارة كل ورزش و جوانان خراسان رضوي را ارتقا

 ادبيات مرور و ايكتابخانه مطالعات از رو پس ازاين. داد

 كار بههاي مدل ها وبررسي روش همچنين و پژوهش

 اين پژوهش مفهومي مدل پيشين، مطالعات در شده گرفته

  .ارائه شد 1در شكل 

  

ارزش ويژه برند رفتار شهروندي برند

تداعيات برند

هويت برند

  
  عوامل پيشايند بر ارزش ويژة برند ريتأثمدل مفهومي پژوهش و . 1شكل 

  
  روش تحقيق

هاي توجه به ماهيت موضوع و هدف پژوهش حاضر با

. از نوع كاربردي و به شيوة پيمايشي اجرا شد نظر مورد

براي انجام پژوهش با استفاده از  ازين مورداطالعات 

كاركنان  نظر موردجامعة . است آمده  دست بهپرسشنامه 

ادارة كل ورزش و جوانان خراسان رضوي بودند كه در اين 

پژوهش آن گروه از كاركنان ادارة كل ورزش و جوانان 

 كه  آنهاي ورزشي تابعة استان خراسان رضوي و هيأت

حداقل داراي مدرك كارشناسي يا داراي پست 

ند، جامعة هدف پژوهش حاضر بودند كه با ا مديريتي

يني ادارة كل ورزش و جوانان استان استناد به كارگز

. نفر بودند 123برابر با  1395خراسان رضوي در سال 

. حجم نمونه نيز برابر با جامعة آماري در نظر گرفته شد

. بود شمار تمام صورت بهگيري پژوهش حاضر روش نمونه

ساختة تداعيات برند،  هاي محققدر اين پژوهش پرسشنامه

سشنامة استاندارد هويت برند رفتار شهروندي برند و پر

و پرسشنامة استاندارد ) 9) (1395پور و رضوي،  طالب(
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كه در پژوهش عزيزي ) 21) (2001( 1ارزش ويژة برند كلر

بود، از ابزار اصلي  شده  استفادهنيز ) 10) (1391(و آژيني 

روايي اين پرسشنامه را ده نفر از استادان . گيري بود اندازه

همچنين، ميزان پايايي اين . د كردندمديريت ورزشي تأيي

ترتيب  به كرونباخها با استفاده از ضريب آلفاي پرسشنامه

در اين پژوهش . شد دأييت 81/0 و 79/0، 82/0، 85/0

ي معادالت ساختاري با مدلساز براي ارائة مدل از تكنيك

  .استفاده شد 22SPSSو  PLS افزار نرماستفاده از 

  
  تحقيقنتايح و يافته هاي 

بيشترين اعضاي گروه نمونه  1براساس نتايج جدول 

، داراي تحصيالت ليسانس، در متأهلساله، مرد،  30تا  20

سال  5تا  1سمت كارشناس و داراي وضعيت اشتغال 

  .بودند
  

                                                           
1. Keller 
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  شناختي هاي جمعيتتوزيع فراواني و درصد مديران براساس ويژگي. 1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معناداريدر حالت  پژوهشمدل مفهومي  2در شكل 

اين مدل در  .است شده  نشان داده) t-value( ضرايب

و ضرايب ) بارهاي عاملي(يري گ اندازهتمامي معادالت  قعوا

  .كند يم، آزمون tاستاندارد را با استفاده از آمارة 

  

 

هاويژگي  جمع فراواني درصد فراواني 

 سن
 

سال 30-20  49 40 

123 
سال 35-31  24 20 

سال 40-36  20 16 
سال 45-41  21 17 

سال 46باالي   9 7 

 جنسيت
 43 53 زن

123 
 57 70 مرد

تأهلوضعيت   
 76 94 متأهل

123 

 24 29 مجرد

 تحصيالت
 62 76 ليسانس

يسانسل فوق  41 33 

 5 6 دكتري

 سمت

 82 101 كارشناس

123 
 7 9 معاون
 10 12 مشاور
 1 1 مدير

 مدت اشتغال

سال 5-1  32 26 

123 

سال 10-6  31 25 

سال 15-11  22 18 

سال 20-16  19 15 

سال 21باالي   19 15 
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  )t-value( مدل پژوهش در حالت معناداري ضرايب. 2شكل 

  

  :ارزيابي برازش مدل
پيش از برازش جزيي مدل برازش كلي مدل مفهومي 

هاي  براي برازش مدل PLSمدل . شود بررسي مي

 1شده استخراجهاي ميانگين واريانس  گيري، شاخص اندازه

)AVE (2و پايايي مركب )CR (دهد و شاخص  را ارائه مي

R2 )معياري براي برازش  عنوان بهرا ) ضريب تعيين

 5/0مقادير بيشتر از . كند هاي ساختاري گزارش مي مدل

براي  7/0و بيشتر از  شده استخراجبراي ميانگين واريانس 

گيري  هاي اندازه پايايي مركب بيانگر برازش مناسب مدل

  .است

نشان داد مقدار پايايي مركب و  2نتايج جدول 

چهار متغير پنهان براي هر  شده استخراجميانگين واريانس 

همچنين شاخص . دهد مدل مقدار مناسبي را نشان مي

R2 زاي مدل  كه تنها براي متغيرهاي پنهان درون

                                                           
1. Average Variance Extracted 
2. Composite Reliability 

متغيرهاي پنهاني كه نقش متغير وابسته در مدل داشته (

رفتار «شود، براي متغير  محاسبه و گزارش مي) باشند

كه متغيرهاي وابستة » ارزش ويژة برند«و » ي برندشهروند

 كه  شده  گزارشمدل مفهومي اصلي پژوهش هستند، 

  .استة برازش مناسب مدل دهند نشانها يافته

گفت كه براي تمامي  توان يم 3براساس نتايج جدول 

ها وزن معناداري  متغيرهاي ارزش ويژة برند، كلية شاخص

 اند توانستهدرصد  99و در سطح اطمينان  اند كردهرا ايجاد 

  .داشته باشندي معناداري بار عامل
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 هاي برازش مدل شاخص. 2جدول 

 R2 پايايي مركب AVE متغير
برند اتيتداع  53/0  84/0  - 

67/0 هويت برند  88/0  - 

47/0 رفتار شهروندي برند  83/0  69/0  

54/0 ارزش ويژة برند  87/0  81/0  

  
 بارهاي عاملي برآوردشده و سطح معناداري آنها. 3جدول 

شده مشاهدهمتغيرهاي   يبار عامل   tآمارة  
سطح 
 معناداري

ش ويژة برند
 ارز

1E  61/0  برجستگي برند  70/9  001/0  

2E 81/0  عملكرد برند  50/26  001/0  

3E 79/0  ي ذهني از برندرسازيتصو  35/22  001/0  

4E 81/0  ها نسبت به برندقضاوت  22/29  001/0  

5E 77/0  احساسات نسبت به برند  35/19  001/0  

6E 57/0  يي با برندهمنوا  99/5  001/0  

  
 بارهاي عاملي برآوردشده و سطح معناداري آنها. 4جدول 

مؤلفه
ها

 

گويه
ها

 

شده مشاهدهمتغيرهاي  بار  
يعامل  

آمارة 
t 

سطح 
 معناداري

 تداعي برند

1A 52/0 حضور مجدد براي استفاده از خدمات اين برند  85/4  001/0  

2A  يادآوردن سريع خدمات اين برندبه  44/0  04/4  001/0  

3A 85/0 استفاده از خدمات ورزشي اين برند نسبت به ديگر برندها  54/24  001/0  

4A 86/0 فقدان تمايل به همكاري با ديگر برندها  47/27  001/0  

5A 86/0 وفاداري نسبت به خدمات اين برند  58/29  001/0  

ت برند
 هوي

1I 
شخصيت  عنوان بهفقدان نشان دادن خدمات اين برند 

ة پيشين اين برندشد ادراك  
83/0  62/23  001/0  

2I  افتهي كاهشكيفيت خدمات سازمان  84/0  98/23  001/0  

3I 78/0 فقدان قادر بودن خدمات اين برند براي تكميل نياز شما  38/18  001/0  

4I  از اين برند شده زدهخستگي و  81/0  35/22  001/0  

 رفتار شهروندي برند

1O 69/0 قبول مسئوليت فراتر از وظيفة سازماني  76/11  001/0  

2O 61/0 انجام رفتارهاي منطبق با ارتقاي برند سازمان  37/5  001/0  

3O 77/0 در نظر گرفتن عواقب هر كار براي برند سازمانم  72/20  001/0  

4O  برند سازماناطمينان انطباق رفتارم با تعهدهايم به  64/0  56/9  001/0  

5O 73/0 تمايل به آموزش كاركنان دربارة برند سازمان  55/12  001/0  

6O 64/0 تمايل به يادگيري دربارة برند سازمان  72/10  001/0  

  

گفت كه براي تمامي  توان يم 4براساس نتايج جدول 

متغيرهاي تداعيات برند، هويت برند و رفتار شهروندي 

و در  اند كردهها وزن معناداري را ايجاد  برند كلية شاخص

ي معناداري بار عامل اند توانستهدرصد  99سطح اطمينان 
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  .داشته باشند

  
  ي عامليمدل پژوهش در حالت ضرايب استاندارد و بارها. 3شكل 

  
 و نتيجة تأثير متغيرهاي پژوهش tتأثيرات مستقيم، آمارة . 5جدول 

 متغيرهاي پژوهش
ضريب 

استاندارد 
)β(  

آمارة 
t 

سطح 
 معناداري

ير تأثنتيجة 
 متغير

تداعيات برند  ارزش ويژة برند   20/0  08/3  05/0 شود أييد ميت >  

تداعيات برند  رفتار شهروندي برند   34/0  13/5  05/0 شود أييد ميت >  

هويت برند  ارزش ويژة برند   39/0  08/5  05/0 شود أييد ميت >  

58/0 رفتار شهروندي برند هويت برند   80/8  05/0 شود أييد ميت >  

رفتار شهروندي برند  ارزش ويژة برند   40/0  26/5  05/0 شود أييد ميت >  

  
تداعيات برند بر ارزش  5هاي جدول يافته براساس

معناداري  يرتأثبرند  يرفتار شهروندبرند و  ويژة

برند و  ويژةهمچنين هويت برند بر ارزش  .داشت

معناداري داشت و رفتار  يرتأثبرند  يرفتار شهروند

معناداري  يرتأثبرند  ويژةشهروندي برند بر ارزش 

  .داشت
  

  ضرايب تأثير غيرمستقيم از طريق رويكرد تحليل مسيرمحاسبة . 6جدول 
ير غيرمستقيمتأث يبضر رابطه با نقش ميانجي رابطه  

تداعيات برند  1 رفتار شهروندي برند    ارزش ويژة برند   14/0=40/0*34/0  
هويت برند  2 رفتار شهروندي برند    ارزش ويژة برند   23/0=40/0*58/0  
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) 3شكل (كه در مدل مفهومي پژوهش  گونه همان

شود، تداعيات برند از طريق متغير ميانجي  يممشاهده 

يرمستقيم بر ارزش ويژة غ صورت بهرفتار شهروندي برند 

همچنين هويت برند از طريق متغير . يرگذار استتأثبرند 

يرمستقيم بر غ صورت بهميانجي رفتار شهروندي برند 

كه مدل در رابطه   آنجا از. يرگذار استتأثارزش ويژة برند 

شده بود و در  ينتدوير مستقيم متغيرهاي پژوهشي تأثبا 

 يرتأثآزمون مدل مفهومي پژوهش نيز تنها ضرايب 

 يجه، الزم است كه ضرايبنت درشوند،  مستقيم برآورد مي

 صورت بهيرمستقيم از طريق رويكرد تحليل مسير غير تأث

 اين ضرايب 6در جدول . شوندجداگانه محاسبه و بررسي 

 يرمستقيم از طريق ضرايبغير تأثضرايب . است شده  ارائه

 ها نشان داد تداعياتيافته. شوند ير مستقيم محاسبه ميتأث

 گري متغير رفتار شهروندي برند به برند با نقش ميانجي

 درصد بر متغير ارزش ويژة برند ادارة كل 14/0ميزان 

 ير داشت و هويت برندتأثوي خراسان رض و جوانانورزش 

 گري متغير رفتار شهروندي برند به ميزان با نقش ميانجي

 ودرصد بر متغير ارزش ويژة برند ادارة كل ورزش  23/0

  .ير داشتتأثخراسان رضوي  جوانان

  
  گيريبحث و نتيجه

 ها برند آندر دنياي امروز، سرماية اصلي سازمان

 بسيار زيادي را هايها هزينههاست و سازمانسازمان

 هاييكي از زمينه. كنندصرف تقويت اين مفهوم جديد مي

 كه يطور بهاست،  ها، هويت برند سازمانثبات برند سازمان

  .ها دارداين مفهوم نقش مهمي در ارتقاي برند سازمان

 وقتي هويت برند در كاركنان ايجاد شد، كاركنان به

 اعيات برند ازاز طرفي تد. كنندسازمان خود افتخار مي

 يرتأثترين مواردي است كه بر ذهن افراد دربارة برند اصلي

 گذارد و تداعي مطلوب كاركنان به برند سازمان سببمي

 شود كارمند ارتباط ذهني مثبتي با برند سازمان خودمي

 توان شاهد ارتقاي ارزش ويژة يميت نها دربرقرار كند و 

 نگاهي با ق بر آن شدرو محق ازاين. برند سازمان متبوع شد

 ير تداعيات برند و هويتتأثينة زم درمدلي جامعي  وسيع

 گري رفتار شهروندي برند بر بر نقش ميانجي تأكيدبرند با 

 ارزش ويژة برند ادارة كل ورزش و جوانان استان خراسان

 يمدلسازهاي پژوهش براساس يافته. رضوي ارائه كند

 بر ارزش ويژة برند ومعادالت ساختاري نشان داد تداعيات 

  .ير مثبت و معناداري داشتتأثي برند رفتار شهروند

 كه برند ادارة كل ورزش و جوانان يدرصورتعبارتي  به

 استان خراسان رضوي در ذهن كاركنان ماندگار شود،

 توان ارتقاي ارزش ويژة برند ادارة كل ورزش و جوانان يم

 كاركناناستان خراسان رضوي و رفتار شهروندي مطلوب 

 هاي كريميان واين نتيجه با نتايج پژوهش. را شاهد بود

 )1395(همكاران و مشبكي و ) 12) (1394(همكاران 

 رسد مسئوالن ادارة كلنظر مي به. بود همراستا) 13(

 ورزش و جوانان استان خراسان رضوي در جهت گسترش

-و ارتقاي ارزش ويژة برند سازمان خود الزم است از شيوه

 ؤثر مانند ارائة خدمات مناسب براي كاركنان، فراهمهاي م

 ساختن محيط كاري مناسب، ايجاد اماكن ورزشي جذاب

 وسيله ارتباط مثبتي بين برند ينبداستفاده كنند تا 

  .سازمان و ذهن كاركنان شكل گيرد

 ديگر نتايج پژوهش نشان داد هويت برند بر ارزش ويژة

 .مثبت و معناداري داردير تأثي برند رفتار شهروندبرند و 

 كه هويت برند ادارة كل ورزش و يدرصورتعبارتي  به

 توان ارتقاي يمجوانان استان خراسان رضوي افزايش يابد، 

 ارزش ويژة برند و توسعة رفتار مطلوب كاركنان نسبت به

  اين نتيجه  با نتايج . برند سازمان را انتظار داشت

 ، باشكوه و)1() 1393(احمدي و همكاران  هايپژوهش

 )1395(و حداديان و همكاران ) 2) (1394(بند شكسته

 در پژوهش) 1393(احمدي و همكاران . بود همراستا) 4(

 ير هويت برند را بر وفاداري برند و ارزش ويژة برندتأثخود 
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 همراستاين پژوهش انشان دادند كه نتايج پژوهش آنها با 

 مثبت هويت برنديرات قوي و تأثرسد نظر مي به). 1(بود 

 بر ارزش ويژة برند و رفتار كاركنان نسبت به برند سازماني

 متبوع بايد توجه اين نكتة مهم را در پي دارد كه سازمان

 بيشتري بر مفهوم هويت برند داشته باشد و اهميت

 هاشايان ذكر است سازمان. بيشتري براي آن قائل شود

 دم و جامعه مهمهاي خدماتي كه در نزد مريژه سازمانو به

 شوند و عاملي در جهت توسعة كشورند،قلمداد مي

 اند غافلدنبال ارتقاي ارزش ويژة برند خود هستند؛ اما  به

 تأنشكه ريشة اصلي ارزش ويژة برند از ميزان هويت برند 

 كه يك سازمان از هويت يدرصورتين ا وجود  با. گيردمي

 رفتار كاركنان نيزدنبال آن  برند قوي برخوردار باشد، به

  .نسبت به برند سازماني مطلوب خواهد شد

يافتة ديگر پژوهش نشان داد تداعيات برند و هويت 

گري متغير رفتار شهروندي برند بر  برند با نقش ميانجي

خراسان  و جوانانمتغير ارزش ويژة برند ادارة كل ورزش 

 كه يدرصورتعبارتي  به. ير مثبت و معناداري داردتأثرضوي 

 باهمبه تداعيات و هويت برند و رفتار شهروندي برند، 

با تناسب با يكديگر توسعه داده شوند  آنهاتوجه شده و 

توان شاهد ارتقاي ارزش ويژة برند ادارة كل ورزش و  يم

اين نتيجه با نتايج  .جوانان استان خراسان رضوي بود

، مشبكي )12) (1394(هاي كريميان و همكاران پژوهش

) 2015( 1و اركمن و هانسر) 13) (1395(ان همكارو 

هاي كه ويژگي يدرصورترسد نظر مي به. بود همراستا) 18(

برند سازماني ادارة كل ورزش و جوانان خراسان رضوي به 

و همچنين  طرز مطلوبي در ذهن كاركنان تداعي شود

هويت برند اين سازمان توسط مديران آن حفظ شود و 

تظار داشت كه كاركنان نسبت به توان ان يمتوسعه يابد، 

كه نسبت  يطور بهبرند سازمان رفتار مطلوبي انجام دهند، 

كنند و تعلق و وابستگي خود را به به برند سازمان تبليغ 
                                                           
1. Erkmen & Hancer 
 

 دليل ايجاد تصوير عبارتي به برند سازمان افزايش دهند؛ به

 مثبتي از برند سازمان در ذهن كاركنان آنها سعي دارند

 ا در جهت توسعه و ارتقاي برند سازمانرفتارهاي خود ر

 يجه، سبب توسعة ارزش ويژة برندنت درتنظيم كنند، 

 شده ارائهنتايج  محقق، اميدوار است .سازمان خواهد شد

 مدل از استفاده نيز و توجه به آنها با و شود واقع مفيد

 هاي ورزشيمقاله مديران سازمان اين در شده ارائه جامع

 يري راهكارهاي مختلف مانند ايجاد نظامكارگ بهبا 

 انگيزشي و پاداش در كاركنان مطابق با شايستگي و

 و توجه به كيفيت زندگي كاركنان سبب آنهاتوانمندي 

 وسيله ينبدافزايش ميزان تداعيات برند كاركنان شوند تا 

 با تقويت نگرش كاركنان به برند سازماني، برند سازمان

 ر جهت توسعة ورزش كشور و ارائةيا سازند و دپوخود را 

  .خدمات مفيد و سازنده براي جامعه گام بردارند
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