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 چکیده

 تیریمد تأثیر در یتجنس گریلبرند و نقش تعد یخارج یژپرست ایواسطه نقش بررسی، 4پژوهش نیاز انجام ا هدف

جامعه آماری این پژوهش کارکنان بانک تجارت استان . است کارکنان یبر تعهد سازمان یاجتماع یتبرند و مسئول یتهو

 لحاظ از و یکاربرد هدف، لحاظ از پژوهش روشعنوان نمونه انتخاب شدند.  به هاآن ازنفر  234مازندران است که تعداد 

استاندارد استفاده شده است.  پرسشنامه از هاداده یآورجمع یبرا. است یشیمایپ -یفیتوص ها،داده یآورجمع روش

باخ و کرون یآلفا بیضر قیآن از طر ییایواگرا و پا ییهمگرا و روا ییروا ،ییمحتوا ییپرسشنامه با استفاده از روا ییروا

 Smart PLSافزار نرم و یاز مدل معادالت ساختار پژوهش یهاهیفرضآزمون  یبراشد.  دییتأ نیگولداشتا -لونید بیضر

مثبت  ریبرند تأث یخارج ژیبر پرست سازمان یاجتماع تیمسئول وبرند  تیهو تیریکه مد دادنشان  جیشد. نتا استفاده

برند  یخارج ژی. پرستندمثبت دار ریتأث کارکنان یسازمان تعهدبر  سازمان یاجتماع تیمسئول وبرند  تیهو تیری. مدنددار

 یازمانس تعهدبرند و  تیهو تیریمد نیبرند در ارتباط ب یخارج ژیمثبت دارد. پرست ریتأث کارکنان یسازمان تعهدبر 

. کندیم عمل یاواسطه ریبه عنوان متغ کارکنان یسازمان تعهدو  سازمان یاجتماع تیمسئول نیدر ارتباط ب زین و کارکنان

و  سازمان یاجتماع تیمسئول نیدر ارتباط ب زین و کارکنان یسازمان تعهدبرند و  تیهو تیریمد نیدر ارتباط ب تیجنس

 یتهو تمدیری از استفاده با توانندمی مدیران ن،یبنابرا. کندیم عمل گرلیتعد ریبه عنوان متغ کارکنان یسازمان تعهد

 .دهند افزایش را خودکارکنان  یسازمان تعهدبرند،  یخارج یژو پرست سازمان اجتماعی مسئولیتبرند، 

 انکب برند، خارجی پرستیژ کارکنان، سازمانی تعهد سازمان، اجتماعی مسئولیت برند، هویت مدیریت :واژگان کلیدی

 .تجارت
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 مقدمه

از  یکیخود دارند.  یانسان منابعبه  یادیها برای بقا در بازارهای متالطم و پویای جهانی، توجه زشرکت امروزه

 نهیزم در یمختلف یهاپژوهشکارکنان است.  یتعهد سازمان ،یمنابع انسان تیریمباحث مهم در حوزه مد

و مدیریت  9شرکت یاجتماع تیانجام شده است که بر نقش مسئول کارکنان یسازمان تعهدبر  رگذاریتأث یرهایمتغ

برند  تیهو تیریو مد سازمان یاجتماع تیمسئول. اندکرده دیتأک کارکنان یسازمان تعهددر افزایش  2هویت برند

از  توانندیم رانیمد(. 2192و همکاران،  3)براوو دارند سازمان نفعانیذ یرفتارها و هابر نگرش یادیز ریتأث

باعث  ازمانس ریکنند. بهبود تصو استفاده سازمان ریبهبود تصو یبرند برا تیهو تیریو مد یاجتماع تیمسئول

 تیریمد هم و یاجتماع تیمسئول هم ن،یبنابرا. شودیم سازمانو بهبود عملکرد  داریپا یرقابت تیمز کی جادیا

 (.2112و همکاران،  4وسیکورنل) رندیگیم قرار توجه مورد وکارکسب یتعال یالگوها در برند تیهو

 ات کنند دنظریتجد خود برند تیهو تیریمد در هاسازمان از یاریبس که شد باعث 2113 سال یاقتصاد بحران

 هاآن اب را یخوب روابط و آورند دستبه را هاآن اعتماد کنند، نیتأم را خود نفعانیذ رییتغ درحال یازهاین بتوانند

 یهاپژوهش ،یبرند و عملکرد سازمان تیهو تیریمد نیب ارتباط نهیزم در(. 2192)براوو و همکاران،  کنند جادیا

 رواج رغمیعل ن،ی(. همچن2199و همکاران،  1کولمن؛ 2191 همکاران، و)براوو  است گرفته صورت یاندک

. ستیچندان شفاف ن نفعانیرفتار ذ بر یاجتماع تیمسئول ریتأث ها،سازمان در یاجتماع تیمسئول یهابرنامه

 ننشالی)فا ستندینقائل  یو عملکرد سازمان یاجتماع تیمسئول نیب یعامل ارتباط چندان رانیدرصد از مد 32

د انجام برن تیهو تیریو مد یاجتماع تیدر ارتباط با مسئول دیبا یشتریب یها(. بنابراین، پژوهش2194، 3مزیتا

 . ردیگ

 یرفتارها و هانگرش ها،برند بر ادراک تیهو تیریو مد یاجتماع تیاست که مسئول داده نشان هاپژوهش

 انجام انسازم کارکنان رفتار بر ریمتغ دو نیا ریتأث نهیزم در یاندک یهاپژوهش اما. دارند ریتأث کنندگانمصرف

و همکاران،  3اسلک ؛2199؛ کولمن و همکاران، 2191براوو و همکاران،  ؛2193و همکاران،  2ی)ل است شده

در ارتباط  زیو ن کارکنان سازمانی تعهدبرند و  یتهو یریتمد یندر ارتباط ب یرگذارتأث یرهایاز متغ یکی(. 2191

 و براوو و( 2113) همکاران و دیامانتوپولوساست.  یتجنس کارکنان، سازمانی تعهدو  یاجتماع یتمسئول ینب

 یزن و کارکنان سازمانی تعهدبرند و  یتهو یریتمد یندر ارتباط ب یتجنس گرتعدیل نقش بر( 2192) همکاران

   .کردند تأکید کارکنان سازمانی تعهدو  یاجتماع یتمسئول یندر ارتباط ب

 یسازمان تعهد بر برند تیهو تیریمد و یاجتماع تیمسئول زمانهم ریتأث یبررس پژوهش، نیا یاصل هدف

 مدیریت یندر ارتباط ب یزن یتجنس گرتعدیل نقش همچنین،است.  یخارج ژیپرست یاواسطه نقش با کارکنان

ورد م کارکنان سازمانی تعهدو  یاجتماع مسئولیت یندر ارتباط ب یزو ن کارکنان سازمانی تعهدبرند و  یتهو

                                                           
1. corporate social responsibility (CSR) 

2. brand identity management (BIM) 

3. Bravo 

4. Cornelius 

5. Coleman 

6. Financial Times 

7. Lee 

8. Slack 
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 صنعت، نیا در رقابت یباالتوجه به شدت  باتمرکز دارد.  یبانکدار صنعتاین پژوهش بر  .گیردمی قرار بررسی

ر صنعت د ییکارکنان خود داشته باشند تا بتوانند به عملکرد باال یبه تعهد سازمان یادیتوجه ز دیبا هابانک

 کنند. دایدست پ یبانکدار

 

 مبانی نظری پژوهش

 برند  تیهو تیریمد

 آن امدو با و زیمتما یاصل یهایژگیو بر برند کی تیهو. است شده فیتعر یمختلف یهاوهیش به برند تیهو

 مجموعه کی از است عبارت برند تیهو»: کند( در تعریف هویت برند چنین بیان می9113) 9آکر. است یمبتن

 برند تیوه ابتدا در. «کنند حفظ ای جادیا را آن دارند قصد برند یهاستیاستراتژ که برند یتداع از فردمنحصربه

 فرهنگ، مانند یعناصر برند تیهو امروزه، اما. شدیم محدود آرم ای نماد مانند برند یبصر عناصر به تنها

 (. 2192و همکاران،  2سی)سوواتج شودیم شامل هم را رفتار و ارتباطات ساختار، ،یاستراتژ

 زمانسا مختلف نفعانیذ به را دهیا نیا چگونه برند نکهیا و است برند کی یمحور و زیمتما دهیا برند تیهو

 ( نیز هویت برند را به عنوان تعریف برند توسط سازمان2192)4(. کاپفرر2113، 3یچرناتون ید) دهدیم انتقال

 انمخاطب یذهن ریتصو بهبود یبرا سازمان آگاهانه یهاتیفعال توانیم را برند تیهو ن،یهمچن. کندیم یمعرف

 را خود تیهو کند(. هویت برند به افراد کمک می2111و همکاران،  1موئزی)س کرد فیتعر یخارج و یداخل

 .کنند فیتعر

 زیتما و داریپا یرقابت تیمز جادیا در مهم عامل کی برند تیهو. دارد یادیز یایمزا یقو برند تیهو کی جادیا

 در مثبت یرفتارها و هانگرش ها،ادراک جادیا باعث برند تیهو درست تیریمد (.9113)آکر،  است یسازمان

 حیو ترج شودیم کنندگانمصرفارزش محصوالت در ذهن  شیباعث افزا ن،ی. همچنشودیم سازمان نفعانیذ

 (.2199 همکاران، و)کولمن  دهدیم شیرا افزا هاآن یو وفادار

 

 یاجتماع تیمسئول

 نظر در را سازمان ذینفعان انتظارات که سازمانی هایسیاست و اقدامات از است عبارت اجتماعی مسئولیت

 و آگوینیس) است محیطی و اجتماعی اقتصادی، ابعاد در سازمان عملکرد حداکثرسازی دنبالبه و گیردمی

  (.2192 ،6گالوز

 لسفهف اساس بر. است شده لیتبد هاسازمان در جیرا اریبس میمفاه از یکی عنوان به یاجتماع تیمسئول امروزه،

 هاآن اهرف یبرا دیبا و هستند مسئول یسازمان نفعانیذ هیکل و جامعه به نسبت هاسازمان ،یاجتماع تیمسئول

 به مستمر تعهد آن هدف و است قانون با قیتطب از فراتر ،یاجتماع تیمسئول(. 2199، 2منی)فر کنند حرکت

                                                           
1. Aaker 

2. Suvatjis 

3. de Chernatony 

4. Kapferer 

5. Simoes 

6. Aguinis & Glavas 

7. Freeman  
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که  ییهاتیفعال»: اندکرده فیتعر نیچن(، مسئولیت اجتماعی را 2119)9گلیس و امیلیومک. است جامعه رفاه

 هاازمانس یعنی اجتماعی مسئولیت. «شوندیم جامعه رفاه باعث و هستند یقانون الزامات و سازمان منافع از فراتر

 برالوهع خود هایگیریتصمیم در باید آنها. کنند بررسی را خود وکارکسب هایفعالیت اجتماعی هایپیامد باید

 (.2194و همکاران،  2)کاووسگیل بگیرند نظر در نیز را جامعه منافع سودآوری،

بُعد  .یاریو اخت یاخالق ،یقانون ،یقائل شده است: اقتصاد یاجتماع تیمسئول یرا برا ( چهار بُعد9121) 3کارول

و  نیاز قوان تیتبع یبه معنا یجامعه است. بُعد قانون ازیمحصوالت و خدمات مورد ن دیتول یبه معنا یاقتصاد

 یاریاست. بُعد اخت یفراتر از الزامات قانون یشامل انتظارات اجتماع یمقررات حاکم بر جامعه است. بُعد اخالق

 که است کرده ثابت هاپژوهش جهینتاست.  یسازمان، فراتر از انتظارات اخالق یهاتیشامل مسئول زین

 تیرعا را اخالق خود یکارها انجام در و دهندیم انجام یدرست به را خود یاجتماع تیمسئول که ییهاسازمان

 (.2111، 4کی)ل دارند یباالتر عملکرد و هستند مردم اعتماد مورد شتریب کنند،یم

 تیمسئول هاسازمان از یبرخ. سازمان کارکنان یبرا هم و است مهم جامعه یبرا هم ،یاجتماع تیمسئول

 جذب یبرا مناسب یراهکار را آن گر،ید یبرخ و دهندیم انجام جامعه در خود ریتصو بهبود یبرا را یاجتماع

 سازمان یداخل انیمشتر عنوانبه را کارکنان هاآن (.2111و همکاران،  1ای)باتاچار دانندیم خوب کارکنان حفظ و

 .دارد یبستگ بااستعداد یروهاین حفظ و جذب به سازمان تیموفق که دارند باور و کنندیم فرض

 

 کارکنان یسازمان تعهد

 یاریر بسد کارکنان یسازمان تعهدبا سازمان.  کارکنان یریو درگ یعبارت است از وابستگ کارکنان یسازمان تعهد

(. کارکنان متعهد 2113، 3)کوهن است گرفته قرار یبررس مورد یسازمان و یصنعت یشناسروان یهااز پژوهش

 که کنندیم کمکبمانند و  یدارند که در سازمان باق لیدارند، تما مانیسازمان ا یهاارزش و اندازبه چشم

 باعث اتصال کارکنان به سازمان  کارکنان یسازمان تعهد. باشد داشته یبهتر عملکرد سازمان

کارکنان به سازمان  یروان یعبارت است از وابستگ (. تعهد سازمانی کارکنان2113و همکاران،  2ری)م شودیم

 (. 2111، 3نی)بورمن و زپل

 یبه معنا ی. تعهد احساساندتعهد در نظر گرفته یرا برا یو هنجار مستمر ،ی( سه بُعد احساس9111) ریو م آلن

 یکار یهاهتجرب جهیدر نت شتریکه ب استسازمان  یاو با کارها یریدرگ وکارکنان به سازمان  یعاطف یوابستگ

 و یارک استقالل مورد در ژهیو به شود، کارکنان یکار تیفیک شیافزا باعث که یزیچ هر. شودیم جادیمثبت ا

 احتمال دارند ییباال یاحساس تعهد که یکارکنان. دهدیم شیافزا را هاآن یاحساس تعهد ،یفرد یستگیشا

 یاعاجتم و یاقتصاد یهانهیهز بر مستمر تعهد. دارند عالقه سازمان به چون بمانند سازمان در که دارد یشتریب

 فرد ،یهنجار تعهد دردارد.  یترک سازمان آگاه یهانهیهز از فرد مستمر، تعهد در. است یمبتن سازمان ترک

                                                           
1. McWilliams and Siegel 

2. Cavusgil 

3. Carroll 

4. Lake  

5. Bhattacharya 

6. Cohen 

7. Meyer 

8. Burmann and Zeplin 
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. در تعهد شودیم گرفته نظر در سازمان به کارکنان یوفادار همان یهنجار تعهد. داندیم سازمان ونیمد را خود

را  گرانیانتظارات د ایکند و  یریتا از احساس گناه و اضطراب جلوگ ماندیم وفادار سازمان به فرد یهنجار

 (.2191و همکاران،  9)وندنبرگ دارد خودمختار و یاراد ندیفرا کی یهنجار تعهدبرآورده سازد. 

 

 برند یخارج ژیپرست

 ای کارکنان مورد در سازمان از رونیب افراد ادراک مورد در سازمان کی کارکنان نگرش به برند یخارج ژیپرست

مرجع،  یهامانند نظرات گروه یاز منابع مختلف (. پرستیژ خارجی برند2119، 2تسی)اسم دارد اشاره سازمان

 نسبت یخارج طیمح دگاهیددر مورد  سازمان یارتباطات داخل یو حت یدهان به دهان، روابط عموم غاتیتبل

 .دارد ریتأث یسازمان تیهو نییتع بر برند یخارج ژیپرست. ردیگیسرچشمه م سازمان به

و همکاران،  3ی)کارمل دارد سازمان به فرد یهایوابستگ و هانگرش یریگشکل بر یادیز ریتأث برند یخارج ژیپرست

کارکنان  اورببرند بر  یخارج ژی. پرستشودیم زین سازمان ریتصو یریگشکل باعث برند یخارج ژیپرست(. 2111

 ژیپرست نسبت به یمتفاوت یهادگاهید کارکناناست.  یمبتندارد  ریتأث یخارج طیمح بر چقدرسازمان  نکهیا به

 دستبه سازمان از رونیب طیمح از که یاطالعات از سازمان به نسبت را خود دگاهید هاآنبرند دارند.  یخارج

 را یمثبت یرفتارها زین کارکنان است یمناسب یخارج ژیپرست یدارا سازمان که یزمان. دهندیم شکل آورندیم

 . شودیم یسازمان عملکرد شیافزا باعث نیا که دهندیم نشان خود از

 

 پژوهش  یها و چارچوب مفهومهیفرض نیتوسعه و تدو

 برند یخارج ژیپرست و برند تیهو تیریمد

 مخاطبانرا در اذهان  سازمان یرو تصو شودجامعه  درشهرت سازمان  یشافزا باعث تواندمیبرند  یتهو مدیریت

و همکاران،  4)هلم دارد کارکنان رفتار بر زیادی تأثیر برند هویت مدیریت همچنین،. بخشد بهبود آن یخارج

 همکاران، و)براوو  کنند تصور پرستیژ با سازمان یک را خود سازمان نیز کارکنان که شودباعث  تواندمی( و 2193

 ی)د گذار تأثیرسازمان  از هاآنادراک  و یتذهن بر و است مهم بسیار کارکنان برای سازمان برند هویت .(2192

 اطالع به را آن و کندمی یریتبرند خود را مد یتهو سازمان یککه  زمانی(. 2193و همکاران،  6یراستوبل

 رببرند  یتهو مدیریت. یابد یششهرت سازمان افزا شودیباعث م رساندمی خارجی و داخلی مختلف نفعانذی

 ین،ارد. بنابراد یربر ادراک کارکنان تأث یزمثبت ن یسازمان یرو تصو است گذارتأثیر سازمانی مثبت تصویر ایجاد

 یت(. تقو2191 ،8مثبت دارد )آرنت و برتل یربرند بر باور کارکنان در مورد سازمان تأث یتمناسب هو یریتمد

 یریتمد که دهدمی نشان موارد این(. 2111و همکاران،  9مثبت دارد )بورمن یربرند بر کارکنان سازمان تأث

 :شودمی ارائه زیر شرح به 9 فرضیه ترتیب، بدین .شودبرند  یخارج یژپرست یشباعث افزا تواندیم برند یتهو

                                                           
1. Vandenberghe 

2. Smidts 

3. Carmeli 

4. Helm 

6. De Stobbeleir 

8 Arendt and Brettel 

9. Burmann 
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 دارد. مثبت ریثتأ برند یخارج ژیپرست بر برند تیوه تیریمد :1 فرضیه

 

 برند یخارج ژیو پرست یاجتماع تیمسئول

 خارافت خود به دهدیم انجام را خود یاجتماع تیمسئول و کندیم تیرعا را اخالق که یسازمان داشتن از کارکنان

 ،یاقتصاد یها( نشان داد که مسئولیت اجتماعی در حوزه2193و همکاران ) 9میک پژوهش جینتا. کنندیم

( نیز دریافتند که 2191و همکاران ) 2چن. دارد مثبت ریتأث کارکنان ادراک بر دوستانهانسان و یقانون ،یاخالق

 یهاسازمان که کردند انیب خود پژوهش در هامسئولیت اجتماعی بر پرستیژ خارجی برند تأثیر مثبت دارد. آن

 تیولمسئکنند.  تیبرند خود را تقو یخارج ژیپرست کنندیم تالش یاجتماع تیمسئول از استفاده با یادیز

 تیمسئول که افتندیدر خود پژوهش در( 2191) همکاران و میک. شودیم سازمان شهرت شیافزا باعث یاجتماع

 جهینت نیا به خود پژوهش در( 2111)3فومبرون ن،ی. همچنشودیم برند یخارج ژیپرست بهبود باعث یاجتماع

 :شودمی ارائه زیر شرح به 2 فرضیه نابراین. بشودیم سازمان شهرت شیافزا باعث یاجتماع تیمسئول که دیرس

 .داردمثبت  ریبرند تأث یخارج ژیپرست بر سازمان یاجتماع تیمسئول :2 فرضیه

 

 کارکنان یسازمان تعهدبرند و  تیهو تیریمد

 را زیادی تعهد دارند آن به تعلق از خوبی احساس و گیرندمی قدرتمند برند یک از را خود هویت که کارکنانی

 کارکنان که شودمی باعث برند هویت مدیریت(. 2119 ،4هرسکوویچ و میر) دهندمی نشان برند این به نسبت

 را کارکنان سازمانی تعهد( 2111) همکاران و بورمن(. 2192 همکاران، و براوو) کنند افتخار خود سازمان به

 وظایف از اترفر هاییتالش ایجاد باعث برند تعهد معتقدند و هکرد معرفی سازمان برند به کارکنان وابستگی میزان

 عهدت ایجاد باعث عامل سه که کردند بیان هاآن. شودمی کارکنان بین در سازمانی شهروندی رفتار مانند شغلی

 چارچوب در عامل سه این. «برند رهبری و برند ارتباطات برندمحور، انسانی منابع مدیریت»: شودمی برند

 ودشمی سازمان به وابستگی و تعلق احساس ایجاد باعث قدرتمند برند یک. دارند قرار برند هویت مدیریت

 رددا تأثیر کارکنان سازمانی رفتار و تعهد بر برند هویت مدیریت درنتیجه،( 2199 ،5ویلسون و پونجایسیری)

 :شودمی ارائه زیر شرح به 3 فرضیه بنابراین،(. 2192 همکاران، و 7جانسون ؛2193 همکاران، و 6پیهلر)

 .داردمثبت  ریتأث کارکنان یسازمان تعهد بربرند  تیهو تیریمد :3 فرضیه

 

 کارکنان یسازمان تعهدو  سازمان یاجتماع تیمسئول

 ییباال یهستند که تعهد سازمان یکارکنان یدارا کنندیم تیرعا را خود یاجتماع تیمسئول که ییهاسازمان

 در دارند لیتما دارند، باور را سازمان یهاارزش و اندازچشم دارند ییباال یسازمان تعهد که یکارکناندارند. 

                                                           
1. Kim 

2. Chen 

3. Fombrun 

4. Meyer and Herscovitch 

5. Punjaisri and Wilson 

6. Piehler 

7. Johnson 
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( نتیجه گرفت که مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی 2111)9. ترکرکنند کمک آن رشد به و بمانند سازمان

 تیهو کند،یم تیرعا را خود یاجتماع تیمسئول سازمان که یزمان او اعتقاد بهمثبت دارد.  ریتأث کارکنان

رابطه  نییتب یبرا یاجتماع تیهو هی. او از نظرابدییم شیافزا هاآن یسازمان تعهد جه،ینت در و افراد یسازمان

ارند خود د لیکارکنان تما ه،ینظر نیاستفاده کرد. بر اساس ا کارکنان یسازمان تعهدو  یاجتماع تیمسئول نیب

 ییهاانسازم کارکنان که دهدیم نشان هاپژوهش. کنند فیتعر و ییشناسا دارند تعلق هاآن به که ییهاگروه با را

 ار خود تعهد و هستند قائل ارزش سازمان با خود ارتباط یبرا کنندیم تیرعا را خود یاجتماع تیمسئول که

ها به تعهد آن شیباعث افزا نیو ا کنندیها به خود افتخار مسازمان نیا کارکنان. دهندیم شیافزا آن به نسبت

 :شودمی ارائه زیر شرح به 4 فرضیه بنابراین (.2192و همکاران،  2. )اسرارالحقشودیسازمان م

 .داردمثبت  تأثیر کارکنان یسازمان تعهد بر سازمان اجتماعی مسئولیت :4 فرضیه

 

 کارکنان سازمانی تعهدو  برند یخارج ژیپرست

 ،همکاران و)براوو به سازمان دارند  یادیهستند تعهد ز ییباال یخارج ژیپرست یکه دارا ییهاسازمان کارکنان

 3شورمن و ریما(. 2111 ،ی)کارمل کندیکارکنان با سازمان کمک م تیهو قیبرند به تطب یخارج ژیپرست (.2192

یابد که سازمان تصویر مناسبی در ذهن افراد ( نیز دریافتند که تعهد سازمانی کارکنان زمانی افزایش می9113)

و همکاران،  4)فاروغ دهدیم شیافزا را کارکنان یسازمان تعهد ژیباپرست سازمان کی در کار. باشد داشتهبیرونی 

 :شودمی ارائه زیر شرح به 1 فرضیه بنابراین(. 2194

 .داردمثبت  یرتأث کارکنان سازمانی تعهد بر برند خارجی پرستیژ :5 فرضیه

 

 انکارکن سازمانی تعهدبرند و  تیهو تیریمد نیبرند در ارتباط ب یخارج ژیپرست یاواسطه نقش

رند ب تیهو تیریمد نیبرند در ارتباط ب یخارج ژیکه پرست افتندی( در پژوهش خود در2192) همکارانبراوو و 

 یارجخ ژیپرست بر برند تیهو تیریمد ابتدا. کندیم عمل یابه عنوان متغیر واسطه کارکنان سازمانی تعهدو 

 دییبه تأ توجه با. شودمی کارکنان سازمانی تعهد جادیبرند باعث ا یخارج ژیو سپس، پرست گذاردیم ریتأث برند

 کارکنان سازمانی تعهدبرند بر  یخارج ژیپرست ریتأث دییتأ زیبرند و ن یخارج ژیبرند بر پرست تیهو تیریمد ریتأث

؛ بورمن 2191؛ آرنت و برتل، 2193؛ هلم و همکاران، 2193و همکاران،  ریاستوبل یمختلف )د یهاپژوهش در

(، 2194و فاروغ و همکاران،  9113و شورمن،  ری؛ ما2111 ،ی؛ کارمل2192؛ راوو و همکاران، 2111و همکاران، 

برند  تیوه تیریمد نیدر ارتباط ب یاواسطه ریمتغ کی عنوان به برند یخارج ژیپرست که گرفت جهینت توانیم

 :شودمی ارائه زیر شرح به 3 فرضیه بنابراین. کندیمعمل  کارکنان سازمانی تعهدو 

ر به عنوان متغی کارکنان سازمانی تعهدبرند و  تیهو تیریمد نیبرند در ارتباط ب یخارج ژیپرست :6 فرضیه

 .کندیم عمل یاواسطه

 

                                                           
1. Turker 

2. Asrar-ul-Haq 

3. Mayer and Schoorman 

4. Farooq 
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 سازمانی تعهدو  سازمان اجتماعی مسئولیت ینبرند در ارتباط ب یخارج یژپرست ایواسطه نقش

 کارکنان

 افزایش و (2193و همکاران،  1)هور سازمان در جامعه یذهن یرباعث بهبود تصو تواندیم اجتماعی مسئولیت

 هایدر حوزه یاجتماع یت( نشان داد که مسئول2193و همکاران ) 2کیم پژوهش نتایج. شودها شهرت سازمان

 یز( ن2191و همکاران ) 3چن. دارد مثبت تأثیر کارکنان ادراک بر دوستانهانسان و قانونی اخالقی، اقتصادی،

ردند که ک یاندر پژوهش خود ب هامثبت دارد. آن یربرند تأث یخارج یژبر پرست یاجتماع یتکه مسئول یافتنددر

 ازنند. ک یتبرند خود را تقو یخارج یژپرست کنندمی تالش اجتماعی مسئولیت از استفاده با زیادی هایسازمان

 (.2193 همکاران، و)هور  شود تقویت کارکنان سازمانی هویت که شودمی باعث اجتماعی مسئولیت یگر،د یطرف

 هاییسازمان کارکنان(. 2111 ،ی)کارمل کندمی کمک سازمان با کارکنان هویت تطبیق به برند خارجی پرستیژ

 4شورمن و ریما (.2192 همکاران، و)براوو  دارند سازمان به زیادی تعهد هستند باالیی خارجی پرستیژ دارای که

هن افراد در ذ یمناسب ریکه سازمان تصو ابدییم شیافزا یکارکنان زمان یکه تعهد سازمان افتندیدر زی( ن9113)

و همکاران،  5)فاروغ دهدیم شیکارکنان را افزا یتعهد سازمان ژیسازمان باپرست کیداشته باشد. کار در  یرونیب

 تیمسئول نیبرند در ارتباط ب یخارج ژیکه پرست افتندی( در پژوهش خود در2192) همکارانبراوو و  (.2194

 یاجتماع تیمسئولمرحله اول،  در. کندیم عمل یاواسطه ریبه عنوان متغ کارکنان یسازمان تعهدو  یاجتماع

 ریتأث انکارکن یسازمان تعهد بربرند  یخارج ژیپرست ،یبعد مرحله درو  گذاردیم ریتأث برند یخارج ژیپرست بر

 یخارج ژیرستپ ریتأث دییتأ زین و برند یخارج ژیپرست بر یاجتماع تیمسئول ریتأث دییتأ به توجه با. گذاردیم

 همکاران، و میک؛ 2191 همکاران، و چن؛ 2193 همکاران، و میکمختلف ) یهاپژوهش در یسازمان تعهد بر برند

فاروغ و همکاران،  و 9113 شورمن، و ریما؛ 2111 ،یکارمل؛ 2192 همکاران، و براوو؛ 2111 فومبرون،؛ 2191

 تیئولمس نیدر ارتباط ب یاواسطه ریمتغ کی عنوان به برند یخارج ژیپرست که گرفت جهینت توانیم(، 2194

 :شودمی ارائه زیر شرح به 2 فرضیه بنابراین .کندیعمل م کارکنان یسازمان تعهدو  سازمان یاجتماع

وان به عن کارکنان یسازمان تعهد و سازمان یاجتماع تیمسئول نیبرند در ارتباط ب یخارج ژیپرست :7 فرضیه

 .کندیم عمل یاواسطه ریمتغ

 

 تیو مسئول ؛کارکنان یسازمان تعهدبرند و  تیهو تیریمد نیدر ارتباط ب تیجنس گرلیتعد نقش

 کارکنان یسازمان و تعهد سازمان یاجتماع

 هدتع و برند هویت مدیریت بین ارتباط در شناختیجمعیت متغیرهای تأثیر بررسی به هاپژوهش از برخی

 فتارر در مهمی نقش شناختی،جمعیت متغیرهای از یکی عنوان به نیز جنسیت. اندپرداخته کارکنان سازمانی

 دارای مردان و زنان. است بازار بندیبخش معیارهای ترینرایج از یکی جنسیت(. 2121 ،6هاسیائو) دارد کارکنان

 یرگذارتأث کارکنان سازمانی تعهد جمله، از و هاآن رفتار نوع بر این که هستند متفاوتی شخصیتی هایویژگی

                                                           
1. Hur 

2. Kim 

3. Chen 

4. Mayer and Schoorman 

5. Farooq 

6 Diamantopoulos 
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 نقش بر( 2192) همکاران و براوو و( 2113) همکاران و 2دیامانتوپولوس(. 2192 همکاران، و 1تیفرت) است

  .کردند تأکید کارکنان سازمانی تعهد و برند هویت مدیریت بین ارتباط در جنسیت متغیر گرتعدیل

 کنندمی بندیبخش شناختیجمعیت متغیرهای اساس بر را خود کنندگانمصرف هاسازمان از بسیاری ن،یهمچن

 عهدت و سازمان اجتماعی مسئولیت بین ارتباط بر جنسیت مانند شناختیجمعیت متغیرهای(. 9113 ،3مایرز)

 گرتعدیل نقش بر( 2192) همکاران و براوو و( 2113) همکاران و دیامانتوپولوس. دارند تأثیر کارکنان سازمانی

 فرضیه ابراینبن. کردند تأکید کارکنان سازمانی تعهد و سازمان اجتماعی مسئولیت بین ارتباط در جنسیت متغیر

 :شودمی ارائه زیر شرح به 1 و 3

 عمل گرلیتعد ریمتغ عنوان به کارکنان یسازمان تعهد و برند تیهو تیریمد نیب ارتباط در تیجنس :8 فرضیه

 .کندیم

 گرلیعدت ریبه عنوان متغ کارکنان یسازمان تعهدو  سازمان یاجتماع تیمسئول نیدر ارتباط ب تیجنس :9 فرضیه

 .کندیم عمل

 

 پژوهش یمفهوم مدل

ارائه شده  پژوهشدهد. روابط بین متغیرهای این مدل در قالب فرضیات را نشان می پژوهش کلی، مدل 9 شکل

 است.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش یمفهوم مدل -1 شکل

 

 

 

                                                           
1. Tifferet 

2. Hsiao 

3. Myers 

مدیریت 

هویت 

تعهد 

 سازمانی

پرستیژ  

خارجی  

برند

مسئولیت  

 اجتماعی
 جنسیت
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 پژوهش یشناسروش

 هاکبان. با توجه به تعداد زیاد استبانک تجارت استان مازندران  کارکنان هیآماری این پژوهش شامل کل جامعه

در کشور، فضای کسب و کار در این  هابانک انیمشترها و نیازهای ها، خواستهدر کشور، تغییرات باالی سلیقه

 نوانع به تجارت بانکشدت نیازمند توجه به نیازهای مشتریان هستند.  به هابانکصنعت بسیار رقابتی بوده و 

ارکنان ک ل،یدل نی. به همدارد کشور یبانکدارنقش بسیار مهمی در صنعت  کشور یهابانک نیتربزرگ از یکی

 یریگهنموندر این پژوهش، روش  یریگهنمونپژوهش انتخاب شدند. روش  نیا یبانک به عنوان جامعه آمار نیا

نفر است که با استفاده  311کل کارکنان بانک تجارت در استان مازندران  تعداداست.  دردسترس یراحتمالیغ

 نفر به دست آمد.  234حجم نمونه  مورگان،و  یکرجساز جدول 

منظور استان . بدیناست یاخوشه یریگهنمونموضوع، روش  یتتوجه ماه بادر این پژوهش،  یریگهنمونروش 

 متناسب و ایسهمیهبـا استفاده از روش  ،. سـپسشد یبندیمقست یو غرب یمرکز ی،دران به سه خوشه شرقنماز

از  یکهر  یهها براساس سهمآمـد و پرسشنامه ـتدسبـه خوشه، حجم نمونه هر خوشه هر کارکنان تعدادبا 

ها ناقص پاسخ داده شود، تعداد از پرسشنامه یاحتمال داشت برخ ینکهباتوجه به ا البتهشد.  یعها توزخوشه

 ورتصبه نیزها خوشه از یک هر درون در گیرینمونهها بود. آن یهاز سهم یشترارسالی به هر خوشه ب مهپرسشنا

 است: 9شماره  جدول شرح به آماری جامعه بین در پرسشنامه توزیع روند. شدانجام  دردسترس غیراحتمالی

 آماری جامعه بین در پرسشنامه توزیع -1 جدول

 خوشه ردیف
 تعداد

 کارکنان

 کارکنان نسبت

کل  به خوشه

 کارکنان

 پرسشنامه تعداد

 خوشه هرارسالی به 

 پرسشنامه تعداد

دریافتی از هر 

 خوشه

درصد 1/22 931 شرقی خوشه 9  21 31 

درصد 32/33 221 مرکزی خوشه 2  11 31 

درصد 33/31 291 غربی خوشه 3  11 34 

درصد 911 311 کل تعداد  211 234 

 

شده است. این  استفاده( 2192براوو و همکاران ) استاندارداز پرسشنامه  پژوهشها در این آوری دادهجمع برای

سؤال آن برای  94شناختی و سؤال آن برای سنجش متغیرهای جمعیت 4سؤال است که  93پرسشنامه شامل 

 برگانخاساتید دانشگاه و باشد. پرسشنامه برای تعیین روایی در اختیار می پژوهشسنجش متغیرهای اصلی 

 مقدارنشان داده شده است.  2همگرا در جدول شماره  ییروا جینتا ن،یهمچنقرار گرفت.  یبانکدارصنعت 

مناسب  یهمگرا ییروا انگریباست که  1/1 از باالتر رهایمتغ یتمام یبرا (AVE)استخراج شده  انسیمتوسط وار

 ها است.سازه

 همگرا ییروا -2جدول 

 شده استخراج انسیوار متوسط سازه
(AVE)  

 249/1 برند تیهو تیریمد

 232/1  سازمان یاجتماع تیمسئول
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 341/1 برند یخارج ژیپرست

 311/1 کارکنان یسازمان تعهد

 

 سطح در یوقت واگرا ییروانشان داده شده است.  3در جدول شماره  زیواگرا به روش فورنل و الرکر ن ییروا جینتا

 نیب یاشتراک انسیوار از شیب سازه هر یبرا (AVE)استخراج شده  انسیمتوسط وار زانیم که است قبولقابل

 .باشد مدل در گرید یهاسازه و سازه آن
 واگرا به روش فورنل و الرکر ییروا -3جدول 

 

 سازه
 برند تیهو تیریمد

 یاجتماع تیمسئول

  سازمان

 یخارج ژیپرست

 برند

 یسازمان تعهد

 کارکنان

    /.8662 برند تیهو تیریمد

   /.8544 111/1  سازمان یاجتماع تیمسئول

  /.866 333/1 223/1 برند یخارج ژیپرست

 /.833 213/1 294/1 241/1 کارکنان یسازمان تعهد

 

 مورد( یبیترک بی)ضر نیگولداشتا -لونید بیضر و کرونباخ یآلفا بیضر دو لهیوسبه هاسازه ییایپاادامه،  در

 بیضر واست. نتایج ضریب آلفای کرونباخ  2/1حداقل  بیدو ضر هر یقبول براقرارگرفت. مقدار قابل یبررس

 . استدهنده پایایی مناسب پرسشنامه  نشان( 4)جدول  یبیترک
 

 پژوهشمقیاس متغیرهای  -4 جدول

 مقیاس متغیر
 تعداد

 سؤاالت

 آلفای ضریب

 کرونباخ

 بیضر

 یبیترک
 سؤاالت منبع

 ( 2192و همکاران ) براوو 134/1 314/1 1 لیکرت برند تیهو تیریمد

 ( 2192و همکاران ) براوو 314/1 399/1 3 لیکرت سازمان یاجتماع تیمسئول

 ( 2192و همکاران ) براوو 342/1 311/1 3 لیکرت  یخارج ژیپرست

 ( 2192و همکاران ) براوو 322/1 333/1 3 لیکرت کارکنان یسازمان تعهد

 

پرسشنامه از بین  234شد. در مجموع،  عیتوز ینمونه آمار یاعضا نیپرسشنامه ب ،ییایو پا ییروا نییاز تع پس

های آوری شد. برای سنجش هر یک از متغیرهای پژوهش از مقیاسکارکنان بانک تجارت استان مازندران جمع

 ارائه شده است. 4استانداردی استفاده شده است که در جدول 
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 پژوهش یهاافتهی

 هاداده یفیتوص لیتحل

درصد از  4/43. هستند زن درصد 42/11درصد از کارکنان مرد و  12/41 که داد نشان هاداده یفیتوص لیتحل

درصد باالتر  2/3سال و  11تا  41 نیدرصد ب 4/1سال،  41تا  31 نیب هادرصد آن 44سال،  31 ریکارکنان ز

درصد  19 ،یدرصد کاردان 1/99و کمتر،  پلمید التیتحص یدرصد دارا 9/3 ن،یسال هستند. همچن 11 از

 9/42سال،  91کمتر از  یسابقه کار یدرصد دارا 2/42ارشد و باالتر هستند.  یدرصد کارشناس 34و  یکارشناس

 سال هستند. 21از  شتریب یسابقه کار یدرصد دارا 2/91سال و  21تا  91 نیدرصد ب

 

 تحلیل مسیر( پژوهشبررسی مدل ساختاری )

 5 تا 1 یهاهیفرض آزمون

که به صورت تحلیل مسیر است، ضرایب و  مدل این درگردد. ارائه می پژوهشاین قسمت، مدل ساختاری  در

، مدل ساختاری )تحلیل مسیر( 2است. شکل  پژوهش یهاهاعداد معناداری بین متغیرها بیانگر تأیید فرضی

، مدل ساختاری )تحلیل مسیر( پژوهش را در حالت اعداد 3استاندارد و شکل  بیپژوهش را در حالت ضرا

 . دهدینشان م یمعنادار

 
 استاندارد ضرایب حالت در پژوهش( مسیر تحلیل)  ساختاری مدل -2 شکل
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 یمعنادار اعداد حالت در پژوهشمدل ساختاری )تحلیل مسیر(  -3 شکل

 

ضرایب و اعداد معناداری متغیرهای مدل ساختاری  پژوهش، یهافرضیهتر آزمون برای توضیح کامل همچنین

 .گرفتندقرار  دییتأمورد  اصلی یهافرضیهارائه شده است. بر این اساس،  1پژوهش در جدول 

 یپژوهش یهاافتهیخالصه  -5جدول 

 هیفرض
 بیضر

 ریمس
 tآماره 

 جهینت

 آزمون

 دییتأ 341/3 412/1 دارد. یدارمعنا ریتأثبرند  یخارج ژیبرند بر پرست تیهو تیریمد -9

 دییتأ 143/2 333/1 د.دار یدارمعنا ریتأثبرند  یخارج ژیبر پرست سازمان یاجتماع تیمسئول -2

 دییتأ 334/4 213/1 دارد. یدارمعنا ریتأثکارکنان  یبرند بر تعهد سازمان تیهو تیریمد -3

 دییتأ 324/3 231/1 ارد.د یدارمعنا ریتأثکارکنان  یبر تعهد سازمان سازمان یاجتماع تیمسئول -4

 دییتأ 121/2 412/1 دارد. یدارمعنا ریتأثکارکنان  یبرند بر تعهد سازمان یخارج ژیپرست -1

 

 (یا)واسطه 7 و 6 یهاهیفرض آزمون

 ریبه عنوان متغ کارکنان یسازمان تعهدبرند و  تیهو تیریمد نیبرند در ارتباط ب یخارج ژیپرست: 6 فرضیه

 .کندیم عمل یاواسطه

 ریدو متغ نیب رابطه در ریمتغ کی یاواسطه نقش رینجش معناداری تأثسهای پرکاربرد برای آزمون از یکی

که در صورت  دیآیبه دست م ریفرمول ز قیطر از t-valueل است. در آزمون سوبل، مقدار بآزمون سو گر،ید

. کرد دییتأ را ریمتغ کی یاواسطه ری، معنادار بودن تأثدرصد 11 نانیسطح اطمتوان در یم 13/9 زشدن ا شتریب

 نیب ریمس بیبرابر با مقدار ضر  b،یاواسطهمستقل و  ریمتغ نیب ریمس بیبا مقدار ضر برابر a فرمول نیا در
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 یخطا مقدار Sbو  یاواسطهمستقل و  ریمتغ ریمس نیب داستاندار یمقدار خطا Sa ،و وابسته یاواسطه ریمتغ

 و وابسته است.  یاواسطه ریمتغ ریمس نیب استاندارد

 

(a = 412/1 ), (b = 412/1 ), (Sa = 1143/1 ), (Sb = 1331/1 )  

t-value =  
a×b

√(b2× S2a)+( a2× S2b)+( S2a × S2b)
 = 

0.2022

0.0387
 = 22/1  

 

عدد از  نیا نکهیا لیشد. به دل 22/1 از آزمون سوبل برابر با  حاصلt-value  طور که مشاهده شد، مقدار همان

 نیبرند در ارتباط ب یخارج ژیپرستدرصد،  11 نانیاطمتوان اظهار داشت که در سطح یاست م شتریب 13/9

 .کندیم عمل یاواسطه ریبه عنوان متغ کارکنان یسازمان تعهدبرند و  تیهو تیریمد

 

وان به عن کارکنان یسازمان تعهدو  سازمان یاجتماع تیمسئول نیبرند در ارتباط ب یخارج ژیپرست :7 فرضیه

 .کندیم عمل یاواسطه ریمتغ

 محاسبه ریز صورت بهt-value مقدار  ر،یمس لیتحل نمودار اعداد به توجه با و سوبل آزمون فرمول اساس بر

 :شودیم

(a = 333/1 ), (b = 412/1 ), (Sa = 1191/1 ), (Sb = 1331/1 )  

t-value =  
a×b

√(b2× S2a)+( a2× S2b)+( S2a × S2b)
 = 

0.1571

0.0324
 = 13/4  

 

عدد از  نیا نکهیا لیشد. به دل 31/4 از آزمون سوبل برابر با  حاصلt-value  طور که مشاهده شد، مقدار همان

 نیبرند در ارتباط ب یخارج ژیپرستدرصد،  11 نانیاطمتوان اظهار داشت که در سطح یاست م شتریب 13/9

 .کندیم عمل یاواسطه ریبه عنوان متغ کارکنان یسازمان تعهدو  سازمان یاجتماع تیمسئول

 

 (گرلی)تعد 9 و 8 یهاهیفرض آزمون

 عمل گرلیتعد ریبه عنوان متغ کارکنان یسازمان تعهدبرند و  تیهو تیریمد نیدر ارتباط ب تیجنس :8 فرضیه

 .کندیم

. دینما یررسب ریدو متغ نیب ارتباطرا بر  یفیک گرلیتعد ریمتغ کی ریاست تأث لیما گرپژوهشمواقع  یبرخ در

به  ریتأث نیا یبررس یبرا PLSکه  یآشکار و پرکاربرد است. روش انیم نیدر ا تیمانند جنس ییرهایمتغ ریتأث

در چند مرحله و هر مرحله با استفاده  پژوهشروش، مدل  نی. در اشودیم دهینام «یگروه لیتحل» بردیمکار 

طه بر راب تیجنس ریتأث یبررس در. شودیماستخراج  جیو نتا شودیمها اجرا از گروه یکیمربوط به  یهااز داده

در مرحله اول مدل را با استفاده  دیبا ،یگروه لیمطابق با روش تحل ،کارکنان یسازمان تعهدبرند و  تیهو نیب

و  کرداجرا  یماردر نمونه آ زنانمربوط به  یهادهو در مرحله دوم با استفاده از دا مردانمربوط به  یهااز داده

 .استگروه اول شامل مردان و گروه دوم شامل زنان  نی. بنابرانمود لیتحل ریزرا با استفاده از فرمول  جینتا
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t=
R1 −R2

√(
𝑛1−1

𝑛1
 ×𝒔𝟏

𝟐)+(
𝑛2−1

𝑛2
× 𝒔𝟐

𝟐)

=
0/159−0/352

√(
115

116
×(0/0723)2)+ (

117

118
×(0/0656)2)

 131/9- =  

 :فرمول مفروضات

R1 911/1برابر با  مردان درکارکنان  یبر تعهد سازمان ضریب بار عاملی مسیر مدیریت هویت برند،R2  ضریب

تعداد مردان در نمونه  n1،312/1کارکنان در زنان برابر با  یتعهد سازمان بر بار عاملی مسیر مدیریت هویت برند

مقدار خطای استاندارد  S1،993پژوهش برابر با  یتعداد زنان در نمونه آمار n2 ،993پژوهش برابر با  یآمار

 ،1223/1مربوط به مردان برابر با  یهاداده یکارکنان برا یبرند بر تعهد سازمان تیهو تیریمد ریمسمربوط به 

S2  وط مرب یهاداده یکارکنان برا یبرند بر تعهد سازمان تیهو تیریمد ریمسمقدار خطای استاندارد مربوط به

 . 1313/1به زنان برابر با 

 ریمتغ درصد 11 نانیگرفت که در سطح اطم جهینت توانیاست م -13/9 از کمتر ،بدست آمده t که آنجا از

 یماردر نمونه آ گر،ی. به عبارت دکندیم لیتعد راکارکنان  یسازمانبر تعهد برند  تیهو تیریمداثر  تیجنس

 نیابراتفاوت داشته است. بن زنانو  مرداننگاه  ازکارکنان  یبر تعهد سازمانبرند  تیهو تیریمد ریپژوهش، تأث نیا

 .شودیم دییتأ 3 هیفرض

 

 گرلیعدت ریبه عنوان متغ کارکنان یسازمان تعهدو  سازمان یاجتماع تیمسئول نیدر ارتباط ب تیجنس :9 فرضیه

 .کندیم عمل

روش  مطابق با ،کارکنان یسازمان تعهد و سازمان یاجتماع تیمسئول نیبر رابطه ب تیجنس ریتأث یبررس در

مربوط به مردان و در مرحله دوم با استفاده از  یهادر مرحله اول مدل را با استفاده از داده دیبا ،یگروه لیتحل

 گروه نیبنابرا. نمود لیتحل ریز فرمول از استفاده با را جینتا و کرد اجرا یآمار نمونه در زنان به مربوط یهاداده

 .است زنان شامل دوم گروه و مردان شامل اول

 

t=
R1 −R2

√(
𝑛1−1

𝑛1
 ×𝒔𝟏

𝟐)+(
𝑛2−1

𝑛2
× 𝒔𝟐

𝟐)

=
0/305−0/101

√(
115

116
×(0/0057)2)+ (

117

118
×(0/00379)2)

 13/21 =  

 :فرمول مفروضات

R1  311/1مردان برابر با  درکارکنان  یتعهد سازمان بر مسئولیت اجتماعی سازمانضریب بار عاملی مسیر ،R2 

تعداد  n1، 919/1کارکنان در زنان برابر با  یتعهد سازمان بر مسئولیت اجتماعی سازمانضریب بار عاملی مسیر 

مقدار  S1،993پژوهش برابر با  یتعداد زنان در نمونه آمار n2 ،993پژوهش برابر با  یمردان در نمونه آمار

ط به مربو یهاداده یکارکنان برا یبر تعهد سازمان سازمان یاجتماع تیمسئول ریمسخطای استاندارد مربوط به 

 یبر تعهد سازمان سازمان یاجتماع تیمسئول ریمسمقدار خطای استاندارد مربوط به  S2، 1112/1مردان برابر با 

 . 11321/1مربوط به زنان برابر با  یهاداده یکارکنان برا

 ریدرصد متغ 11 نانیگرفت که در سطح اطم جهینت توانیاست م 13/9از  شتریببدست آمده،  tکه آنجا  از

ر نمونه د گر،ی. به عبارت دکندیم لیتعد راکارکنان  یبر تعهد سازمان سازمان یاجتماع تیمسئولاثر  تیجنس

نگاه مردان و زنان تفاوت  ازکارکنان  یبر تعهد سازمان سازمان یاجتماع تیمسئول ریپژوهش، تأث نیا یآمار

 .شودیم دییتأ 1 هیفرض نیداشته است. بنابرا
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 شنهادهایو پ گیرینتیجه

ته با نتایج یاف ایندارد.  مثبت ریبرند تأث یخارج ژیبرند بر پرست تیهو تیریکه مد دهدیم نشان پژوهش نتایج

برای افزایش  هاشرکت نتیجه، دردارد.  مطابقت( 2111( و بورمن و همکاران )2191آرنت و برتل ) پژوهش

 تیذهن و باور ادراک، بربرند  تیهو تیری. مدنمایندبرند  تیهو تیریباید اقدام به مد خودبرند  یخارج ژیپرست

 ارائه هب نسبت مدیران تعهد. یابدیم یشبرند شهرت سازمان افزا یتهو مدیریت بامثبت دارد.  ریتأثکارکنان 

 پاسخگوییها در سازمان، دادن هر کدام از آناز کارکنان و باارزش جلوه یکبه هر  یتوجه کاف باکیفیت، خدمات

 یجادا یراب یابیبازار یکپارچهو استفاده از ارتباطات  مشتریان هایخواسته و نیازها به توجه مشتریان، به کارکنان

 برند هویت مدیریت باعثفرد در مخاطبان، منحصربه یذهن یرتصو یک یجادها و اهمسان در رسانه هاییامپ

  .شودمی

ثبت دارد. م ریبرند تأث یخارج ژیبر پرست سازمان یاجتماع تیمسئولاست که  نیاز نتایج پژوهش ا گرید یکی

( و 2194(، پارک و همکاران )2191(، چن و همکاران )2193و همکاران ) میکبا نتایج پژوهش  جهینتاین 

 یماعاجت تیمسئول بایدبرند  یخارج ژیها برای افزایش پرستشرکت نتیجه، دردارد.  مطابقت( 2111فومبرون )

 ه،یجدر جامعه و در نت سازمان معروفیت و شهرت افزایش باعث اجتماعی مسئولیت رعایت. کنند تیرعاخود را 

 و نیازها به توجه خیریه، امور و غیرانتفاعی هایسازمان به سود از بخشی اهدای. شودیبرند م یخارج یژپرست

 برای تالش خیرخواهانه، هایفعالیت در مشارکت سازمانی، هایفعالیت در اخالق به توجه جامعه، هایخواسته

 هاسازمان توسط اجتماعی مسئولیت رعایت بیانگر که هستند اقداماتی جامعه، رفاه و بهتر جامعه یک ساخت

  .هستند

افته با ی این. داردمثبت  ریتأث کارکنان یسازمان تعهد بربرند  تیهو تیریمدکه  دهدیم نشان پژوهش نتایج

و  ریم و( 2199) لسونیو و یریسیپونجا(، 2192و همکاران ) جانسون(، 2193و همکاران ) هلرینتایج پژوهش پ

باید اقدام به  خودکارکنان  یسازمان تعهدها برای افزایش شرکت نتیجه، در( مطابقت دارد. 2119) چیهرسکوو

 کارکنان نیب در سازمان به تعلق و یوابستگ احساس جادیا باعثبرند  تیهو تیری. مدنمایندبرند  تیهو تیریمد

 .دهدیم شیافزا را هاآن یسازمان تعهد جه،ینت در و شودیم

ه با مثبت دارد. این یافت ریتأث کارکنان یسازمان تعهدبر  یاجتماع تیکه مسئول دهدیم نشان نتایج ن،یهمچن

ها برای افزایش شرکت نتیجه، در. دارد مطابقت( 2111) ترکر( و 2192و همکاران ) اسرارالحقنتایج پژوهش 

 شودیم باعث یاجتماع تیمسئول. نمایند یاجتماع تیمسئول تیرعاکارکنان خود باید اقدام به  یتعهد سازمان

 یاجتماع تیمسئول جه،ینت در. کنند افتخار خود سازمان به آنها و شود تیتقو سازمان در کارکنان تیهو که

 . شودیم کارکنان یسازمان تعهد شیافزا باعث

ثبت دارد. م ریتأث کارکنان یسازمان تعهدبرند بر  یخارج ژیکه پرست دهدیم نشان پژوهش نتایج گر،ید یطرف از

و شورمن  ری(، ما2111) یکارمل(، 2194و همکاران ) فاروغ(، 2192و همکاران ) براوو پژوهشاین یافته با نتایج 

 ژیرستپ شیافزاکارکنان خود باید اقدام به  یها برای افزایش تعهد سازمانشرکت نتیجه، دردارد.  مطابقت( 9113)

 اشتهد سازمان به نسبت یشتریب تعهد کارکنانکه  شودیم باعثبرند  یخارج ژیپرست. نمایند برند یخارج

 یدر جامعه است کارکنان یشهرت و وجهه مناسب یکه دارا یکنند. سازمان یابیتیهو سازمان با را خود و باشند

 .  داشتمتعهد خواهد 
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 کارکنان یسازمان تعهدبرند و  تیهو تیریمد نیبرند در ارتباط ب یخارج ژیپرستکه  دهدیم نشان پژوهش نتایج

(، براوو و همکاران 2193و همکاران ) ریاستوبل ییافته با نتایج د این. کندیم عمل یاواسطه ریبه عنوان متغ

ها برای افزایش شرکت نتیجه، در( مطابقت دارد. 2194( و فاروغ و همکاران )2193(، هلم و همکاران )2192)

برند باعث  تیهو تیریدهند. مد شیبرند خود را افزا تیهو تیریمد ابتداکارکنان خود باید  یتعهد سازمان

 . شودیم کارکنان یسازمان تعهد شیباعث افزا زیبرند ن یخارج ژی. پرستشودیم برند یخارج ژیپرست شیافزا

 یسازمان تعهدو  سازمان یاجتماع تیمسئول نیبرند در ارتباط ب یخارج ژیکه پرست دهدیم نشان نتایج ن،یهمچن

 همکاران و میک(، 2192) همکاران و براوو. این یافته با نتایج کندیم عمل یاواسطه ریبه عنوان متغ کارکنان

 در( مطابقت دارد. 2194فاروغ و همکاران ) و( 2194(، پارک و همکاران )2191(، چن و همکاران )2193)

. در نندک تیرعارا  خود یاجتماع تیمسئولکارکنان خود باید ابتدا  یها برای افزایش تعهد سازمانشرکت نتیجه،

 شیاباعث افز زینبرند  یخارج ژیپرست. شودیمبرند  یخارج ژیپرست شیافزا باعث یاجتماع تیمسئولادامه، 

 . شودیم کارکنان یسازمان تعهد

ه عنوان ب کارکنان سازمانی تعهدبرند و  یتهو یریتمد یندر ارتباط ب جنسیتکه  دهدمی نشان پژوهش تایجن

 گرلتعدی نقشپژوهش،  ینا یجو براساس نتا یتیشخص هایویژگی یلدل به. کندمی عمل گریلتعد یرمتغ

 بیشتری اهمیت زنان برای برند هویت. (2194 ،9)داس است مرداز کارکنان  یشترزن ب کارکناندر مورد  یتجنس

 در سازمانی تعهد بر برند هویت یرتأث یشباعث افزا این (.2192 ،و همکاران 2یرو)لور دارد مردان به نسبت

 مطابقت( 2113) همکاران و دیامانتوپولوس و( 2192) همکاران و براوویافته با نتایج  این. شودیم زن کارکنان

 دارد. 

 یسازمان تعهد و یاجتماع مسئولیت یندر ارتباط ب جنسیتکه  دهدمی نشان پژوهش نتایج دیگر، طرفی زا

پژوهش،  ینا یجو براساس نتا یتیشخص هاییژگیو یلدل به. کندمی عمل گرتعدیل متغیر عنوان به نیز کارکنان

 یاجتماع مسئولیت (.9121 ،3ین)گاو است زناز کارکنان  یشترب مرددر مورد کارکنان  یتجنس گرتعدیل نقش

 مسئولیت یرتأث یشباعث افزا این (.2192و همکاران،  4یرودارد )لور زناننسبت به  یشتریب یتاهم مردان برای

 دیامانتوپولوس و( 2192) همکاران و براوویافته با نتایج  این. شودیم مرددر کارکنان  یتعهد سازمان بر یاجتماع

 دارد.  مطابقت( 2113) همکاران و

 :شودیمارائه  ریبه شرح ز ییشنهادهایپ پژوهش یهاافتهی به توجه با

 ا کارکنان ب میمستق طوراگر به هاتیفعال نیبرند انجام دهند. ا تیهو تیریمد یرا برا ییهاتیفعال دیبا رانیمد

ه باشند و کار داشت سربرند  تیملموس هو ابعاد با ایو  یمنابع انسان تیریمد یهاتیفعال مانندمرتبط باشند 

 رندب یخارج ژیپرست شیافزا باعث هاتیفعال نیارا در بر خواهند داشت.  یبهتر جینتا ،یبصر تیهو مانند

  .شودیم

 یقداماتا دیباآرم،  ایبرند مانند نماد  یبصر عناصرو بهبود  اصالحبرند، عالوه بر  تیهو تیریمد یبرا رانیمد 

 . هندد انجام زینساختار، ارتباطات و رفتار  ،یمانند فرهنگ، استراتژ یسازمان عناصر اصالح و بهبود یبرا را

                                                           
. Das 

. Loureiro 

. Gavin 

. Loureiro 
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 م دهند. انجا یو خارج یمخاطبان داخل یذهن ریبهبود تصو یرا برا یو ارتباط یغاتیتبل یهابرنامه دیبا رانیمد 

 خدمات دیبا هاآنراستا،  نیا درانجام دهند.  یخود را در جامعه به درست یاجتماع تیمسئول دیبا رانیمد 

 کنند، تیتبع جامعه بر حاکم مقررات و نیقوانجامعه ارائه دهند، از  یهاو خواسته ازهایخود را متناسب با ن

 یخالقا انتظارات از فراتر را یسازمان یهاتیمسئول و کنند برآورده یقانون الزامات از فراتر را یاجتماع انتظارات

 .دهند انجام

 ود خ یخارج ژیسازمان در جامعه انجام دهند تا پرست تیشهرت و معروف شیافزا یرا برا یاقدامات دیبا رانیمد

 .دهند شیافزا را

 کارکنان انجام دهند تا تعهد  درو تعلق به سازمان  یوابستگ احساس جادیا یرا برا یاقدامات دیبا رانیمد

 دهند.  شیکارکنان را به سازمان افزا

 ابدی شیکارکنان با سازمان انجام دهند تا تعهد کارکنان به سازمان افزا یریدرگ یرا برا یاقدامات دیبا رانیمد. 

 دهند. شیمثبت را در سازمان افزا یکار یهاتجربه دیبا رانیمد 

 یفرد یتگسیشا بهبودو  یکار استقالل شیمانند افزا یاقدامات قیکارکنان را از طر یکار تیفیک دیبا رانیمد 

 .دهند شیافزا

 شیافزا یبرا را یزشیانگ یهابرنامه ریسا و ساالنه سود در مشارکت سهام، یواگذار مانند یاقدامات دیبا رانیمد 

 .   دهند انجام کارکنان توسطترک سازمان  یهانهیهز

 :است ریز شرح به یآت یهاپژوهش یبرا پژوهش یشنهادهایپ زین و پژوهش هایمحدودیت

 است. پژوهش نیا تیمحدود نیاول گرید عیبه صنا جینتا میتعم تیو کاهش قابل یپژوهش در صنعت بانکدار 

 .شود انجام زین گرید عیصنا در یآت یهاپژوهشاست که  نیا شنهادیپ نیاول ن،یبنابرا

است که  نیا شنهادیپ نیدومپژوهش است.  نیا یهاتیاز محدود گرید یکی مازندران استان در پژوهش انجام

  شیپژوهش افزا نیا جینتا یریپذمیتعم تیقابل تا شود انجام زین هااستان ریپژوهش در سا نیا

 . ابدی

 ریتأث تحت را جینتا یریپذمیتعم تیقابل نیا که است شده یآورجمع یمقطع صورت به پژوهش نیا در هاداده

  یطول صورت به یآت یهاپژوهش در هاداده یآوراست که جمع نیا شنهادیپ نیسوم. دهدیم قرار

 .شود انجام( یزمان مقطع چند در)

 است پژوهش برای محدودیت یک نیز این که است شده آوریجمع کارکنان دیدگاه از پژوهش این هایداده. 

 از ریغ نفعانیذ ریسا دگاهید از یآت یهاپژوهش در هاداده یآورجمع یاست که برا نیا شنهادیپ چهارمین

 .شود استفاده زین کارکنان

 پنجمین .است پژوهش این هایمحدودیت از یکی نیز دردسترس غیراحتمالی گیرینمونه روش از ستفادها 

ساده که اعتبار  یمانند تصادف یریگنمونه یهاروش یراز سا یآت یهااست که در پژوهش ینا یشنهادپ

 دارند استفاده شود. یشتریب
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Abstract 

The purpose of this paper is to study the mediating role of external brand prestige and moderating 

role of gender in the effect of brand identity management and social responsibility on employees' 

organizational commitment. The statistical population of this study is staff of the bank-e-Tejarat 

of Mazandaran province, 234 of whom were selected as sample. The standard questionnaire was 

used for data collection. The validity of the questionnaire was confirmed by content validity, 

convergent validity and divergent validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha 

coefficient and Dillon-Goldstein coefficient. Structural equation modeling and SmartPLS 

software were used to test the research hypotheses. The results showed that brand identity 

management and social responsibility have a positive effect on external brand prestige. Brand 

identity management and social responsibility have a positive impact on organizational 

commitment. External brand prestige has a positive impact on organizational commitment. 

External brand prestige acts as a mediating variable in the relationship between brand identity 

management and organizational commitment as well as in the relationship between social 

responsibility and organizational commitment. Gender acts as a moderating variable in the 

relationship between brand identity management and organizational commitment as well as in the 

relationship between social responsibility and organizational commitment. Therefore, Managers 

can enhance their employees' organizational commitment by using brand identity management, 

social responsibility and external brand prestige. 

Keywords: Brand identity management (BIM), Corporate social responsibility (CSR), 

Employees' organizational commitment, Brand external prestige, Tejarat Bank. 


