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چکیده
هدف :جوانسازی برند ،مقولهای مهم و حیاتی بـرای کسـ وکارهایی اسـ کـه رمـری از آنهـا
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الگوی جوانسازی برند با تأکیدی بر نقش مؤثر مناب انسانی برنـدموور در سـازمان باشـد .مرـارک -
کنندگان در این پژوهش را استادان بازاریابی و مدیری برند و همچنین متخصصان بازاریـابی فاـال در
شرک های برندموور ترکیل دادهاند .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی اس و از لواظ نووه جم -
آوری دادهها در حوزه مطالاات توصیفی پیمایری قرار دارد.
روش :رویکرد تولیل در این پژوهش ،کیفی و با استناد به ابزار مصاحبه از نوع نیمهساختاریافته بـوده
اس  .در این میان پس از انجام مصاحبه با  80نفر از مرارک کنندگان اشباع نظری حاصل شد.
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Designing a brand rejuvenation model with the
role of brand-oriented human resource strategy
Seyed Najmeddin Mousavi*, Saber Taghipour**, Masomeh Momeni
Mofrad***
Abstract1
Objective: Brand rejuvenation is an important and vital issue for businesses
that have lived a lifetime and in the competitive market, have taken some
initial steps towards production, marketing and sales, and are now in the field
of new brands. They feel the presence of competitors and rapid market
changes more than ever. The importance of this category in today's business
has led to the aim of the present study to design a brand rejuvenation model
with an emphasis on the effective role of brand-oriented human resources in
the organization. Participants in the study were branded marketing and
management professors, as well as marketing experts active in branded
companies.
Methodology: The analytical approach in this research was qualitative and
based on semi-structured interview tools. In the meantime, after conducting
interviews with 15 participants by targeted sampling method, theoretical
saturation was obtained.
Finding: The results showed that brand awareness, sales performance,
customer perceptions, competitors' performance, human resource perceptions,
integration and ownership are the most important factors influencing brand
rejuvenation.
Conclution: The results show that the brand-oriented human resource strategy
has been able to bring positive results following brand rejuvenation. This
study offers suggestions based on the data method of the foundation and the
designed model.
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 .1مقدمه

فضای تجارت رصر حاضر ،تغییرات زیادی را نسب به گذشته تجربه کرده اس کـه ایـن
تغییرات بهصورت برجستهای ناشی از تغییرات در انتظارات و دیدگاههای افرادی اس که بنگاه-
هــای تجــاری در راســتای راضــینگــهداشــتن و بــرآوردن نیازهــای آنــان شــکل مــیگیرنــد
( ; .)Romaniuk et al, 2018 Arogyaswamy, 2006در ایـن وضـای  ،بسـیاری از برنـدهای
موبوب گذشته دیگر یارای رقاب با فاالان جدید بازار را ندارند؛ چراکه رقبای امروز با بهرهگیری
از سیستم پیررفته توقیقات ،توانستهاند همان چیزی باشند که مرتریان و یـا مصـرفکننـدگان
میخواهند ( )Keller, 2008و با این روش برندهای خود را طوری طراحی کنند که با سلیقههای
متنوع مرتریان همخوانی داشته باشد ( .)Iglesias et al, 2019بدین ترتی اگر برندهای موبوب
قدیمی بخواهند در بازار دوام بیاورند و همچنان به حیات خود ادامـه دهنـد بایـد تغییراتـی را در
مجموره سازمانی خود ایجاد کنند .هر مجموره یا سازمان یک جلوه درونی و یک جلوه بیرونـی
دارد ( .)Rindell & Strandvik, 2010آن چیزی کـه موجـ جلـ نظـر و جـذب مرـتریان یـا
مصرفکنندگان به سوی سازمان میشود ،همان جلوه یا نمای بیرونی سازمان اس  .مفهوم برند
یا نران تجاری که سازمان با آن شناخته میشود ،یکی از مهمترین و اولوی دارترین جلوههـای
بیرونی سازمان موسوب میشود ()MarkED, 2009؛ بنابراین اگر این قبیل سازمانها بخواهنـد
حیات خود را حفظ کنند و قدرت رقابتی بالایی بهدس آورند ،بهناچار باید تغییـرات موسوسـی را
در برند یا نران تجاری خود ایجاد کنند تا انگیزه مرتریان یـا مصـرفکننـدگان نیـز بـه سـم
موصولات این قبیل سازمانها تغییر کند .برای گسـترش چرخـه زنـدگی برنـد ،بازاریابـان بایـد
برندهای خود را با استفاده از فاالی های بازاریابی یا فاالی های استراتژیک کس وکـار تقویـ
کنند و در پی ساخ برندی باشند که مطابق میل و انتظارات مرـتریان اسـ ( Xi & Hamari,
 .)2019این امر به حفظ برند زنده و تثبی یا حتی افـزایش ارزش سـهام برنـد کمـک مـیکنـد
( .)Muzellec & Stuart, 2004بررسیها و مطالاات انجامشده نرـان داده اسـ کـه در مبـانی
نظری بازاریابی ،این مفهوم «جوانسازی برند» 8نامیده میشود .جوانسازی برند بهطور خلاصـه
ربارت اس از :افزودن ارزش به برندی کـه در حـال حاضـر وجـود دارد و ایـن کـار بـا بهبـود
ویژگیهای موصول و چهرهی کنونی آن صورت میگیرد ( .)Barker & Duhaime, 2004هدف
از این کار جل مجدد توجه مصرفکنندگان به برند اس  .جوانسازی برند در واق از بینبـردن
تکرار و وجه خستهکنندهی موصولی اس که سالها مخاط در فروشگاهها یا بازارها مرـاهده
کرده اس ( .)Brown et al, 2003اغل شاهد برندهایی هستیم کـه در فراینـد جوانسـازی بـا
شکلهای جدید ،بستهبندیها ،رنگ و طامهای جدید روانهی بازار میشوند .درواق آنچه در این
1. Brand rejuvenation.
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مسیر رخ میدهد ،بهروزرسانی برندها اس تا با سلیقه و میل مرتریان تطـابق بیرـتری داشـته
باشد ( .)Babu, 2007چرا که این برندها به دلیل پویایی مویط کسـ وکـار بـه چـالش کرـیده
شدهاند .برخی از مهمترین دلایل جوانسازی برند میتواند شـامل رکـود اقتصـادی ،ناکارآمـدی
تولید و نوآوریهای رقابتی باشد که بیرتر در مسائل مالی و توان سودآوری سـازمان ریرـه دارد
( .)Theurer et al, 2018در راستای حل این مسئله ،جوانسازی برند میتواند یک الگوی بسـیار
سودآور در شرایط مناس باشد .برند در میان سایر متغیرهای استراتژیک مربوط بـه موصـولات،
قویترین ابزار تمایز را فراهم میکند و اغل نراندهنده رنصـر تایـینکننـده مصـرفکننده در
انتخاب تولیدکننده اس ( .)Docters, 1999استراتژیهای متفاوتی میتوانند به جوانسازی برنـد
منجر شوند که در روامل درونی و بیرونی سازمانها ریره دارند .یکی از مهـمتـرین اسـتراتژی-
هایی که میتواند در وضای فالی سازمانها بهکار گرفته و مستقر شـود ،بهـرهگیـری از منـاب
انسانی برندموور اس که پیامدهای مثبتـی را بـرای سـازمانهـا بـه همـراه دارد (.)Jin, 2014
بسیاری ممکن اس استدلال کنند که مارکهای قوی ،اسـتاداد قـوی را جـذب مـیکننـد؛ امـا
مارکهای قوی نیز با استاداد قوی ساخته میشوند ( .)Iglesias et al, 2019مناب انسانی نقـش
اساسی در استخدام آن استاداد و ایجاد برنامههای مناس برای اطمینـان از پـرورش و رشـد آن
دارند .شرک هایی که وق و تلاش خود را در مراغل کارمندان خود سرمایهگذاری میکننـد ،از
کارگران سخ کوش و باانگیزه و متاهد که به موفقی شرک های خود اهمی میدهند ،پاداش
میگیرند ( .)Tien, 2015این شرک ها بهرهوری بالا و سـودآوری و گـردش مـالی کـم و سـط
بالای غیب کارکنان را تجربه میکنند .کارمندان تمایل دارنـد ارتبـاط ماقـولی را بـا فرهنـگ و
ارزشهای مووری سازمانی که در آن فاالی میکنند ،برقـرار نماینـد .مرـاغلی کـه بـه دنبـال
تقوی نام تجاری خود در بین کارگران هستند ،باید پیوند رمیقی میان ارزش شرک  ،انتظـارات
کارکنان ،فرهنگ اصلی و تاهد شـرک برقـرار نماینـد ( .)Theurer et al, 2018در ایـنصـورت
کارکنان ،سازمان را مویط مطلوبی میدانند و به شناسـایی اهـداف سـازمان و تلـاش در جهـ
دستیابی به اهداف سازمان ترویق میشوند .به همین رل این اسـتراتژی مـیتوانـد راهکـاری
باشد تا بدین صورت شرک ها با ایجاد درک مثبتی در مناب انسانی نسب به اهداف سازمان و با
تکیه بر اجماع دیدگاههای آنان در راستای جوانسازی برند خود گام بردارنـد و درنهایـ منـاف
فراوانی را برای خود رقم بزنند .نتایج این پژوهش میتواند یارای سیاس گـذاران سـازمانی ،بـه-
خصوص مدیران بازرگانی و توقیق و توساه در راستای تدوین استراتژیهـای سـازمان خـود در
زمینه برندینگ باشد تا مدیران بتوانند با ارزیابی وضای برند سازمان خود و تطبیق آن با نتـایج
این پژوهش ،تصمیمهای اصولی اخذ کنند که ثمره آن موفقی سازمان باشد .با توجه بـه آنچـه
گفته شد ،سؤال اصلی پژوهش حاضر این اس که با توجه به نقش مناب انسانی برندموور ،مدل
جوانسازی برند به چه صورت اس ؟
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

جوانسازی برند .بیرتر پژوهشها در مورد جوانسازی برند مبتنی بر روانشناسی شناختی یـا
اجتماری اس (Tien, 2015؛ Brown et al, 2003؛  .)Lehu, 2008جریـان پـژوهشهـای قبلـی
نران میدهد فاالی های بازاریابی که بارث بازسازی ارزش برند میشوند نیز میتوانند تصویر و
آگاهی برند را بهبود بخرند .در مقابل ،جریان دیگری استدلال میکند کـه روابـط روانشـناختی
اجتماری مصرفکنندگان با یک برند توسـط یـک داسـتان تجـاری ،جاماـه و نوسـتالژی برنـد
برانگیخته میشود که بهنوبه خود میتواند روابط نزدیک بین مصرفکننـدگان و یـک برنـد را از
منظر روانشناسی شناختی نمایان سازد .براون و همکاران ( ،)5447استدلال کردهانـد کـه بـرای
احیای یک نام تجاری باید سهام رلام تجاری بهطور جدی مدیری شود .آنها بـهنوبـه خـود
اصول اساسی استراتژی جوانسازی برند را بهمنظور تازهکردن مناب ازدس رفته سـهام تجـاری
برای شناسایی و ایجاد مناب جدید از ارزش ویژه برند ارائه کردند .بیشـک جوانسـازی برنـد در
پی افول و کاهش رملکرد مالی یک سازمان ایجاد میشود .در طی افـول ،مـدیری ارشـد بایـد
تصمیمهایی آگاهانه برای سرر بخریدن به بهبود بنگاه اتخاذ کند ( .)Tien, 2015پـژوهشهـا
نران میدهد که وقتی مدیری استراتژیهای جوانسازی برنـدهای آگاهانـه را تـدوین و اجـرا
میکند ،بنگاهها میتوانند حتی در مواجهه با افزایش پویایی مویطزیس  ،تردید مرکلات داخلی
یا مودودکردن مناب کممصرف ،تجدید برند کنند.)Jin, 2014( .
منابع انسانی برندمحور .استفاده صوی از نیروی انسانی بهمثابه ارزشمندترین و بـزر تـرین
ثروت هر جاماه بهرنوان مسئلهای مهم همواره موردتوجه سازمانهای موفق و پیررو بوده اس
( .)Marques et al, 2018مدیری مناب انسانی برندموور بهصورت بهکاربردن رویههـای منـاب
انسانی تاریف شده اس که موج میشود کارکنان نگرش و رفتارهای مثبتی نسـب بـه برنـد
شرک داشته باشند ( .)Iglesias et al, 2019مدیری مناب انسانی برنـدموور بـه دنبـال ایجـاد
نوری از تاهد اس که مناب انسانی نسب به سازمان داشته باشند و بر توسـاه منـاب انسـانی و
ایجاد نگرش مثب به سازمان تمرکز دارد ( .)Theurer et al, 2018باید دق داش کـه درخـ
برند در خاک برند مناب انسانی سازمان ریره میکند؛ بنابراین این مناب انسانی سازمان اس که
میتواند متناس با ایجاد ارزشی مرترک ،متناسـ بـا تغییـرات ایجـادشـده در بـازار رقـابتی و
همچنین تمایلات رفتاری مرتریان ،در انجام تادیلاتی در برند سازمان خود اثرگذار باشد ( Lehu,
2008؛ .)Brown et al, 2003
برخی از مهمترین و مرتبطترین مطالاات تجربی صورتگرفته در حوزه پـژوهش حاضـر در
جدول  ،8ارائه شده اس .
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جدول  .8خلاصه پیرینه تجربی پژوهش
پژوهشگر

موضوع

نتایج

گلمن،
()5480

جوانســـازی برنـــد (یـــک
رویکرد کمـی بـرای انـدازه-
گیــــری درک مرــــتری از
فاالی های جوانسازی برند)

نتیجه این مطالاه نران داد کـه
مرــتریان ادراکــات بالــایی در
آگـــاهی از جوانســـازی برنـــد
موصولات دارند.

تین،
()5480

تــأثیر جوانســازی برنــد بــر
ارزش سهام برند

روند و فرهنگ جاماه با گذشـ
زمان تغییر مـیکنـد و ایـن امـر
ســـــب تغییـــــر نیازهـــــای
مصرفکنندگان نیز میشود.

ژوئه ژی،
()5480

رابطــه فرهنــگ چــین بــا
برندهای ماتبر و جوانسازی
برند ملی

مولر و
همکاران،
()5487

جوانسازی برند

گارک،
()5487

جوانســازی برنــد (تزریــق
زندگی جدید در یک برند)

چتانتونگ،
()5443

جوانسازی برنـد بـر اسـاس
مؤلفههای شخصی برنـد و
گسترش برند

فرهنگ سنتی چینی تأثیر بالـایی
بر برنـد ملـی داشـته و بنـابراین
تغییر فرهنگ سنتی چین ،کمک
به جنبش احیای برند ملی اس .
مــــدل پیرــــنهادی اهمیــــ
ویژگــیهــای مرــخ برنــد در
تبیین نگرش برند و اثرات آن بر
مدرنیتــه برنــد ،نگــرش برنــد و
درنهایـــ وفـــاداری برنـــد را
برجسته میسازد.
نیروهای بازار مانند پیررف های
رقابتی ،تغییـر در سـلیقه و میـل
مرتریان ،پیررف های فناورانـه
و تغییرات حقوقی بر شکلگیری
بازار حامی جوانسازی برند تأثیر
میگذارند.
یافتههای این پژوهش نران داد
که شخصـی و گسـترش برنـد
نقــــش بســــیار مهمــــی در
جوانسازی برند دارد.

نقد
نقش ادراکات و تصورات منـاب
انســانی در برندســازی بســیار
مرهود اس ؛ اما نقـش روامـل
دیگر در جوانسازی برند لوـاظ
نرده اس .
توجه به نقش فرهنگسـازی در
شــکلدهــی بــه دیــدگاههــا و
ارزشهــای کارکنــان بــهرنوان
یکــی از رــواملی کــه نقرــی
پررنگ در تغییرات برنـد دارد در
این مطالاه لواظ شده اس .
توجه لازم به ارزشهـای بـومی
هر جاماـه بایـد در فراینـدهای
ســازمانی همچــون برندســازی
لواظ شود.
جوانســازی برنــد پیامــدهای
مثب بیشماری دارد کـه در دو
جنبه ادراکی و مرتریمداری به
آن اشاره شده اس .

نقش روامـل بیرونـی سـازمان
پررنــگ شــده اس ـ  .پیرــرف
فناوری و و تغییـرات قـانونی در
تغییرات برند بسیار اثرگذارند.
ایــن مطالاــه بــر جنبــههــا و
مولفههـای درونـی برنـد تأکیـد
کرده اس .
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 .3روششناسی

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کـاربردی اسـ و از نظـر نوـوه جمـ آوری دادههـا در حـوزه
مطالاات توصیفی پیمایری قرار دارد .رویکرد تولیل دادهها در این مطالاه کیفی با بهرهگیری از
ابزار مصاحبه نیمهساختاریافته اس .
جاماه آماری در پژوهش حاضر را کلیـه اسـتادان متخصـ دانرـگاهی در حـوزه بازاریـابی و
برندسازی (بهرل آشنایی با موتوای حوزه موردمطالاه) و همچنین مـدیران ارشـد بازاریـابی و
پژوهشهای بازار (بهدلیل تجربیات کاری متاـدد در حـوزه برندسـازی) ترـکیل مـیدهنـد .در
بررسیهای کیفی میتوان از دو نوع نمونهگیری هدفمند و نظری بهصورت هـمزمـان اسـتفاده
کرد .رل استفاده همزمان از این دو روش نمونهگیری به نوع پژوهش و مرارک کننـدگان آن
برمیگردد؛ ازاینرو بهمنظور طراحی مدل پژوهش حاضر درمجموع بر اساس روش نمونهگیری
هدفمند و نظری تاداد  80نفر از این جاماه بهرنوان نمونه پژوهش لواظ شدند.
اطلارات موردنیاز به منظور تدوین مبانی نظری پژوهش و مرور پیرینه تجربـی مـرتبط بـا
رنوان پژوهش از طریق مطالاات کتابخانهای و با تکیه بر مرور مقالهها ،کتابها ،پایاننامهها و
مجلههای اینترنتی ماتبر جم آوری شد .رلاوه بر این در این پژوهش بهمنظور جم آوری داده-
های موردنیاز برای تدوین مدل پژوهش از روش مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شـده اسـ .
سؤالهایی که در مصاحبه بهکار رف مطابق نظرهای استادان متخص در مقولـه بازاریـابی و
مناب انسانی تنظیم و روایی آن با اخذ نظرهایکارشناسی از خبرگان فن تأیید شد.
در این پژوهش بهمنظور بررسی و ارزیابی ارتبار مصاحبه از رویکرد مایارهای قابلی ارتبار
یا باورپذیری شامل استفاده از راهبردهای موارد منفی ،مثلـثسـازی ،توضـیخ غنـی و رویکـرد
قابلی اطمینان شامل استفاده از شخ ثالث و همچنین تکـرار مجـدد فراینـد کدگـذاری بـر
اساس الگوی ارتبار پژوهش کیفی لینکلن و گوبا ( ،)8335بهرهگیری شد ( Speziale, et al.,
 .)2011در تولیل موارد منفی ،مفاهیمی همچون برندهای منسوخ و ناکـارا در قالـ پروتکـل
مصاحبه برای مصاحبهشوندگان شفافسازی شد تا مصاحبهشوندگان بهدرسـتی بتواننـد مفهـوم
جوانسازی برند را با تکیه بر مفاهیم متضاد آن درک کنند .در رویکرد مثلثسازی ،تلاش شد تا
مصاحبهها با افراد دانرگاهی و آشنا با نظریههای مرتبط و همچنین مدیران بازاریابی که سابقه
کاری چندساله در این حوزه دارند ،صـورت گیـرد .در روش توضـی مفصـل و غنـی ،از برخـی
صاح نظران نظرخواهی شد که آیا دادههای این پژوهش میتواند در قلمرو و موـیط دیگـری
بهکار رود یا خیر که قری بهاتفاق این افراد یافتههای پژوهش را برای کـاربرد در موـیطهـای
مختلف ،مطلوب ارزیابی کردند .در بررسی و تأید پایایی مصاحبه از دو راهبرد استفاده از شخ
ثالث و همچنین تکرار مجدد کدگذاری استفاده شد .در رویکرد استفاده از شخ ثالـث از فـرد
دیگری خارج از فضای این مطالاه درخواس شد تا متون جم آوریشده را کُدگذاری کند تا بـا

18

چشمانداز مديريت بازرگاني ،سال هجدهم ،شماره  ،04پیاپي  ،73زمستان 8331

نتایج پژهرگر مقایسه شود .نتیجه نران داد که اتفاقنظر بالایی در این حـوزه ،بـهخصـوص در
شکلگیری شرایط رلی و پیامدها ،برقرار اس و تنها در سـه مقولـه انتخـابی و هرـ مقولـه
مووری تفاوتهایی ایجاد شد که البته تغییر ماهیتی صورت نگرف  .در رویکـرد تکـرار مجـدد
کدگذاری ،پژوهرگر فرایند کدگذاری را مجدداً بررسی و تولیل کرد که اتفاقنظـر مطلـوبی در
تکرار کدگذاری حاصل شد؛ بهنوویکه از میان  80کُـد انتخـابی اسـتخراجی 88 ،مـورد در دو
مرتبه کدگذاری مرترک بودند.
تجزیهوتولیل دادههای حاصل از مصاحبه در این مطالاه با اسـتفاده از روش دادهبنیـاد بـر
اساس رهیاف نظاممند استراوس و کـوربین ( ،)8331بـر اسـاس سـه مرحلـه کدگـذاری بـاز،
مووری و انتخابی صورت گرف  .در این رویکرد ،مقولـههـای اصـلی شناسـاییشـده در قالـ
شرایط رلی ،مقوله مووری ،روامل زمینهای ،روامل مداخلهگر ،اسـتراتژی یـا راهبـرد و پیامـد
طبقهبندی میشوند .همانگونه که اشاره شد ،فراینـد سـاخ مؤلفـههـا در قالـ سـه مرحلـه
کدگذاری باز ،مووری و انتخابی صورت میگیرد .کدگذاری باز یک فرایند تولیلی اس کـه از
طریق آن ،مفاهیم شناسایی شده و ویژگیها و ابااد آن در دادهها کرف میشود .این مرحله در
پایینترین سط انتزاع قرار دارد .کدگذاری مووری فرایند ربطدهی مقولهها به زیرمقولـههـا و
پیونددادن مقولهها در سط ویژگیها و ابااد اس ؛ اما همچنان این مقولهها ،مقولههای نهـایی
نیستند؛ چراکه برای تولید نظریه نیاز اس تا فرایند یکپارچهسازی و بهبود مقولهها صورت گیرد
که به آن «کدگذاری انتخابی» گفته میشـود ( .)Strauss & Corbin, 1998فراینـد سـاخ
نظریه در نمودار  ،8نران داده شده اس .
دادهها

مفاهیم

کُد

نظریه

مؤلفهها

نمودار  .8مدل فرایند اجرای روش دادهبنیاد ()Mehrabi et al, 2013

 .4تحلیل دادهها و یافتهها

توصیف متغیرهای جمعیتشناختی .خصوصیات جمای شناختی مرـارک کننـدگان در ایـن
پژوهش به شرح جدول  ،5اس .
جدول  .5ویژگیهای جمای شناختی مصاحبهشوندگان
شماره

جنسیت

تحصیلات

8
5
7
0

مرد
زن
مرد
مرد

دکتری
دکتری
دکتری
دکتری

شغل
رضو هیئ
رضو هیئ
رضو هیئ
رضو هیئ

رلمی دانرگاه
رلمی دانرگاه
رلمی دانرگاه
رلمی دانرگاه

تعداد سال خدمت
1
84
3
0
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0
0
3
1
3
84
88
85
87
80
80

زن
زن
مرد
مرد
مرد
زن
زن
مرد
مرد
مرد
زن

دکتری
دکتری
دکتری
دکتری
کارشناسیارشد
کارشناسیارشد
کارشناسیارشد
کارشناسیارشد
کارشناسیارشد
کارشناسیارشد
کارشناسیارشد

رضو هیئ رلمی دانرگاه
رضو هیئ رلمی دانرگاه
رضو هیئ رلمی دانرگاه
رضو هیئ رلمی دانرگاه
مدیر بازاریابی
مدیر بازاریابی
مدیر بازاریابی
مدیر بازاریابی
مدیر بازاریابی
مدیر بازاریابی
مدیر بازاریابی

3
85
80
54
1
85
84
3
1
0
3

کدگذاری شرایط علّی .تولیل متون مصاحبه در این بخش به دنبال یافتن رواملی اس که بر
پدیده مرکزی این پژوهش که همان جوانسازی برند اس  ،تأثیرگذار هستند .در این بخش پس
از بررسی و تولیل مصاحبهها درمجموع  0کُد انتخابی و  55کُـد موـوری از میـان  31کُـد بـاز
استخراج شد که نتایج به شرح جدول  ،7اس  .یکی از کُدهای استخراجی در این بخـش ادغـام
اس  .بهرنوان نمونه خبرگان در این خصوص بیان کردند که «یکیشدن دو سازمان بهنوویکه
بارث ادغام این دو سازمان شود ،سب میشود تا مدیری جدید در پی تغییرات مثبـ در اـاهر
نران تجاری خود و همچنین فرایندهای اصلی سازمان باشد» .در بخش برندموـوری مرـتریان
نظرهای خبرگان بدین صورت بوده اس که «رصر جدید رقابتی و ورود شـبکههـای اجتمـاری
بارث شده اس تا کیفی برند و همچنین نام خوش برند برای خرید آن ارزش و اهمی والـایی
داشته باشد» .نمونه گزاره بیانشده توسط خبرگان در ارتباط با رملکرد فروش ربـارت اسـ از:
« تولیل وضای اقتصادی بارث شده اسـ تـا مرـتریان تقاضـای کمتـری بـرای موصـولات
موردنظر داشته باشند  .این رامل سب شده اس تا مدیران بـرای بهبـود سـط فـروش در پـی
ایجاد تغییراتی در ساختارهای برند شرک باشند.
جدول  .7کدگذاری شرایط رلی
نقش کُدهای استخراجی

کُد انتخابی

آگاهی از برند
شرایط رلی
رملکرد فروش

کُد محوری
ردمیادآوری برند
ردمترخی برند
اشاره به برند
باور به برند
کاهش سط فروش
ردمپیررف فروش
کاهش سودآوری
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نقش کُدهای استخراجی

کُد انتخابی

مسائل مرتبط با مرتریان

رملکرد رقبا

ادراکات مناب انسانی

ترکی سازمانها

کُد محوری
تغییر سلیقه مرتریان
تغییر نیازهای مرتریان
تغییرات جمای شناختی مرتریان
افزایش سط آگاهی مرتریان
برندمووری مرتریان
پیریگرفتن رقبا در سودآوری
پیریگرفتن رقبا در فروش
شهرت بیرتر برند رقبا
خوشنامی برند رقبا
یکنواختی سازمان برای مناب انسانی
احساس فرسودگی شغلی
ردمپویایی سازمانی
ادغام
مالکی

کدگذاری عوامل زمینهای .این بخش به دنبال شناسایی رواملی اس که بر انتخاب راهبرد یـا
استراتژی در وضای موجود اثرگذار خواهد بود .انجام تولیلهـای کیفـی توانسـته اسـ  5کُـد
انتخابی فرهنگ و وضای اقتصادی را از میان  3کُد مووری و  73کُـد بـاز اسـتخراج کنـد کـه
نتایج در جدول  ،0مراهده میشود .یکی از کُدهای استخراجی در این بخـش «سـط توسـاه-
یافتگی ملی» بوده اس  .برای نمونه ،خبرگان در این بخش اشاره کردنـد کـه “«بهبـود سـط
توساهیافتگی در اقتصاد داخلی بارث میشود تا مردم بهتر بتوانند با نقدینگی بیرتر خریـد کننـد
که این امر سط رقاب ملی را بهبود میبخرد و بارث میشود تـا شـرک هـای مجبـور شـوند
تغییرات ساختاری را در برند و فرایندهای درونی خود ایجاد کنند» .در بخش هنجارهای سازمانی
نیز برای نمونه ،خبرگان بیان داشتهاند« :در تغییراتی که سازمان میخواهد در ساختار برنـد خـود
ایجاد کند باید توجه ویژهای به هنجارها و ارزشهای سازمان خود داشته باشد تا بدین طریـق از
بروز تاارضها جلوگیری شود».
جدول  .0کدگذاری روامل زمینهای
نقش کُدهای استخراجی

کُد انتخابی

فرهنگ
روامل زمینهای
وضای اقتصادی

کُد محوری
ارزشهای فرهنگی کارکنان
هنجارهای سازمانی
ارزشهای مووری مرتریان
فرهنگ ملی
سط توساهیافتگی ملی
حجم داراییهای سازمان
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کدگذاری عوامل مداخلهگر .روامل مداخلهگر به رواملی رمومی اشاره دارد کـه بـر راهبردهـا
اثرگذار اس  .تولیلهای صورتگرفته توانسته اس تا  5کُد انتخابی «فنـاوری» و «موضـورات
حقوقی» را از میان  0کُد مووری و  78کُد باز استخراج کند که نتایج به شرح جـدول  ،0اسـ .
در این بخش «قوانین تجاری» یکی از کُدهای استخراجی بوده اس که خبرگان بیـان داشـتند:
«شرک باید فاالی ها و برنامههایش را در راستای قوانین تجاری تهیه و تنظیم کند .این رمـل
بارث میشود تا توجه بیرتری به قوانین و مقررات تجاری کرور گردد و طوری رمـل شـود تـا
اثرات این رامل را تادیل کند».
جدول  .0کدگذاری روامل مداخلهگر
نقش کُدهای استخراجی

کُد انتخابی
فناوری

روامل مداخله گر
موضورات حقوقی

کُد محوری
ابزار و تجهیزات الکترونیکی جدید
تسلط ابزارهای دیجیتالی بر فیزیکی
توساه فضای مجازی
قوانین تجاری ملی
قوانین کس و کار بینالمللی

کدگذاری استراتژی .تولیل متون مصاحبه در این بخش در پی یافتن کنشها و برهمکـنش-
هایی اس که از پدیده مرکزی منتج میشود .تولیلهای انجامگرفتـه در ایـن بخـش توانسـته
اس تا راهبرد تکیه بر مناب انسانی برندموور را از میان  0کُد مووری و  53کُـد بـاز اسـتخراج
کند .تصور رایج این اس که برندهای جذاب و منوصربهفرد میتوانند استادادهای منوصربهفرد
را جذب کنند؛ اما باید توجه داش که استاداد منوصربهفرد نیز میتواند تأثیرات زیادی بـر برنـد
سازمان در جه ایجاد توولات سازنده بگذارد .نتیجه بهدس آمـده در ایـن خصـوص بـه شـرح
جدول  ،0اس  .یکی از کُدهای استخراجی «اخذ بازخور از کارکنان» اس  .برای نمونه ،خبرگـان
در این بخش ااهار داشتهاند که «برای بهبود تاهد کارکنان به سازمان و درگیرشدن در فاالی -
های بازاریابی سازمان و اهداف آن باید نظرهـای کارکنـان بـرای سـازمان بااهمیـ باشـد و در
تصمیمگیریهای سازمان لواظ شود» در کُد بازایابان جوان اشاره شده اس که «شرک باید از
بازاریابان با شرایط سنی و ااهری مناس استفاده کند تا بدین طریق بتوانـد سـازمان را جـذاب
جلوه دهد و همچنین با ترسیم الگوی فاالی آینده سازمان برای این افراد با توجه به سن آنهـا
بتواند مناب انسانی را در سازمان نگه دارد که در ارتبار سازمان تأثیرگذار اس ».
جدول  .0کدگذاری استراتژی
نقش کُدهای استخراجی

کُد انتخابی

کُد محوری
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استراتژی

مناب انسانی برندموور

زیرسیستمهای مناب انسانی
بازخورد از کارمندان
گرایش به برند
درگیری با برند
بازاریابان جوان

کدگذاری پیامدها .کاربس راهبردها یا استراتژیهای انتخابی ،پیامدهایی را به همـراه خواهـد
داش  .تولیل متون مصاحبه به شناسایی  0پیامد انتخابی از میان  85کد مووری و  01کـد بـاز
منجر شد .هر یک از این روامل به دفاات بیشماری در مصاحبهها تکرار شدهاند؛ بـهنوـویکـه
درجه و میزان اهمی این پیامدها از یکدیگر قابلتفکیک نیس و بسـته بـه وضـای و شـرایط
موجود و مویط کاری متفاوت ،گوناگون خواهد بود .برای نمونـه در شناسـایی جـذابی اـاهری
یکی از خبرگان بیان داشته اس « :تغییرات ساختاری که در برند ایجاد میشـود بارـث شـده تـا
یک موصول و سازمان ارائهدهنده آن از نظر ااهری جذاب به نظر برسد و مرتریان تمایل پیدا
میکنند تا به سم سازمان جذب شوند» .یکی از پیامدهای دیگر «تکـرار خریـد» اسـ  .بـرای
نمونه ،یکی از خبرگان در این خصوص بیان داشته اس که «جوانشـدن سـاختارهای شـرکتی
بارث میشود تا مرریان در بازار دید متفاوتی به موصول داشته باشند .ایـن خـود در بلندمـدت
بارث میشود تا اگر یک بار خریدی انجام دهند ،مجدداً تمایل خرید داشته باشند».
جدول  .3کدگذاری پیامدها
نقش کُدهای استخراجی

کُد انتخابی

جذابی برند

پیامد

تمایز موصول

وفاداری به برند

ارتبار برند

کُد محوری
جذابی ااهری
نام شناختهشده
ارزش اجتماری
ارزش مالی
منوصربهفردبودن
لذت ادراکشده
کیفی ادراکشده
تکرار خرید
حس تالق
بازدید از سای
شهرت مجازی
ارتباطات تجاری ماتبر

کدگذاری مقوله مرکزی .پدیده مرکزی این مطالاه «جوانسازی برند» اس  .این مفهوم یـک
صورت ذهنی از پدیدهای که اساس فرآیند اس  .بدون شک مقوله مرکزی در این پـژوهش نیـز
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همانند سایر مطالاات از وجوهی ترکیل میشود که با تولیل مصاحبهها ،دو وجه بـازار جدیـد و
توول تولیدات برای جوانسازی برند از میان  0کُد مووری و  00کُـد بـاز شناسـایی شـد .ایـن
تولیل نران میدهد که جوانسازی برند در مانای مرسوم خود در داخل کرور با دو جنبه رمده
ایجاد و توساه بازارهای جدید و همچنـین ایجـاد توولـات اساسـی در تولیـدات یـا موصـولات
برندهای مختلف شناسایی و درک میشود .برای نمونـه در شناسـایی مصـرفکننـدگان جدیـد،
خبرگان بیان داشتند« :برندهایی که بهاصطلاح تغییر ساختاری میدهند ،ویژگیهایی دارنـد کـه
می توانند مرتریان جدیدی را به سم سازمان بکرـانند و همچنـین میـزان اسـتفاده مصـرف-
کنندگان موجود را هم زیاد کنند».

جدول  .1کدگذاری پیامدها
نقش کُدهای استخراجی

کُد انتخابی
بازار جدید

مقوله مرکزی
توول تولیدات

کُد محوری
مصرفکنندگان جدید
افزایش استفادهکنندگان
جس وجوی فرص های بازار
گسترش برند
منسوخکردن تولیدات فالی
تقوی تولیدات جدید

در این بخش ،الگوی استخراجی پژوهش بر اساس تولیل مصـاحبههـای صـورتگرفتـه بـا
روش دادهبنیاد و تکیه بر رویکرد استراوس و کوربین به شرح نمودار  ،5ارائه میشود.
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عوامل زمینهای:
فرهنگ سازمانی
وضای اقتصادی

شرایط علّی:
آگاهی از برند؛
رملکرد فروش؛
مسائل مرتبط با
مرتریان؛
رملکرد رقبا؛
ادراکات مناب
انسانی؛
ترکی سازمانها

پدیده
مرکزی

استراتژی:
تمرکز بر
مناب انسانی
برنموور

(جوانسازی
برند):
توول تولیدات
بازار جدید

پیامد:
جذابی برند؛
تمایز
موصول؛
وفاداری
مرتریان به
برند؛
ارتبار برند

مداخلهگر:
فناوری
موضورات حقوقی

نمودار  .5الگوی استخراجی پژوهش با روش دادهبنیاد

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش با بررسی دادههای جم آوریشده از طریق فرایند مصاحبه ،حقـایقی آشـکار شـد
که میتواند برای اجرای استراتژیهای رقابتی سازمانها مورداستفاده و بهرهبرداری قـرار گیـرد.
همانگونه که در بخش روش پژوهش بیان شد ،این پژوهش با استفاده از روش دادهبنیاد در پـی
طراحی الگوی جوانسازی برند با تأکید بر نقش مناب انسانی اس کـه بـا بهـرهگیـری از روش
استراس و کوربین ،کُدهای استخراجشده از مصاحبه در سطوح شرایط رلی ،زمینهای ،مداخلهگـر،
استراتژی و پیامد طبقهبندی و الگوی نهایی حاصـل شـد .تولیـلهـای صـورتگرفتـه در ایـن
خصوص نران میدهد که آگاهی از برند ،رملکرد فروش ،مسائل مرتبط بـا مرـتریان ،رملکـرد
رقبا ،ادراکات مناب انسانی و ترکی سازمانها میتواند به شکلگیری فرایند جوانسازی برند در
سازمانها منجر شود .اثرگذاریها بر جوانسازی برند توسط روامل رلی شناساییشده مـیتوانـد
بهوسیله رواملی که در بستر سازمان و جاماه قرار دارد ،تادیل شود و شدت اثرگذاری را کـم یـا
زیاد کند .یکی از مووریترین این روامل ،فرهنگ اس  .فرهنگ ،چه در سـط ملـی و چـه در
سط سازمانی ،از مجموره ارزشهایی ترکیل شده کـه بـه مـرور زمـان نهادینـه شـده اسـ ؛
درنتیجه این رامل حیاتی بارث میشود تا با تغییرات دیدگاههای فرهنگی مردم جاماه ،برداش -
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ها از یک مفهوم خاص ،همانند یک برند مرخ  ،تغییر کنـد .رامـل دیگـر در ایـن خصـوص،
وضای اقتصادی و حقوقی اس  .وضای متناقض اقتصادی یک سـازمان و حتـی یـک جاماـه
بارث میشود تا تأثیرات زیادی بر سط رملکردی خود سازمان و همچنین رقبـای سـازمان بـر
جای گذارد .برای مثالی بر این ادرا میتوان گف « :هنگامی که وضای اقتصادی یک جاماه به
سوی بیثباتی سوق مییابد ،این خود بارث کاهش سودآوری و سط فروش سازمان میشـود»؛
بنابراین برند سازمان نیاز به تغییر و توولات بیرتری را نسب به وضای ثبات احساس میکنـد
تا بدین طریق بتواند خود را با وضای موجود منطبق سازد و از ضـرر و زیـان بیرـتر جلـوگیری
کند .وضای حقـوقی نیـز مـیتوانـد موـدودی هـا و فیلترهـایی را بـرای رویـههـا و اقـدامات
مورداستفاده سازمان برقرار سازد .بر این اساس ،سازمان در برخی موارد ناچار اس تا تغییراتـی را
در مجموره برند خود ،همانند سیاس های فضای مجازی مرتبط با تبلیغات ،ایجاد کند تـا بـدین
طریق بتواند با مجوزهای قانونی مربوط به کس وکار به حیات سازمانی خود ادامه دهد .در ایـن
وضای نباید از نقش تایینکننده فناوری غافل شـد .فنـاوریهـای جدیـد توانسـتهانـد تغییـر و
توولات شگرفی را در اقتصاد جوام ایجاد کنند .این توولات موج شده اس تا سازمانها بـه-
منظور انطباق با وضای موجود و ازدس ندادن سهم خود از بازار ،اقـدام بـه انجـام تغییراتـی در
فرایندهای تولیدی و رویههای بازاریابی خود کنند .این اقدامات میتواند شـامل احـداو و تغییـر
وبسای های فروش شرک باشد .در این حال و بر اساس تغییراتی که در رویهها و فرایندهای
سازمان ایجاد میشود ،بهناچار برند موجود نیز نیازمند تغییراتی اس تا بـا ایـن شـرایط منطبـق
شود.
سؤال اصلی در این بخش این اس  :در وضایتی که با آن روبـهرو هسـتیم چـه بایـد کـرد؟
استراتژی یا راهبرد سازمانی در این وضای چه میتواند باشد؟ استفاده صوی از نیروی انسـانی
به مثابه ارزشمندترین و بزر ترین ثروت هر جاماه بهرنـوان مسـئلهای حـائز اهمیـ همـواره
موردتوجه سازمان های موفق و پیررو بوده اس کـه در ایـن پـژوهش و در الگـوی نهـایی آن
بهرنوان یک استراتژی یا راهبرد متناس با وضای موجود لوـاظ شـده اسـ و مـیتوانـد بـه
پیامدهایی منجر شود که در مسیر جوانسازی برند بسیار اثرگذار هستند .مدیری منـاب انسـانی
برندموور بهصورت بهکاربردن رویههای مناب انسانی تاریف شـده اسـ کـه موجـ مـیشـود
کارکنان نگرش و رفتارهای مثبتی نسب به برند شرک داشته باشند .پیشزمینه این مفهـوم در
ماهی مناب انسانی ریره دارد .کارکنان سازمان بهرنوان اصلیترین و حیاتیترین منب رقـابتی
سازمان در ارتباط مستقیم با مرتریان یا مصرفکنندگان هستند و در خط مقدم تولید کالاهـا یـا
خدمات قرار دارند .بر این اساس درک مناس تری نیز در ارتباط با وضـای ادراکشـده از برنـد
سازمان در سط جاماه پیدا خواهند کرد .به همین دلیل اس که این افراد بـر پایـه اطلارـات و
اندوختههای تجربی خود میتوانند راهگرای مناسبی در وضایتی باشند کـه برنـد فالـی سـازمان
دیگر قابلی رقاب در بازار را نداشته و در مسیر فراموشی کامل قرار دارد .بدین منظـور سـازمان
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باید خطمری ویژهای را در این ارتباط تدوین کند تا کارکنان با نگرشی مثب و بهبـود و توسـاه
سط تاهد خود به سازمان ،اطلارات ویژه خود را بهمنظور ایجاد تغییراتی مثب در برند سـازمان
بهکار گیرند.
خروجی این فرایند ،نتایجی خواهد بود که میتواند به بهبود تصویر ایجادشده از برند در نـزد
مردم منجر شود .این نتایج مناف زیادی را برای سازمان (بهطور رام) و برنـد سـازمان (بـهطـور
خاص) بههمراه خواهد داش  .ایجاد تغییراتی بهمنظور جوانسازی برند سازمان سب میشود تـا
برند سازمان نسب به گذشته تغییرات موسوسی را تجربه کند و با جذابی ااهری خـود بتوانـد
ارزش اجتماری بالایی را برای سازمان بههمراه آورد؛ همچنین ایجاد تغییرات ااهری در راسـتای
جذابی و بهرهگیری از رویههای جدید کاری که بر پایه مناب انسانی سازمان شـکل مـیگیـرد،
بارث ایجاد تمایزی آشکار نسب به رقبا در بازار رقابتی میشود که بر این اساس ،برند سـازمان
منوصربهفرد خواهد شد و کیفیتی متمایز توسط مرتریان ادراک مـیشـود .برآینـد ایـن روامـل
بارث میشود تا بر میزان شهرت برند افزوده شود و بازدید و جس وجوهای مجازی با اسم برنـد
جدید افزایش یابد .درنهای مرتریان قدیمی تمایل بالایی برای خرید از موصـولات یـا خـدمات
برند جدید پیدا کرده و مرتریان جدید نیز اقدام به خرید از موصولات یا خدمات برند جدید مـی-
کنند .درمجموع نتایج این پژوهش بهصورت جامای با یافتههای بهدس آمـده در پـژوهشهـای
پیرین در این حـوزه مطابقـ دارد (گریلمـان5480 ،؛ تـین5480 ،؛ ژویـی ژی5480 ،؛ مـولر و
همکاران.)5487 ،
بر این این اساس میتوان بیان داش که نقش پررنگ مناب انسانی سازمان در جنبه برنـد
بسیار پررنگ اس و مدیران و سیاس گذاران سازمان باید توجه جدی در راستای تدوین خـط-
مری مرخصی در این ارتباط داشته باشند تا از مزایای رقـابتی آن بهـره لـازم را ببرنـد .بـدین
ترتی پیرنهاد میشود تا ادراک افراد در ارتباط با برند سازمان بهصورت دورهای موردبررسی و
تولیل قرار گیرد و حتی این ادراک در زمان استخدام کارکنان تازهوارد نیز لواظ شود .همچنین
استقرار سیستمهای اطلاراتی که بتواند دانش و اطلارات مرتبط با سازمان را در میان کارکنـان
بهاشتراک بگذارد ،باید در دستور کار سازمانها قرار گیرد .با توجه به نقش تایینکننده فرهنـگ
در جوانسازی برند ،ترویج ارزشهای فرهنگی حامی جوانسازی برند و توساه آن در سـازمان
باید در دستور کار سیاس گذاران سازمان قرار گیرد .شـرک هـا برنـدموور در راسـتای ارمـال
تغییراتی در برندهای خود باید از نظرهای کارشناسان حقـوقی و متخصصـان بـه قـوانین رایـج
تجارت و صنا بهره گیرند و حتی در صـورت لـزوم افـرادی متخصـ در ایـن حـوزههـا را
استخدام کنند .پیرنهاد میشود تا بهمنظور ارتقای جایگاه برند بر اساس شاخ ها و مؤلفههای
تایینکننده برند جوانشده ،نظرها و دیدگاههای مرـتریان وفـادار بـه برنـد بهصـورت دورهای
دریاف شود و مورد بررسی و تولیل قرار گیرد .با تأکید بر نقش تایینکننـده رملکـرد رقبـا در
الگوی نهایی پژوهش ،پیرنهاد میشود تا وضای برند رقبا بر اسـاس مؤلفـههـای موردپسـند
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مرتریان در بازار رقابتی بهصورت مستمر ارزیابی و تولیل شود تا بتوان با تدوین استراتژیهای
رقابتی مطلوب ،موقای مناسبی را در بازار فراهم کرد.
مهمترین مودودی این مطالاه دسترسی به افرادی بـود کـه در حـوزه جوانسـازی برنـد
دارای اطلارات مهمی باشند تا از نظرهای آنها در راستای انجام این پـژوهش اسـتفاده شـود.
شکاف نظری موجود در حوزه جوانسازی برند یکی از مودودی های دیگر ایـن مطالاـه بـود.
مفاهمی مرابه با جوانسازی برند بهدفاات ارزیابی شدهاند؛ اما این مفهوم بهصورت بسیار نـادر
موردبررسی قرار گرفته اس تا جایی که نمونه داخلی این مطالاه یاف نرد؛ همچنین باید بیان
داش که رلاوه بر روامل شناساییشده ،مقولههای دیگری نیز وجود دارند که بـر جوانسـازی
برند تأثیر میگذارند .کمبود زمان و هزینه لازم سب شد تا نتوان تمامی این روامل را شناسایی
کرد.
یافتههای این مطالاه نران داد که الگوی استخراجی در این پژوهش نیاز بـه ارتبارسـنجی
دارد؛ بنابراین توصیه میشود تا پژوهرگران فاال در این حوزه اقـدام بـه ارتبارسـنجی الگـوی
پژوهش حاضر کنند؛ همچنین شناسایی روامل مؤثر بر مدیری مناب انسانی برندموور باید در
دستور کار پژوهرگران قرار گیرد .پیرنهاد میشود تا نقش ارزشهای فرهنگـی سـازمانهـای
برندموور در جوانسازی برند موصولات یا خدمات شرک موردارزیـابی و تولیـل قـرار گیـرد.
نقش تایینکننده توولات و پیچیدگیهای مویطی بر جوانسازی برند نیـز مـیتوانـد یکـی از
موضوعهای باارزش پژوهری باشد.
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