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رفتار در رابطه بين هويت برند و  اخالق كار اسالميتحقيق حاضر تبيين نقش ميانجي هدف از  :چکیده

با . بود 1394در شهرستان ايالم در سال  ملتبرند مي باشد. جامعه آماري تمام كاركنان بانک  شهروندي

روش نفر بود از روش سرشماري براي انتخاب نمونه بهره گرفته شد.  80توجه به حجم كم جامعه كه برابر با 

تاندارد بهره براي سنجش متغير هاي تحقيق از پرسشنامه هاي اسمي باشد. تحقيق توصيفي همبستگي 

نشان داد كه مولفه هاي هويت برند بر اخالق كار  SPSSبا استفاده از نرم افزار  . يافته هاي تحقيق گرفته شد

اسالمي تأثير دارند و اخالق كار اسالمي نيز بر رفتار شهروندي برند تأثير دارد. يعني در واقع اخالق كار 

 اسالمي نقش ميانجي در رابطه بين هويت برند با رفتار شهروندي برند بازي مي نمايد.

 ، اخالق كار اسالميروندي برندرفتار شههويت برند،  واژگان کلیدی:

 مقدمه

(. اين واژه 2008هويت سنگ بناي يکي از حوزه هاي مطالعاتي مهم در سالهاي اخير يعني بازاريابي شركتي مي باشد )بالمر، 

و (. اين نوع هويت، دربردارنده ارزش ها 2012پايه اساسي براي مفاهيم متعددي از جمله هويت برند شركتي مي باشد )بالمر، 

، گريبازار مي باشد )بالمر و  بهمرتبط با برند شركت، نماينده سازمان و محصوالت ارائه شده ويژگي هاي معيني است كه 

هويت برند شركتي يک ابزار استراتژيک موثر و منبع مهم براي مزاياي رقابتي پايدار است كه منافع متعددي براي  (.2000

 (.2003سازمان ها به همراه دارد )مالور، 

 بیان مسأله

مي دهد كه هويت برند به عنوان يکي از متغيرهاي تأثيرگذار در ايجاد مزيت رقابتي كمتر مورد مرور ادبيات تحقيق نشان 

در اين زمينه موجود است كه بيشتر تأثير هويت برند بر تعهد سازماني، عملکرد برند  ده است. تحقيقات اندكيتوجه محققان بو

( را مورد 2015؛ گرايش مشتري، عملکرد بازار، عملکرد مالي )آپندرا و همکاران، (2015)ايزابل و همکاران، و رضايت كاركنان 

در رابطه بين هويت برند و  اخالق كار اسالميبراي نخستين بار به تبيين نقش ميانجي اما تحقيق حاضر  بحث قرار داده اند.
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مشخص شود آيا اخالق كار اسالمي مي تواند نقش تا  در شهر ايالم مي پردازد ملترفتار شهروندي برند در ميان كاركنان بانک 

 ميانجي در رابطه بين هويت برند با رفتار شهروندي برند داشته باشد؟

 مبانی نظری تحقیق

 هویت برند

ل نمود: يک ديدگاه ( توسعه تفکر برند )از برند تا برند شركت( را مي توان از دو ديدگاه دنبا2003براساس ناكس و بيکرتن )

نظرات مختلف خود مالحظه مي بازاريابي )بازار مشتري( و يک ديدگاه مطالعات سازماني. اين رويکردها برند شركت را نقطه 

.بهر حال، اخيرا، اجماعي در زمينه اين دو "پايين به باال"در مقابل رويکرد بازاري  "باال به پايين"نمايند يعني رويکرد سازماني 

است.از نگاه رويکرد بازار مشتري، برندها به صورت سنتي از جهت گيري خارجي يعني روشي كه يک  شکل گرفتهرويکرد 

 محصول براي بخش معيني از مشتريان توليد مي شود و سپس موقعيت يابي شده و مخابره مي شود، شروع به كار مي كنند

.توسعه هويت برند از شناسايي نيازهاي واقعي بخش مشتري و موقعيت يابي مناسب برند شروع مي (2015ن، ا)آپندرا و همکار

مناسب و موقعيت يابي هر دو بر اساس ارزيابي نقاط شود؛ به بياني ديگر، جهت گيري خارجي دروني مي شود. انتخاب بخش 

بهرحال، رويکردي كلي نگر نسبت به  شد.قوت و ضعف سازمان صورت مي گيرد كه در واقع محيط گسترده خارجي مي با

( آن را به عنوان فرايند يکپارچه كسب و كار مالحظه مي كند كه در سراسر سازمان تعبيه 2005برندينگ )سيمون و همکارن، 

ز شده است. اين رويکرد پيشنهاد مي كند كه برندينگ فراتر از محصول رفته و كل سازمان را در بر مي گيرد؛ آن ديگر تنها ا

جنبه خارجي مورد توجه نيست. محققان همچنين پيشنهاد مي كنند كه فرآيند برندينگ از آغاز فرايند توليد تا بازاريابي 

( معتقدند مفهوم برند مي تواند 2005(. سيمون و همکاران )1996محصوالت و خدمات نهايي اتفاق مي افتد )رابينستون، 

حصول، خانواده و شركت( شود، زيرا آنها جنبه سلسله مراتبي دارند. كلر شامل تمام اليه هاي برندينگ )يعني سطوح م

 ( نيز معتقد است برند شركت نشانه باالترين سطح اين سلسله مراتب است.2003)

ديدگاه سازماني عقيده دارد برندها از جهت گيري داخلي شروع مي كنند. يعني كارمندان اولين مشتريان هستند. اگر سازماني 

برند خود را توسعه دهد )سازمان به عنوان برند( بايد از درون شروع كند. در اين مورد يک سازمان با ارزيابي نقاط  مي خواد

ما كجا مي "( و توسعه يک نقشه راه )"ما به عنوان سازمان كي هستيم"قوت و ضعف خود يعني محيط گسترده )درک اينکه 

 (.2015يي براي تصميم گيري، شروع مي كند )آپندرا و همکاران، راهنما يعني مأموريت سازمان( جهت توسعه "خواهيم برويم

(. 2003شخصيت شركت را مي توان مجموع تمام مشخصات سازمان دانست كه از طريق آنها هويتش توليد مي شود )مالور، 

ن راستا، زينکان و در همي (.1997شخصيت شركت تعيين كننده اصلي هويت شركتي يک سازمان مي باشد )وان ريل و بالمر، 

تعريف  "راههايي كه يک سازمان انتخاب مي كند تا خود رابه عموم بشناساند "( هويت شركت را به عنوان 2001همکاران )

( معتقدند هويت از زيرمجموعه خصيصه هاي شخصيتي كه سازمان ميخواهد براي 1990مي كند. جانسون و زينکان )

( بيان اين كه شركت چيست، مي باشد.در واقع، 1998مي شود. هويت از نظر هاون ) مشتريانش مورد تأكيد قرار دهد ايجاد

هويت شركت روشي است كه يک سازمان خود را درک مي كند و مي خواهد توسط سهامدارنش آنگونه تصور شود )آپندرا و 
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برند، هويت شركت و هويت سازماني واژه هويت پايه اي براي شمار زيادي از مفاهيم مرتبط از جمله هويت  (.2015همکاران، 

 (.2015)ايزابل و همکاران،  است

هويت برند در طيف وسيعي از رشته ها مورد مطالعه قرار گرفته است.اين ماهيت ميان رشته اي منجر به تعاريف و چارچوب 

ت برند دربردارنده هاي مفهومي متعددي شده است كه بازتاب ماهيت پيچيده و چند بعدي اين سازه دارد.بطور كلي، هوي

مجموعه ويژگي هاي و ابعادي است كه تعيين كننده روش موجوديت ، تفکر و رفتار برند است. بنابراين مفهومي كليدي در 

مديريت برند است، زيرا هويت برند نه تنها هدف و معني برند را تعريف مي كند، بلکه همچنين مسير هاي حركت را نشان مي 

 (.2015، دهد )ايزابل و همکاران

(. 2004هويت برند يک سازه ضروري جهت كسب مزاياي رقابتي پايدار است )كاپفرر، يک هويت برند قوي منافع چندي دارد.

هويت برند نشان دهنده تصوير و شهرت برند است. يک هويت برند كه به خوبي مديريت شده است، ممکن است منجر به 

ه نظر مصرف كنندگان،ايجاد يک اداراكات، نگرش ها و رفتار هاي مثبت از ناحيه سهامداران مختلف شود. براي مثال، از نقط

(، و 2011هويت منحصر بفرد، منسجم و متمايز مي تواند براي محصوالت سازمان ارزش آفريني كند )كولمن و همکاران، 

به همين منوال، هويت برند مي تواند جذابيت سازمان  (.2005ارجحيت و وفاداري به آن را افزايش دهد )سيمون و همکاران، 

كاركنان را افزايش داده  همچنين هويت برند مي تواند به شركت ها كمک كند انگيزه رفرما تحت تأثير قرار دهد.را به عنوان كا

 (.2010( و سرمايه گذاري بيشتر را جلب نمايند )آردنت و برتل، 2003شايسته )مالور، يان استخدام و متقاض

؛ دي 2000؛ آكار و جاستيلر، 1996رائه نموده اند )آكر، در دهه هاي اخير، محققان چارچوب هاي مختلفي براي هويت برند ا

( به علت جديد بودن آن از اهميت زيادي 2011(. اما چارچوب پيشنهادي كولمن و همکاران )2004؛ كاپفرر، 2010چرناتوني، 

 برخوردار است.

( با مرور گسترده ادبيات موجود، هويت برند را به عنوان يک سازه چند بعدي عملياتي ساخته و آن 2011كولمن و همکاران )

، اهميت و درک نيازهاي مشتريان را مورد تأكيد قرار مي دهد تمرکز مشتری و کارمندرا به پنج بعد تقسيم كردند. بعد اول، 

 هویت مجازیشركت، بعد دوم مي باشد. هويت مجازي سازمان را درک مي كند.اما همچنين نقش حياتي كاركنان درون 

اين  مجازي از جمله نام شركت، لوگو و شعاري كه سازمان را قابل شناسايي مي كند، اشاره دارد. نمادهايبه مجموعه  شرکت

، واقعيتي برجسته از برندشخصیت بعد سوم،  ويژگي ها همچنين انتقال معاني به سهامداران مختلف را ممکن مي سازد.

چارچوب هاي مختلف هويت برند است. شخصيت برند نشان دهنده مجموعه خصيصه هاي شخصيتي انسان است كه براي يک 

در ارتباطات  پايدارياشاره دارد، كه در واقع نياز براي هماهنگي و  پایدارارتباطات بعد چهارم به  برند قابل اعمال است.

است، كه نقش مركزي ايفا شده توسط كاركنان و همچنين  ابتکارات منابع انسانیر نهايت بعد پنجم بازاريابي مي باشد. د

در اين تحقيق نيز از تقسيم بندي  (.2015آنان را مورد تأكيد قرار مي دهد )ايزابل و همکاران،  برنامه هاي آموزشي مختص

 ت استفاده شده است.( و همکاران براي متغير هويت برند شرك2011كولمن و همکاران )
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 اخالق کار اسالمی

(. اخالق از مهمترين مباحث 1388رويکرد دنياي امروز را مي توان بازگشت به عقالنيت و اخالق دانست )برهاني و همکاران، 

 (. اخالق از ديدگاه افراد1392ديني است و از يک نظر مهمترين هدف انبياي الهي را تشکيل مي دهد )موغلي و همکاران، 

مختلف معاني متفاوني دارد، اما عموما اخالق در سازمان را شناخت درست از نادرست در محيط كار مي دانند )سرمدي و 

(. ترديدي نيست كه الزمه وجود يک فضاي اخالقي مناسب در سازمان اسالمي، داشتن اخالق كار اسالمي است 1386شالباف، 

مي توان به منزله انتظارات اسالم در رابطه با رفتار فرد در محل كار تعريف كرد (. اخالق كار اسالمي را 2008)علي و اويهان، 

(. پژوهش 2006كه شامل تالقش فرد، تعهد، همکاري، مسئوليت پذيري، روابط اجتماعي و خالقيت است )رحمان و همکاران، 

ايت شغلي  و عملکرد شغلي را نشان داده هاي مختلف تأثير اخالق كار اسالمي بر رفتار شهروندي سازماني، تعهد سازماني، رض

 (.1391؛ رجبي پور و دهقاني، 2012، خان ماري و همکاران، 2012اند )هاياتي و كانياگو 

 رفتار شهروندی برند

روحيه نوعدوستانه مرتبط با برند است. بعالوه،  پيامدارزش هاي برند مي توانند از طريق رفتار شهروندي برند ارتقا يابند، كه 

دسازي دربردارنده توسعه عوامل رواني )مانند تعهد برند و مالکيت روانشناختي برند( است كه كاركنان را از هويت برند آگاه برن

(. كاركناني كه حس 2015( كه از طريق ارتباطات سازماني بيان مي شود )آيهوا و همکاران، 2005مي سازد )بورمان و زپلين، 

در واقع  (.2001عموال نگرشي حمايتي نسبت به اهداف سازماني دارند )اسميت و همکاران، قوي تري از هويت سازماني دارند م

كاركناني كه ارزش هاي فرهنگي يک برند را دروني مي سازند معموال خود را با برند مي شناسند و در رفتار شهروندي برند 

 دخيل مي شوند.

بران از طريق شبيه سازي فکري، مي توانند درک پيروان را از رهبري برند يک عنصر حياتي در برندينگ شركت مي باشد. ره

(. 2006تنوع و استقالل پرورش دهند، كه نشان دهنده  نقش رهبري موثر در رفتار مثبت كاركنان است )پيکولو و كويکات، 

كف و همکاران، مطالعات پيشين نشان داده كه رهبري تحول آفرين تأثير مثبتي بر رفتار شهروندي سازماني دارد )پادسا

(. هم رهبري تحول آفرين و رهبري مبتني بر برند به عنوان سبک هاي رهبري موثر محسوب مي شوند.به بياني ديگر، 1990

رهبراني كه سبک برند محور را برمي گزينند ممکن است چشم اندازي برند محور بيان كنند كه بر ارزش هاي شخصي 

س نوعدوستانه اي الهام مي شود كه آنها را به دخيل شدن در رفتار شهروندي برند كاركنان تأثير گذاشته و از اين طريق ح

 (.2005)بورمان و زپلين،  تشويق مي نمايد

 پیشینه تحقیق

( در تحقيقي با عنوان رابطه اخالق كار اسالمي با درگيري شغلي نتيجه گرفتند كه رابطه مثبتي بين 1393اردالن و همکاران )

( مدل تأثير برندسازي داخلي بر رفتار 1391هاديزاده مقدم و همکاران )با درگيري شغلي وجود دارد.اخالق كار اسالمي 

نتيجه اين پژوهش نشان داد برندسازي داخلي با حس تعلق به برند و  شهروندي برند در صنعت هتلداري را بررسي نمودند.

و تعهد به برند، تعهد به برند با وفاداري به برند و وفاداري به تعهد به برند، همچنين حس تعلق به برند با رفتار شهروندي برند 

( در تحقيقي تأثير جو اخالقي 1390رحيم نيا و نيکخواه فرخاني ) برند با رفتار شهروندي برند رابطه مثبت و معني داري دارد.
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نفر از  156اده هاي مورد مطالعه از سازمان بر هويت سازماني و تمايل به ترک خدمت فروشندگان را مورد مطالعه قرار دادند.د

فروشندگان يک شركت فعال در عرصه توليد صنايع غذايي واقع در مشهد به دست آمد.يافته هاي پژوهش گوياي آن بود كه 

جو اخالقي سازمان و ابعاد آن به صورت مثبت و معني داري بر هويت سازماني تأثير گذار بوده و از آن طريق به صورت منفي 

مصرف كننده هندي به بررسي نقش  525( با مطالعه 2013آبيشک و لستر ) يل به ترک خدمت كاركنان موثر هستند.بر تما

ميانجي تعهد و اعتماد در رابطه بين حاميان تبليغاتي و ارزش ويژه برند در بخش خدمات پرداختند. يافته هاي اين محققان 

يافته هاي  ابطه بين حاميان تبليغاتي و ارزش ويژه برند ايفا مي كنند.نشان داد كه تعهد و اعتماد نقش ميانجي كاملي در ر

( با عنوان اهميت هويت برند شركتي در مديريت كسب و كار در بخش بانکداري انگليس 2015تحقيق ايزابل و همکاران )

تعهد كاركنان به سازمان و نشان داد سازمان ها بايد توجه ويژه اي به مديريت هويت برند شركت داشته باشند، زيرا آن بر 

( در مقاله اي با عنوان بررسي ديدگاه 1390دهدشتي و همکاران ) تأثير گذار است. كاركنانهمچنين عملکرد برند و رضايت 

هويت اجتماعي برند و تأثير آن در توسعه وفاداري به برند در شركت محصوالت لبني كاله پرداختند. اين تحقيق نشان داد 

وفاداري به برند تأثير دارد. در واقع برندي با هويتي قوي منشأ شکل گيري روابط بلند مدت ميان مشتري و هويت برند بر 

( نيز در پژوهشي نتيجه گرفتند برندينگ شركت تأثير 2015آيهوا و همکاران )شركت گشته و وفاداري را در پي خواهد داشت.

( در مقاله اي با عنوان هويت 2015آپندرا و همکاران )بر مشتري دارد. مثبتي بر رفتار شهروندي برند و ارزش ويژه برند مبتني

شركت، گرايش مشتري و عملکرد شركت هاي متوسط و كوچک نتيجه گرفتند كه هويت شركت بر عملکرد بازار، عملکرد مالي 

بود، و تأثير گرايش مشتري تأثير مثبت و معني داري دارد. بعالوه تأثير هويت شركت بر گرايش مشتري نيز مثبت و معني دار 

 بر عملکرد بازار و عملکرد مالي نيز مثبت و معني دار بود نشان دهنده ايفاي نقش ميانجي گرايش مشتري در رابطه مذكور بود.

 فرضیه ها

 كارمند بر اخالق كار اسالمي تأثير دارد. و مشتري تمركز .1

 دارد.كارمند بر اخالق كار اسالمي تأثير  و شركت مجازي هويت .2

 كارمند بر اخالق كار اسالمي تأثير دارد. برند و شخصيت .3

 كارمند بر اخالق كار اسالمي تأثير دارد. و پايدار ارتباطات .4

 كارمند بر اخالق كار اسالمي تأثير دارد. و انساني منابع ابتکارات .5

 اخالق كار اسالمي بر رفتار شهروندي برند تأثير دارد. .6

 روش شناسی تحقیق

جامعه آماري كليه  آزمون مي شوند. SPSSنرم افزار فرضيه ها با استفاده از ز لحاظ هدف كاربردي  است. روش تحقيق ا

نفر مي باشند و بر اين اساس از روش سرشماري براي انتخاب حجم نمونه  85است كه  در شهر ايالم ملتكاركنان شعب بانک 

استفاده شد. بر طبق نظر ( جهت سنجش هويت برند 2011آيتم هاي پيشنهاد شده بوسيله كولمن و همکاران )استفاده شد.

، شخصيت برند، ارتباطات هويت مجازي، تمركز مشتري و كارمندبعدي است كه شامل  5اين محققان هويت برند يک سازه 

 11سرانجام رفتار شهروندي برند از طريق . نجيده مي شوندسوال س 15كه از طريق  و ابتکارات منابع انساني مي باشند پايدار

براي اندازه گيري اخالق كار اسالمي از پرسشنامه  ( اندازه گيري شدند.2013)و همکاران سوال پيشنهادي بوسيله چيانگ 
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 1پايايي اين پرسشنامه ها با روش آلفاي كرونباخ در جدول  ( استفاده شد.1392زاده ) قاسم و زاده محقق ساخته حيدري

 آورده شده است.

 . پايايي ابزارهاي تحقيق1جدول 

 آلفاي كرونباخ منبع تعداد آيتم متغير

 %89 (2011) همکاران و كولمن 15 هويت برند

 %81 (2013) چيانگ 11 رفتار شهروندي برند

زاده حيدري زاده و قاسم  10 اخالق كار اسالمي

(1392) 

88/0 

 آزمون فرضیه ها

هويت برند، اخالق كار اسالمي و رفتار  يها مولفه يآمار عيتوز نوع نييتع يبرا رنفياسم -كلموگروف آزمون جينتا 2 جدول در

تا تکنيک آماري مناسب جهت بررسي  داد انجام را آزمون نيا ديبا ها هيفرض آزمون از قبل .است شده داده نشانشهروندي 

 :است صورت نيبد ها داده نبودن نرمال اي نرمال نييتع يبرا يساز هيفرضفرضيه ها انتخاب شود. 

 .است نرمال ها داده عيتوز فرضيه صفر:

 .ستين نرمال ها داده عيتوزفرضيه يک: 

 آزمون نرمال بودن داده ها. 2 جدول

 .Sig درجه آزادي آماره 

 132/0 85 976/0 مشتري تمركز

 091/0 85 967/0 شركت مجازي هويت

 221/0 85 978/0 برند شخصيت

 455/0 85 988/0 پايدار ارتباطات

 412/0 85 981/0 انساني منابع ابتکارات

 466/0 85 989/0 اخالق كار اسالمي

 515/0 85 785/0 رفتار شهروندي

 

 مولفه يبرا يمعنادار سطوح همه كه آنجا از. ميانداز يم نگاه يمعنادار سطح همان اي Sig ستون به ها هيفرض نيا آزمون يبرا

 ها داده بودن نرمال بر يمبن صفر هيفرض لذا باشند؛ يم 05/0 از بيشتر هويت برند، رفتار شهروندي و اخالق كار اسالمي يها

داده ها نرمال مي باشد از رگرسيون ساده و چندگانه  بنابراين از آنجا كه فرضيه ها از نوع علي بوده و توزيع. شود يم رفتهيپذ

 براي آزمون فرضيه ها استفاده خواهد شد.
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 5و  4، 3، 2، 1ی آزمون فرضیه ها

، مقادير تي و سطوح معني داري هر كدام اخالق كار اسالميضرايب تأثير متغيرهاي مستقل بر متغير ميانجي   3در جدول 

درصد هستند و مقادير تي كه همگي بيشتر از  5با نگاه به ستون معني داري كه همگي كمتر از سطح خطاي  بيان شده است.

درصد  95در سطح اطمينان  اخالق كار اسالميبر متغير ميانجي  هويت برندمي باشند، آشکار است كه تأثير مولفه هاي  1.96

 32.9به ميزان  شخصيت برند،%30به ميزان  مجازي شركت هويتدرصد،  7/39به ميزان  تمركز مشتريمعنادار مي باشد. 

تأثير مثبت  اخالق كار اسالميبر درصد  2/12و ابتکارات منابع انساني به ميزان  درصد  14.3به ميزان  ارتباطات پايداردرصد و 

 هويت برنددهد كه ابعاد تحقيق مورد پذيرش واقع مي شوند. ضريب تعيين نيز نشان مي  5و  3،4، 2، 1دارند. لذا فرضيه هاي 

 نيز واتسون دوربين را پيش بيني مي كند. آماره اخالق كار اسالميدرصد از تغييرات مربوط به متغير ميانجي  48.1در مجموع 

 يکديگرند و از مستقل خطاها دارد قرار 5/2 تا 5/1 فاصله واتسون در دوربين( d) آماره مقدار كه آنجايي از و است 78/1 با برابر

 .كرد استفاده رگرسيون از توانمي

 5تا  1( رگرسيون چندگانه براي آزمون فرضيه هاي 3جدول 

ضرايب  ضرايب غير استاندارد 

 استاندارد
 tمقدار 

سطح معني 

 داري

ضريب 

 تعيين

دوربين 

 واتسون

B  خطاي

 معيار

 بتا

 002/0 -3.266  604/0 -1.973 مقدار ثابت

481/0 1.78 

 001/0 3.442 267/0 115/0 397/0 مشتري تمركز

 مجازي هويت

 شركت

300/0 074/0 323/0 4.063 000/0 

 000/0 3.637 389/0 090/0 329/0 برند شخصيت

 006/0 2.850 314/0 050/0 143/0 پايدار ارتباطات

 منابع ابتکارات

 انساني

122/0 047/0 221/0 414/3 001/0 

 6آزمون فرضیه 

، مقادير تي و سطوح معني داري رفتار شهرونديبر متغير وابسته  اخالق كار اسالميضرايب تأثير متغير ميانجي   4در جدول 

مي باشد، لذا  1.96درصد هستند و مقدار تي نيز بيشتر از  5هر كدام بيان شده است.سطح معني داري كمتر از سطح خطاي 

اخالق كار مثبت و معني دار است. تأثير  رفتار شهروندي بر  اخالق كار اسالميدرصد بيان كرد تأثير  95مي توان با اطمينان 

 رفتاردرصد از تغييرات  31.2مي باشد. ضريب تعيين نيز نشان دهنده اين مطلب است كه  %51 رفتار شهرونديبر  اسالمي

 04/2 با برابر نيز واتسون دوربين پيش بيني مي شود.آماره اخالق كار اسالميبوسيله  در بانک ملت شهرستان ايالم شهروندي

 از توانمي يکديگرند و از مستقل خطاها دارد قرار 5/2 تا 5/1 فاصله تسون دروا دوربين( d) آماره مقدار كه آنجايي از و است

  .كرد استفاده رگرسيون
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 6( رگرسيون خطي ساده براي آزمون فرضيه 4جدول 

ضرايب  ضرايب غير استاندارد 

مقدار  استاندارد
t 

سطح معني 

 داري

ضريب 

 تعيين

دوربين 

 واتسون

B  خطاي

 معيار

 بتا

 %101 1.664  %414 %689 مقدار ثابت

اخالق كار  2.041 312%

 اسالمي

519% 099% 558% 558% 000% 

  

 بحث و نتیجه گیری

هدف از انجام اين مقاله بررسي نقش ميانجي اخالق كار اسالمي در رابطه بين هويت برند با رفتار شهروندي برند مي باشد. 

بانک در مقابل رقبايش بيفزايد لذا شناسايي عوامل موثر بر آن از اهميت زيادي رفتار شهروندي برند مي تواند بر مزيت رقابتي 

 با توجه به اينکه هويت برند به پنج مولفه تمركز مشتري، هويت مجازي شركت،شخصيت برند، ارتباطات پايدار برخوردار است.

ت برند به عنوان متغير مستقل بر اخالق كار انساني تقسيم مي شود، لذا پنج فرضيه براي بررسي تأثير هوي منابع و ابتکارات

اسالمي طراحي شد و يک فرضيه براي تأثير اخالق كار اسالمي بر رفتار شهروندي طراحي شد. نتايج نشان داد تمام مولفه هاي 

ار شهروندي هويت برند داراي تأثير مثبتي بر روي اخالق كار اسالمي دارند و اخالق كار اسالمي نيز تأثير مثبتي بر روي رفت

 دارد يعني در واقع اخالق كار اسالمي نقش ميانجي در رابطه هويت برند با رفتار شهروندي بازي مي كند.
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