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 .1استادیار ،دانشگاه خوارزمی ،تهران.
 .2دانشیار ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
 .3دانشجوي کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
 .4دانشجوي دکتري ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.

چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر رهبري تحولآفرین بر رفتار شهروندي سازمانی با توجه به نقش
میانجیگري بازاریابی داخلی و یادگیري سازمانی است .با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش،
پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی و علّی ـ مقایسهاي است .جامعه آماري این پژوهش شامل
کارکنان شعب «بیمه آسیا» در شهر تهران بودهاند .از این تعداد با استفاده از روش تصادفی ساده متناسب
با حجم ،نمونهاي به تعداد  151نفر انتخاب شدند .دادههاي پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه ،پس از
بررسی روایی و پایایی آن جمعآوري شد .براي تعیین روایی پرسشنامه از متخصصان و استادان این حوزه
استفاده شد و براي تعیین برازش ابزار اندازهگیري نیز از ضریب آلفاي کرونباخ ،بار عاملی ،پایایی ترکیبی
و واریانس استخراجشده استفاده شد و براي تعیین برازش مدل ساختاري نیز از واریانس تبیینشده
استفاده شد .نتایج این پژوهش نشان داد رهبري تحولآفرین بر رفتار شهروندي سازمانی و همچنین
یادگیري سازمانی تأثیر مثبت و معناداري دارد؛ همچنین یادگیري سازمانی بر بازاریابی داخلی و رفتار
شهروندي سازمانی تأثیر مثبت و معناداري دارد؛ اما رهبري تحولآفرین تأثیر معناداري بر بازاریابی داخلی
ندارد و نیز بازاریابی داخلی تأثیر معناداري بر رفتار شهروندي سازمانی ندارد.
کلیدواژهها :رهبری تحولآفرين؛ رفتار شهروندی سازمانی؛ بازاريابی داخلی؛ يادگیری
سازمانی.
تاریخ دریافت مقاله ،1396/02/05 :تاریخ پذیرش مقاله.1396/09/11 :
* نویسنده مسئول.
;E-mail addresses: mtehrani_mt@yahoo.com; a-hadizadeh@sbu.ac.ir
e.bazyarhamzekhani@mail.sbu.ac.ir; m.nazarisarooghi@mail.sbu.ac.ir.
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 .1مقدمه

گسترش سریع فناوري ،دسترسی همگانی به اطالعات ،فروریختن مرزهاي جغرافیایی دانش،
پدیده جهانیشدن ،رشد سازمانهاي صنعتی و تجاري براي مقابله با بحرانها ،نامالیمات و
تهدیدها و همچنین بقاي خویش و دوام در این دنیاي پررقابت نیاز به یادگیري را بهوضوح نشان
میدهند .اگرچه وجود فناوري پیشرفته ،فضاي مناسب ،تجهیزات روز و سرمایههاي مادي و مالی
از شرایط الزم و ضروري پیشرفت و موفقیت بهحساب میآیند ،ولی کافی نیستند (کریمی و
اکبري .)1393 ،امروزه بهدلیل محیط اقتصادي پویا و اهمیت نوآوري در خدمات ،نقش منابع
انسانی در سازمانها ضروري است .در محیط رقابتی کسبوکار امروز ،عمده نگرانی و تكاپوي
سازمانها درراستاي بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها است .در راستاي این هدف خطیر،
مدیران در پی شناسایی و بهرهگیري بهینه از منابع و سرمایههایی هستند که تحصیل آنها
هزینهها و زحمات فراوانی دارد .پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایههاي یادشده را
به اثربخشترین ،کاراترین و بهرهورترین روشهاي ممكن بهکار گیرند .عمده منابع هر سازمان،
منابع انسانی ،مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیینکننده سمتوسوي سایر
سرمایهها است؛ زیرا نیروي انسانی است که با تواناییهاي خود و با برنامهریزي ،دیگر منابع را به
خدمت گرفته است (.)Hodson, 2006
شهروند خوب سازمانی یك تفكر و ایده است و مشتمل بر رفتارهاي متنوع کارکنان نظیر
پذیرش و بهعهدهگرفتن وظایف و مسئولیتهاي اضافی ،پیروي از مقررات و رویههاي سازمان،
حفظ و توسعه نگرش مثبت ،شكیبایی و تحمل نارضایتی و مشكالت در محل کار است .بر
اساس نظریههاي سازمانی مسلماً رفتار شهروندي سازمانی به رقابت و عملكرد سازمان کمك
میکند؛ بهعالوه رغبت و تمایل به رفتار شهروندي ،به علت رقابتهاي روزافزون جهانی ،اهمیت
نوآوري ،انعطافپذیري ،بهرهوري و پاسخگویی به شرایط بیرونی ،پیوسته در حال افزایش است
(زارعی .)1385 ،از سویی دیگر رفتار شهروندي سازمانی که توسط پژوهشگران حوزه رفتار
سازمانی و تقریباً از دهه هشتاد میالدي در بخش بازرگانی تعریف شده است ،بیشك از
جذابترین و کاربرديترین موضوعهاي جدید در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت است .تالش
براي تبیین این قبیل رفتارها و ارائه راهكارهایی براي توسعه و نشر آن ،عالوه بر تحت تأثیر
قراردادن جنبههاي اخالقی و انسانی سازمانهاي امروزي ،به افزایش بهرهوري سازمانها نیز
کمك شایانی میکند (احمدي و خدامی.)1390 ،
یك از موارد بسیار تأثیرگذار بر رفتارهاي کارکنان ،رهبري سازمان است .رهبر تحولآفرین
میتواند تأثیر بسیار زیادي بر رفتارهاي کارکنان داشته باشد .کارکنانی که براي رهبران
تحولآفرین کار میکنند اغلب فراتر از وظایف رسمی براي منفعترساندن به سازمان انگیزش
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پیدا میکنند؛ در ضمن وقتی رهبران تحولآفرین روابط نزدیك ،صمیمانه ،حمایتی و توسعهیافته
را پرورش دهند ،کارکنان براي بروز سطح باالي از رفتار شهروندي سازمانی تمایل خواهند داشت
(یعقوبی و همكاران)1389 ،؛ از سوي دیگر هدف رهبري تحولی این است که از طریق
برانگیختگی فكري ،نوآوري الهامبخش ،اعتماد و روابط باز ،گفتمان و همكاري را بین اعضاي
گروه پرورش دهد و بدین ترتیب یادگیري سازمانی را بهبود بخشد (میرکمالی و همكاران،
 .)1390با توجه به اینكه بازاریابی داخلی در پی کسب رضایت کارکنان تالش میکند ،رهبر
تحولآفرین سعی میکند با کسب رضایت کارکنان در سازمان تحول ایجاد کند .فرایند بازاریابی
داخلی میتواند عالوه بر بهبود رفتار فردي خود کارکنان به شكلگیري و بهبود رفتارهاي
فرانقش آنان در جهت بهبود سازمان بیانجامد (سیدجوادین و همكاران .)2010 ،سازوکارهاي
یادگیري سازمانی و فرهنگ یادگیري دو عامل پیشبینی کننده مهم رفتار شهروندي سازمانی
هستند .یادگیري سازمانی در بهحداکثررساندن رفتار شهروندي سازمانی بر رفتارهاي متمرکز بر
فرد و متمرکز بر سازمان در ارتباط است ()Somech & Zahavy, 2004؛ بنابراین یادگیري
سازمانی میتواند موجب ارتقاي سازمان شود و این ارتقا میتواند بر الزامات نیازمند براي تحقق
بازاریابی داخلی سازمان مؤثر باشد.
بروز رفتارهاي شهروندي منابع انسانی در سازمانهاي خدماتی ،اهمیت ویژهاي دارد؛ زیرا
نیروي حیاتی یك سازمان خدماتی ،کارکنان آن هستند که بهطور مستقیم با مشتري در ارتباطند.
برخالف محصوالت ،خدمات در یك زمان تولید و مصرف میشوند .کارکنان خدماتی میتوانند
تولیدکننده و ارائهکننده خدمت باشند .این جنبه از خدمات باعث شده است تا تمرکز زیادي بر
نقش حیاتی کارکنان خدماتی در توزیع خدمات باکیفیت صورت پذیرد ( Bienstock, et al.,
 .)2003با توجه به اینكه در شرکتهاي خدماتی ،بهخصوص شرکتهاي بیمه ،رابطه مستقیم
بین کارکنان و مشتریان وجود دارد ،رفتار شهروندي سازمانی تأثیر زیادي بر موفقیت سازمان
خواهد داشت .ازآنجاکه شـرکت سهامی «بیمه آسیا» رتبه نخست تولید و سهم بازار را در میان
شـرکتهاي بیمه خصوصی کشور دارا است و همچنین با داشتن بیش از  2400نفر نیروي
انسانی متخصص ،باتجربه و متعهد و با بیش از نیمقرن فعالیت در عرصه صنعت بیمه یكی از
صد شرکت برتر و بسیار معتبر در داخل و خارج از کشور است ))www.bimehasia.com؛
بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبري تحولآفرین بر رفتار شهروندي سازمانی با
توجه به نقش میانجی بازاریابی داخلی و یادگیري سازمانی در شرکت «بیمه آسیا» انجام گرفت.
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

رهبری تحولآفرين .1اصطالح رهبري تحولآفرین در اواخر دههي  1970میالدي بهمنظور
توصیف یك گونهشناسی رهبري معرفی شد که مترادف با چشمانداز ،توسعه و اصالح بود
( .)Joseph, 2015رهبران تحولآفرین در باورها ،ارزشها و اهداف پیروان نفوذ میکنند و تأثیر
زیادي بر پیروان خود میگذارند .آنها از طریق گفتار و کردارشان کل سازمان را دچار تحول
میکنند .پیروان این رهبران نسبت به آنها احساس اعتماد و وفاداري دارند .نفوذ رهبران
تحولآفرین از طریق کلمات ،گفتوگو ،بینش و الهامبخشی به دیگران است (یعقوبی و
همكاران .)1389 ،رهبري تحولآفرین براي عملیشدن به چهار مؤلفه یا عامل که بهعنوان
4
عناصر تشكیلدهنده شناخته شدهاند نیاز دارند :نفوذ آرمانی2؛ انگیزش الهامبخش3؛ ترغیب ذهنی
و مالحظه فردي( 5تابلی و همكاران.)1394 ،
رفتار شهروندی سازمانی .6بولینو و همكاران ( ،)2002رفتار شهروندي سازمانی را میل و
انگیزه کارکنان در فراتررفتن از الزامات رسمی شغل ،بهمنظور یاريکردن یكدیگر ،همسوکردن
منافع فردي با منافع سازمانی و داشتن عالقهاي واقعی نسبت به فعالیتها و مأموریتهاي کلی
سازمان تعریف کردهاند .آنان معتقدند که رفتارهاي شهروندي بهطورکلی داراي دو خصیصه
عمومی هستند :نخست ،آنها بهطور مستقیم قابلتقویت نیستند (براي مثال ،نیازي نیست که
آنها از جنبه فنی بخشی از شغل یك فرد باشند) و دوم ،آنها ناشی از تالشهاي ویژه و
فوقالعادهاي هستند که سازمان بهمنظور دستیابی به موفقیت از کارکنانش انتظار دارد (کورکماز و
آرپس .)2009 ،ارگان و همكاران ( ،)1999رفتار شهروندي سازمانی را بهعنوان رفتارهاي فردي و
داوطلبانه که باعث ارتقاي اثربخشی و کارایی عملكرد سازمان میشود ،اما بهطور مستقیم
بهوسیله سیستمهاي رسمی سازمان به آن پاداش داده نمیشود ،تعریف کردهاند ( Hall et al.,
 .)2009بر اساس نظریه ارگان و همكاران ( ،)1999رفتار شهروندي سازمانی شامل پنج بُعد
است :نوعدوستی؛ وظیفهشناسی؛ جوانمردي؛ رفتار مدنی؛ ادب و مالحظه (فانی و همكاران،
.)1392
رهبری تحولآفرين و رفتار شهروندی سازمانی .بررسیهاي فراتحلیلی در خصوص ارتباط
بین رفتار شهروندي سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن نمایانگر این واقعیت است که چهار دسته از
1. Transformational leadership
2. Idealized Influence
3. Inspirational motivation
4. Intellectual stimulation
5. Individual consideration
6. Organizational citizenship behavior
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این عوامل در پژوهشها موردتأکید بوده است که عبارتاند از :ویژگیهاي فردي کارکنان
(رضایت کارکنان ،تعهد سازمانی ،ادراك از عدالت و ادراك از حمایتگري رهبري)؛ ویژگیهاي
شغلی (بازخورد شغلی ،تكراري بودن شغل و رضایتمندي درونی شغل )؛ ویژگیهاي سازمانی
(سیستم پاداش و قدردانی سازمانی و ادراك از حمایتگري سازمانی) و رفتارهاي رهبري (سبك
رهبري تحولآفرین) (.)Nielsen et al., 2009
پژوهشهاي اولیه در این حوزه که توسط ارگان و همكاران صورت گرفته ،عمدتاً بر
نگرشهاي کارکنان ،گرایشها و رفتار حمایتی رهبر متمرکز بوده است .پژوهشهاي بعدي در
حوزه رهبري که بهوسیله پودساکوف و همكاران ( )2000انجام گرفته است ،قلمرو رفتارهاي
رهبري را به انواع مختلف رفتارهاي رهبري تحولآفرین و مبادلهاي گسترش دادهاند .اثرات
ویژگیهاي شغلی و سازمانی عمدتاً در تئوريهاي مربوط به جایگزینهاي رهبري مطرحشده که
توسط صاحبنظران مختلف موردمطالعه قرار گرفته است (مقیمی .)1385 ،بس ،)1985(1بیان
کرد که رهبري تحولآفرین به عملكردي فراتر از انتظارات در محیطهاي سازمانی منجر میشود.
پژوهشها بهطور تجربی ثابت کردند که ارتباط مثبتی بین رهبري تحولآفرین و عملكرد
سازمانی وجود دارد؛ همچنین پژوهشها نشان داد که بین رهبري تحولآفرین با تعهد کارکنان،
سطوح پایین تنش شغلی ،رضایت شغلی و رضایت از رهبر ،خالقیت ،هوش عاطفی و رفتار
شهروندي سازمانی ،ارتباط مثبتی وجود دارد (.)Bass, 1985
رهبران تحولآفرین افراد جذابی هستند که زیردستانشان را به لحاظ عاطفی و احساسی
شناسایی میکنند و کارکنان زمانی به افزایش تالشها و کوششهاي اضافی مبادرت خواهند
کرد که با رهبران حمایتی و تحولآفرین کار کنند؛ بهعالوه رهبران تحولآفرین یك چشمانداز
هدفمند و آرمانی را به شرکتی که کارکنان را براي اجراي اهداف موفقیتآمیز از طریق تأکید و
عالقهمندي به سازمان بیش از افراد کنار هم گرد میآورد ،ابالغ میکنند (یعقوبی و همكاران،
 .)1389کارکنانی که براي رهبران تحولآفرین کار میکنند ،اغلب فراتر از وظایف رسمی براي
منفعترساندن به سازمان انگیزش پیدا میکنند؛ در ضمن وقتی رهبران تحولآفرین روابط
نزدیك ،صمیمانه ،حمایتی و توسعهیافته را پرورش دهند ،در آن صورت کارکنان براي بروز سطح
باالي از رفتار شهروندي سازمانی تمایل خواهند داشت .بهطورکلی سرپرستانی که با کارکنان
خود پیوند و روابط ضعیفی داشته باشند و با آنها دیر آشنا شوند و نیز هنگامی که کارکنان
سرپرستانشان را ناآگاه و بیمطلع تلقی کنند ،احتماالً کمتر در رفتار شهروندي سازمانی درگیر
میشوند (یعقوبی و همكاران.)1389 ،

1. Bass
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پژوهشگران مختلفی به بررسی رابطه بین رهبري تحولآفرین و رفتار شهروندي سازمانی
پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که رهبري تحولآفرین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مثبت بر
رفتار شهروندي سازمانی دارد (یعقوبی و همكاران1389 ،؛ قریشی1393 ،؛ میرکمالی و همكاران،
1391؛ مرادي و همكاران1390 ،؛ خلیلی پیله درق1391 ،؛ خیرگو و همكاران1393،؛ Nguni,
Sleegers & Denessen, 2006؛ Cho & Dansereau, 2010؛ )Podsakoff et al., 2000؛
همچنین نتایجی مبنی بر بیتأثیربودن رهبري تحولآفرین بر رفتار شهروندي سازمانی بهدست
آمده است ( .)Modassir & Singh, 2008با توجه به پژوهشهاي صورتگرفته در حوزه ارتباط
بین رهبري تحولآفرین و رفتار شهروندي سازمانی و پیشینه مبانی نظري مربوط به این دو
مفهوم میتوان پیشبینی کرد که رهبري تحولآفرین میتواند موجب افزایش رفتارهاي
شهروندي سازمانی شود.
فرضیه  :1رهبري تحولآفرین تأثیر مثبت و معناداري بر رفتار شهروندي سازمانی دارد.
رهبری تحولآفرين و يادگیری سازمانی .1رهبران تحولگرا چشمانداز خود را با استفاده از
نمادها و ایدههاي انتزاعی مرتبط میکنند ( .)Parr et al., 2013یادگیري سازمانی ابزاري است
براي تغییر سازمانها با این هدف که موقعیت کنونی سازمان را ارتقا بخشیده ،براي سازمان
مزیت رقابتی ایجاد کرده و به سازمان کمك کند تا با تغییرات موجود ،خود را منطبق سازد؛
بنابراین رهبران سازمانی خودشان را در جهانی در حال تغییر میبینند و معتقدند در این جهان،
یادگیري سازمانی راهبرد مثبت و مؤثري در برابر تغییر است ( .)Newberry, 2008هابر (،)1991
یادگیري سازمانی را بهصورت پردازش اطالعات با هدف ذخیره دانش در حافظه سازمانی تعریف
کرده و معتقد است یادگیري سازمانی داراي چهار سازه است :کسب ،توزیع ،تفسیر اطالعات و
حافظه سازمانی (میرکمالی و همكاران .)1390 ،نظریه رهبري تحولی یك نظریه علّی براي
تغییرات سازمانی است که بهمنظور ایجاد سازمان یادگیرنده و داراي محرك درونی بهوجود آمده
است .در نظریه رهبري تحولی ،رهبران در بهکارگیري قابلیتهاي پیروان خود در محیط متغیر
امروزي کامالً همساز هستند و به رهبري از دیدگاهی نوین نگاه میکنند .ظهور نظریه رهبري
تحولی ،رویكرد دوبارهاي به نظریه صفات مشخصه رهبري ،همراه با توجه به شرایط اقتضایی
بوده و مرکب از ویژگیهایی مانند بصیرت ،جاذبه ،توانایی الهامبخشیدن ،برقراري روابط بهتر با
مدیران مافوق ،قدرت ارجاعی ،محرك ذهنی ،توجه به تفاوتهاي فردي و تمایل به ایجاد تغییر
بنیادي است؛ بنابراین هدف رهبري تحولی این است که از طریق برانگیختگی فكري ،نوآوري
1. Organizational learning
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الهامبخش ،گشودي ،اعتماد و روابط باز ،گفتمان و همكاري را میان اعضاي گروه پرورش دهد و
بدین ترتیب یادگیري سازمانی را بهبود بخشد (میرکمالی و همكاران)1390 ،؛ از سوي دیگر،
مدیرانی که اهمیت یادگیري سازمانی را براي تحول راهبردي میپذیرند ،باید فنون رهبري
تحولی را درك کنند و بهکار برند .اعتقاد بر این است که از دیدگاه تعالی رهبري ارتباط مستقیم و
متقابلی بین یادگیري سازمانی و سبك رهبري وجود دارد (میرکمالی و همكاران .)1390 ،نیف و
همكاران ( ،)1990یادگیري سازمانی را در هفت بُعد چشمانداز مشترك ،1فرهنگ یادگیري
سازمانی ،کار و یادگیري گروهی ،2بهاشتراكگذاشتن دانش ،تفكر سیستمی ،3رهبري مشارکتی و
توسعه شایستگی کارکنان تعریف کردهاند (کردنائیچ و همكاران.)1392 ،
نتایج مطالعات قبلی نشان داده است که بین رهبري و یادگیري سازمانی ارتباط وجود دارد
( .)Singh, 2008رهبري تحولآفرین تیمها را میسازد و آنها را با هدایت ،انرژي و حمایت از
فرایندهاي تغییر و یادگیري سازمانی ،بهبود میبخشد ( .)Bass, 1985این سبك به سازمانها
اجازه میدهد تا از طریق آزمایش ،اکتشافات ،ارتباطات و گفتوگو یاد بگیرند ( Morales, et al.,
 .)2012مطالعات گذشته که به بررسی ارتباط این دو متغیر پرداختهاند ،ادعایی مبنی بر ارتباط
4
مثبت و معناداري بین رهبري تحولآفرین و یادگیري سازمانی داشتهاند .زاگرسك و همكاران
( ،)2009به این نتیجه رسیدند که رهبري تحولآفرین تأثیر بسیار قوي بر یادگیري سازمانی
دارند .میرکمالی و همكاران ( ،)1390به این نتیجه رسیدند که رهبري تحولآفرین با یادگیري
سازمانی همبستگی مثبتی دارد .با توجه به مطالب باال و همچنین پیشینه پژوهش در این رابطه
میتوان پیشبینی کرد که رهبري تحولآفرین تأثیر مثبت بر یادگیري سازمانی دارد:
فرضیه  :2رهبري تحولآفرین تأثیر مثبت و معناداري بر یادگیري سازمانی دارد.
رهبری تحولآفرين و بازاريابی داخلی .5بر اساس نظریه رهبري تحولآفرین ،یك رهبر،
نیازمند استفاده از بازیگران داخلی براي انجام وظایف الزم براي سازمان است تا به اهداف
مطلوب خود دست یابد .در این راستا ،هدف رهبري تحولآفرین این است که اطمینان یابد مسیر
رسیدن به هدف ،بهوضوح از سوي بازیگران داخلی درك شده است .رهبري تحولآفرین موانع
بالقوه درون سیستم را برطرف میکند و بازیگران را در رسیدن به اهداف ازپیشتعیینشده
ترغیب میکنید ( .)Boehnke et al., 2003رهبري تحولآفرین یكی از انواع رهبري است که
1. Shared Vision
2. Team Learning
3. System Thinking
4. Zagoršek, Dimovski & Škerlavaj
5. Internal Marketing
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بهصورت بالقوه در سیستمهاي بهسازي و تجدید سازمانی بهکار میرود .این رهبران با استفاده
از ترغیب ذهنی پیروان و تحریك افكار نوآورانه آنها در کل سازمان ،جوّ سازمانی
انعطافپذیري را بهوجود میآورند و احساس کارکنان را به چالش میکشند تا در جستوجوي
دیدگاههاي جدید و نوآورانه براي شغل خود باشند (.)Koene at al., 2002
مفهوم بازاریابی داخلی ،نخستین بار از طرف بري ( ،)1981مطرح شد .وي کارکنان بانك را
بهعنوان مشتریان داخلی تعریف کرده و با تأکید بر اینكه رضایت مشتري داخلی بر مشتري
بیرونی تأثیر دارد ،مفهوم بازاریابی داخلی را مطرح کرده است .بر این اساس طی این سالها
مفهوم بازاریابی داخلی جاي خود را بهویژه در مبانی نظري علوم مدیریت پیدا کرده است (وري،
)1999؛ همچنین مفهوم بازاریابی داخلی به این نكته اشاره دارد که نخستین بازار یك شرکت
تجاري کارکنان سازمان است .هدف اصلی از بازاریابی داخلی تأمین کارکنانی است که در هر
مرحله برانگیخته شده و مشتريمحور باشند ( .)Caruana & Calleya, 1998بازاریابی داخلی
به ابزاري تشبیه میشود که شرکتها از آن بهمنظور ارتقاي تواناییهاي کارکنان خود براي
مطابقت با اهداف سازمانی استفاده میکنند ( .)Fu, 2013فرمن و مانی ( ،)1995ابعاد بازاریابی
داخلی در سه بُعد معرفی کردند که شامل توسعه کارکنان ،پرداخت پاداش به کارکنان و چشمانداز
آتی سازمان براي کارکنان است (عاطفتدوست و همكاران.)1392 ،
درحالیکه بازاریابی داخلی در پی کسب رضایت کارکنان تالش میکند ،رهبر تحولآفرین
سعی میکند با کسب رضایت کارکنان در سازمان تحول ایجاد کند .در پژوهشهاي پیشین
پژوهشی که به بررسی رابطه این دو متغیر بپردازد پیدا نش؛ اما با توجه به مفاهیم این پژوهش
میتوان پیشبینی کرد که رهبري تحولآفرین ،تأثیر مثبت بر بازاریابی داخلی دارد.
فرضیه  :3رهبري تحولآفرین تأثیر مثبت و معناداري بر بازاریابی داخلی دارد.
بازاريابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی .بري و پاراسورامان ( ،)1991بازاریابی داخلی را
به عنوان فرایند جذب ،توسعه ،ایجاد انگیزه و حفظ کارکنان واجد شرایط از طریق برطرفکردن
نیازهاي آنان ،تعریف میکنند .این فرایند میتواند عالوه بر بهبود رفتار فردي خود کارکنان به
شكلگیري و بهبود رفتارهاي فرانقش آنان در جهت بهبود سازمان بیانجامد (سیدجوادین و
همكاران .)2010 ،منطق بازاریابی داخلی این است که از طریق شاخصهایی از قبیل آموزش و
توسعه (توسعه نظاممند دانش ،مهارت و نگرش براي انجام وظایف) ،توانمندسازي (روشی براي
فعالکردن کارکنان در امر تصمیمگیري) ،انگیزش و پاداش (حرکت کارکنان به انجام رفتارهاي
مطلوب و موردنظر) و ارتباطات (فرآیندي که بهوسیله آن افراد در درون سازمان پیامها را منتقل و
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دریافت میکنند) ،انگیزه کارکنان را براي ادامه فعالیت در سازمان ارتقا دهد ( Al-Hawary et

 )al., 2013و سطح باالتري از رضایت را در آنها ایجاد کند و آنان را قادر سازد تا سطح باالتري
از کیفیت خدمات را به مشتري ارائه کنند و درنهایت به عملكرد بهتري در سازمان خود منجر
شوند (.)Mishra, 2009
ارگان و پاین ( ،)1999رفتار شهروندي سازمانی را رفتارهاي فرانقشی تعریف میکنند که
توسط کارکنان بهصورت ارادي و در جهت بهبود عملكرد سازمان انجام میگیرد ( & Organ
 .)Paine, 1999رفتار شهروندي ،رفتاري خودجوش و آگاهانه است که بهطور مستقیم یا صریح،
از طریق سیستم پاداشدهی رسمی سازمان تقویت نشده است؛ اما درمجموع ،اثربخشی سازمانی
را ارتقا میدهد .منظور از خودجوشی و آگاهانهبودن ،اجبارينبودن آنها است که نهتنها مبتنی بر
شرح شغل نیست ،بلكه رفتاري عمدتاً مبتنی بر انتخاب شخصی است و انجامندادن آن نیز
تنبیهی بهدنبال نخواهد داشت (طاهري و همكاران.)1393 ،
پژوهشگران مختلفی به بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندي سازمانی
پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که بازاریابی داخلی با رفتار شهروندي سازمانی رابطه مثبت
دارد (زارعی و همكاران1393 ،؛ برزوکی و قوجالی 2011 ،و )2013؛ از سوي دیگر این رابطه
توسط پژوهشگران دیگري هم رد شده است (صفري و رادي .)1393 ،با توجه به مبانی نظري در
رابطه با این دو متغیر و همچنین ویژگیهاي این دو متغیر میتوان پیشبینی کرد که بازاریابی
داخلی میتواند موجب افزایش رفتارهاي شهروندي سازمانی شود.
فرضیه  :4بازاریابی داخلی تأثیر مثبت و معناداري بر رفتار شهروندي سازمانی دارد.
يادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی .در وضعیت کنونی که سازمانها با رقابتی
شدید و تغییرات مداوم در نیازهاي بازار مواجه هستند ،داشتن مزیت رقابتی پایدار حیاتی است و
پایدارترین مزیت رقابتی ،داشتن نیروي انسانی ارزشمند است؛ بنابراین توان یادگیري سریعتر از
رقبا نوعی مزیت رقابتی پایدار براي سازمانها است (.)Reilly & Scott, 2010
قنبرپور نصرتی و همكاران ( ،)1391یادگیري سازمانی را فرآیندي پویا از خلق ،کسب و
جمعآوري دانش بهمنظور توسعه منابع و ظرفیت که به عملكرد بهتر سازمان منجر شده است،
تعریف میکنند .عارف نژاد و همكاران ( )1391یادگیري سازمانی را فرآیندي پویا میدانند که
سازمان را قادر میسازد تا بهسرعت با تغییر سازگاري یابد .واالسكی و همكاران،)2012( 1
یادگیري سازمانی را فرآیندي میدانند که در آن سازمان بهدنبال حفظ دانش موجود در ذهن،
1. Valaski et al.
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راهبردهاي سازمان ،نقشهها و غیره است (قائدي و رشیدي .)1395 ،رفتار شهروندي سازمانی،
بهعنوان رفتاري تعریف شده است که کارکنان بهطور داوطلبانه در فعالیتهایی شرکت میکنند
که موجب افزایش اثربخشی سازمانی میشود؛ بدون اینكه توقع پاداشی از سوي سازمان داشته
باشند یا اینكه سازمان در جهت تالش براي جبران این خدمات باشد ،این فعالیتها کامالً با
میل و رغبت کارکنان انجام میشوند (ارگان به نقل از اکبرپور و همكاران .)1394 ،پژوهشگران
سازمانی این اعمال را که در محل کار اتفاق میافتد ،اینگونه تعریف میکنند که رفتار
شهروندي سازمانی عبارت است از« :مجموعهاي از رفتارهاي داوطلبانه و اختیاري که بخشی از
وظایف رسمی فرد نیستند؛ اما باوجوداین توسط وي انجام شده و باعث بهبود مؤثر وظایف و
نقشهاي سازمان میشوند (.)Appelbaum et al., 2004
پژوهشگران مختلفی در گذشته به بررسی رابطه این دو متغیر پرداختهاند و عمدتاً به نتایجی
مبنی بر تأثیر مثبت یادگیري سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی رسیدهاند .پژوهش سومچ و
دراچ زاوي ،)2004( 1نشان داد که رابطه مثبتی بین یادگیري سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی
وجود دارد .سازوکارهاي یادگیري سازمانی و فرهنگ یادگیري دو عامل پیشبینی کننده مهم
رفتار شهروندي سازمانی هستند .یادگیري سازمانی در بهحداکثررساندن رفتار شهروندي سازمانی
بر رفتارهاي متمرکز بر فرد و متمرکز در سازمان در ارتباط است .چانگ و همكاران ،)2011( 2به
بررسی تأثیر یادگیري سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی و تعهد سازمانی پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد هنگامی که یادگیري سازمانی داراي کیفیت باالیی در سازمان است
اعضاي سازمان تمایل بیشتري به بروز رفتار شهروندي سازمانی دارند .کریمی و اکبري (،)1393
به این نتیجه رسیدند که بین یادگیري سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی رابطه معناداري وجود
دارد .با توجه به پیشینه موجود و پژوهشهایی که در گذشته صورت گرفته است میتوان
پیشبینی کرد که یادگیري سازمانی میتواند باعث افزایش رفتار شهروندي سازمانی میشود.
فرضیه  :5یادگیري سازمانی تأثیر مثبت و معناداري بر رفتار شهروندي سازمانی دارد.
يادگیری سازمانی و بازاريابی داخلی .بهدلیل میانرشتهايبودن مفهوم یادگیري سازمانی،
یافتن تعریفی که بهطور وسیع موردپذیرش پژوهشگران قرار گیرد ،مشكل است؛ اما همانگونه
که سنگه ،)1997( 3خاطرنشان کرده است ،تقریباً تمامی تعریفهاي ارائهشده از یادگیري
سازمانی دربرگیرنده دو نوع تغییر «شناختی» و «رفتاري» هستند .جنبه شناختی تغییر با
1. Somech & Drach Zahavy
2. Chang, C. C., Tsai, M. C., & Tsai, M. S.
3. Senge
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مفاهیمی چون کسب دانش ،فهم و بینشهاي جدید سروکار دارد؛ درحالیکه جنبه رفتاري تغییر
به ایجاد تغییر واقعی یا بالقوه در رفتار فرد یادگیرنده اشاره میکند .دلوي و همكاران (،)1390
تفاوت در تعریفهاي یادگیري سازمانی را به تفاوت دو رویكرد «توصیفی ـ تحلیلی» و
«تجویزي» نسبت میدهند و میگویند :بر اساس رویكرد توصیفی-تحلیلی کسب راههاي جدید
تفكر و اندیشیدن ،براي یادگیري کافی است؛ اما بر اساس رویكرد تجویزي ،تغییر رفتار براي
یادگیري الزامی شده است (قائدي و رشیدي .)1394 ،از سوي دیگر بازاریابی داخلی عبارت است
از :جذب ،توسعه ،انگیزش و تداوم کیفیت کارکنان از طریق شغل بهعنوان یك محصول و
ارضاي نیازمنديهاي آنها ( .)Berry & Parasuraman, 1991احمد و رفیق (،)2003
بازاریابی داخلی را یك تالش برنامهریزيشده براي غلبه بر مقاومت سازمانی در برابر تغییر و
همراستاکردن ،برانگیختن و متحدکردن کارکنان در جهت اجراي اثربخش راهبردهاي سازمان
میدانند .به تعبیري ،بازاریابی داخلی یك شناخت دانشگاهی ،علمی و تجاري در زمینه ارتقاي
سطح رضایتمندي مشتریان و کارکنان مطرح است .بازاریابی داخلی ریشه در رشد صنایع
خدماتی دارد و براي افزایش کیفیت بخشهاي خدماتی ،از طریق بررسی و کنترل سازوکار ارائه
خدمات ،مطرح شده است .بازاریابی داخلی بر این فرض بنیادي بنا شده است که ارائه خدمات
به شیوه مؤثر و کارآمد ،مستلزم وجود کارکنان باانگیزه و مشتريگرا است (نصر اصفهانی و
همكاران .)1392 ،در گذشته پژوهشهایی در داخل و خارج به بررسی تأثیر این دو متغیر بر
یكدیگر پرداختهاند .تساي ،)2014( 1در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که یادگیري
سازمانی با بازاریابی داخلی ارتباط معناداري دارد؛ همچنین حیدري و رشیدي ( ،)1395به این
نتیجه رسیدند که یادگیري سازمانی تأثیر مثبت و معناداري بر بازاریابی داخلی دارد؛ بنابراین
یادگیري سازمانی میتواند موجب ارتقاي سازمان شود و این ارتقا میتواند بر الزامات نیازمند براي
تحقق بازاریابی داخلی سازمان مؤثر باشد؛ ازاینرو میتوان پیشبینی کرد که یادگیري سازمانی
میتواند تأثیر مثبتی بر بازاریابی داخلی داشته باشد.
فرضیه  :6یادگیري سازمانی تأثیر مثبت و معناداري بر بازاریابی داخلی دارد.
مدل مفهومی پژوهش .با توجه به مبانی نظري مطرحشده در باال میتوان بین متغیرهاي
رهبري تحولآفرین ،یادگیري سازمانی ،بازاریابی داخلی و رفتار شهروندي سازمانی ارتباط برقرار
کرد .در شكل  ،1این روابط نشان داده شده است.

1. Tasi
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شكل  .1مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مبانی نظري پژوهش ،یادگیري سازمانی میتواند باعث بهبود رفتار شهروندي
سازمانی و بازاریابی داخلی شود؛ همچنین رهبر تحولآفرین میتواند باعث افزایش رفتارهاي
شهروندي و بهبود بازاریابی داخلی شود؛ از سوي دیگر رفتارهاي بازاریابی داخلی باعث افزایش
رفتار شهروندي سازمانی در میان کارکنان میشود.
 .3روش شناسی

ازآنجاکه هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر متغیر رهبري تحولآفرین بر رفتار شهروندي
سازمانی ،با توجه به نقش میانجیگري بازاریابی داخلی و یادگیري سازمانی است ،پژوهش حاضر
توصیفی از نوع همبستگی و علّی ـ مقایسهاي است.
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جامعه آماري پژوهش حاضر را کارکنان شعب «بیمه آسیا» شهر تهران تشكیل دادهاند .تعداد
کارکنان جامعه موردمطالعه  210نفر است که با مبنا قرار دادن فرمول کوکران ،حداقل تعداد
1
نمونه موردنیاز براي انجام پژوهش  136کارمند بهدست آمد.

براي اطمینان بیشتر تعداد  200پرسشنامه در میان کارکنان جامعه آماري توزیع شد و
درنهایت  151پرسشنامه بهصورت کامل جمعآوري گردید.
ابزار گردآوری دادهها و روش تحلیل دادهها .در این پژوهش براي سنجش متغیرهاي
موردمطالعه ،مجموعهاي از پرسشنامههاي استاندارد پژوهشهاي گذشته استفاده شد .متغیر
رهبري تحولآفرین بهوسیله پرسشنامهاي  13گویهاي باس و آولیو ( )MLQکه شامل چهار بُعد
ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی ،انگیزش الهامبخش و مالحظه فردي بود ،موردسنجش قرار گرفت.
روایی این پرسشنامه توسط استادان و متخصصان این حوزه و همچنین پژوهش مرادي ()1388
تأیید شد .متغیر یادگیري سازمانی بهوسیله پرسشنامهاي که توسط نیف و همكاران ()1990
طراحی شده و شامل  21گویه است در هفت بُعد چشمانداز مشترك ،فرهنگ یادگیري سازمانی،
کار و یادگیري گروهی ،بهاشتراكگذاشتن دانش ،تفكر سیستمی ،رهبري مشارکتی و توسعه
شایستگی کارکنان سنجیده میشود .روایی این پرسشنامه توسط استادان و متخصصان این حوزه
و همچنین پژوهش نیكوزاد ( ،)1390تأیید شد .متغیر بازاریابی داخلی بهوسیله پرسشنامه مونی و
فورمن ( )1995که شامل  10سؤال است در  3بُعد چشمانداز ،توسعه و پاداش موردسنجش قرار
گرفت .روایی این پرسشنامه نیز توسط متخصصان و استادان این حوزه تأیید شد؛ درنهایت رفتار
شهروندي سازمانی با پرسشنامه اورگان و کانوسكی )1996( 2که شامل  15گویه و ابعاد
نوعدوستی ،وظیفهشناسی ،وجدان ،رفتار مدنی و ادب و مالحظه است ،سنجیده شد .روایی این
پرسشنامه توسط استادان و پژوهشهاي پیشین موردتأیید قرار گرفت (پورسلطانی و امیرجی،
 .)1392در سنجش متغیرهاي موردمطالعه مجموعهاي از گویهها استفاده شد که طبق آن از
پاسخگو خواسته شده بود موافقت یا مخالفت خود را با هر گویه بر اساس طیف لیكرت
پنجگزینهاي نشان دهد.
 .1مقدار خطا برابر  5صدم لحاظ شده است.
2. Konovsky, M. A., & Organ, D. W
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شكل  .2مدل اندازهگیري پژوهش

در این پژوهش براي بررسی و تحلیل دادهها از روش مدلسازي معادالت ساختاري با
رویكرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد .در این رویكرد که با استفاده از نرمافزار اسمارت
پیالاس عملیاتی میشود ،براي بررسی و تحلیل دادهها باید برازش دو مدل اندازهگیري و
ساختاري را بررسی کرد و براي اطمینان از برازش مدل اندازهگیري باید وضعیت سازگاري درونی
(پایایی) و روایی ابزار گردآوري دادهها را موردبررسی قرار داد .بدین منظور براي بررسی سازگاري
درونی ابزار گردآوري دادهها از ضریب آلفاي کرونباخ و ضریب پایایی مرکب استفاده میشود.
سازگاري درونی گویهها هنگامی موردقبول است که ضرایب آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب،
بهترتیب ،بیشتر از  0/7و  0/8باشند (.)Hair et al., 2012
براي بررسی وضعیت روایی ابزار گردآوري دادهها نیز از آزمون روایی همگرا استفاده شد که
مهمترین شاخص آن ،میانگین واریانس استخراجشده است .طبق نظر هایر 1و همكاران (،)2012
حد مطلوب براي اطمینان از وجود روایی همگرا ،حداقل میزان  0/5است .بهمنظور بررسی برازش
مدل ساختاري پژوهش نیز از شاخص واریانس تبیینشده استفاده شد .طبق نظر هایر و همكاران
( ،)2012میزان شاخص واریانس تبیینشده درصورتیکه میزانی بیش از  0/50 ،0/25و 0/75
داشته باشد ،به ترتیب نشاندهنده توانایی اندك ،متوسط و قابلتوجه متغیرهاي مستقل در تبیین
تغییرات متغیر وابسته است .براي سنجش پایایی ابزار در این پژوهش ،ضرایب بار عامل سنجیده
شد و سؤالهایی که مقدار بار عاملی آنها کمتر از  0/7بود ،حذف شدند و سپس ضرایب آلفاي

1. Hair
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کرونباخ ،پایایی ترکیبی و درنهایت میانگین واریانس استخراجی اندازهگیري شد .جدول ،1
شاخصهاي برازش مدل اندازهگیري و ساختاري را بهتفكیك نشان میدهد.
جدول  .1شاخصهاي برازش مدل اندازهگیري و ساختاري (روایی و پایایی)

همانگونه که در جدول  ،1مشخص است ،تمامی شاخصها بهغیراز چند مورد که تفاوت
اندکی با مقدار مطلوب دارند و با کمی اغماض موردقبول قرار گرفتهاند ،برازش مدل اندازهگیري
و ساختاري وضعیت مطلوبی را نشان میدهد .با توجه به این امر ،میتوان با اطمینان نسبت به
تحلیل یافتههاي پژوهش اقدام کرد.
 .4تحلیل دادهها و يافتهها

بررسی وضعیت جمعیتشناختی کارکنان شرکتکننده در این پژوهش ،نشان داد که 55
درصد مرد و  45درصد زن هستند .از نظر سنی 19 ،درصد سن کمتر از  25سال 48 ،درصد در

30

چشمانداز مديريت دولتی ـ شماره  33ـ بهار 1397

رده سنی  25تا  35سال15 ،درصد در رده سنی  35تا  45سال و مابقی در ردههاي سنی باالتر
قرار دارند .از نظر سابقه خدمت 6 ،درصد داراي سابقه خدمت کمتر از  5سال 15 ،درصد داراي
سابقه خدمت بین  5تا  10سال 47 ،درصد داراي سابقه خدمت بین  10تا  15سال و مابقی داراي
سابق خدمت باالتر از  15سال هستند .از نظر سمت سازمانی حدود  7درصد مدیر 8 ،درصد
معاون و  74درصد کارمند بودهاند.
با توجه به نوع فرضیههاي پژوهشی مطرحشده که همگی از نوع علّی هستند ،توجه به
ضرایب رگرسیونی موجود میان متغیرهاي پژوهش و همچنین عدد معناداري آنها که در بستر
روش مدلسازي معادالت ساختاري بهدست آمدهاند ،ضروري است .بر این اساس ،نتایج این
تحلیلها که حاکی از رد یا تأیید فرضیههاي پژوهش هستند ،در جدول  ،3نشان داده شدهاند.
جدول  .3آزمون فرضیههاي پژوهش
فرضیه
1
2
3
4
5
6

متغیرها
مستقل

وابسته

ضریب مسیر
()β

عدد
معناداري

نتیجه

رهبري تحولآفرین
رهبري تحولآفرین
رهبري تحولآفرین
بازاریابی داخلی
یادگیري سازمانی
یادگیري سازمانی

رفتار شهروندي سازمانی
یادگیري سازمانی
بازاریابی داخلی
رفتار شهروندي سازمانی
رفتار شهروندي سازمانی
بازاریابی داخلی

0/176
0/870
0/010
-0/284
0/971
0/925

2/038
39/966
0/208
1/849
5/424
14/594

تأیید
تأیید
رد
رد
تأیید
تأیید

شكل  .3ضریب مسیر ()β
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شكل  .4عدد معناداري

طبق جدول  ،3رهبري تحولآفرین بر رفتار شهروندي سازمانی تأثیري معادل  0/176دارد؛
بهعالوه این تأثیر با عدد معناداري  2/038در سطح اطمینان  95درصد معنادار است؛ ازاینرو
فرضیه اول پژوهش با عنوان «رهبري تحولآفرین تأثیر مثبت و معناداري بر رفتار شهروندي
سازمانی دارد» تأیید شد .رهبري تحولآفرین بر یادگیري سازمانی تأثیري معادل  0/870دارد؛
افزون بر این ،این تأثیر با عدد معناداري  39/966در سطح اطمینان  95درصد معنادار است؛
ازاینرو فرضیه دوم پژوهش با عنوان «رهبري تحولآفرین تأثیر مثبت و معناداري بر یادگیري
سازمانی دارد» تأیید شد .یادگیري سازمانی نیز تأثیري معادل  0/971بر رفتار شهروندي سازمانی
دارد که با عدد معناداري  5/424در سطح  95درصد معنادار است؛ بنابراین فرضیه پنجم پژوهش
با عنوان « یادگیري سازمانی تأثیر مثبت و معناداري بر رفتار شهروندي سازمانی دارد» تأیید
میشود .تأثیر یادگیري سازمانی بر بازاریابی داخلی معادل  0/925است که با عدد معناداري
 14/594در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است؛ ازاینرو فرضیه ششم پژوهش با عنوان
«یادگیري سازمانی تأثیر مثبت و معناداري بر بازاریابی داخلی دارد» نیز تأیید میشود؛ اما
فرضیههاي سوم و چهارم تأیید نشدند.
فرضیه سوم با عنوان «رهبري تحولآفرین تأثیر مثبت و معناداري بر بازاریابی داخلی دارد»
بهدلیل اینكه تأثیر رهبري تحولآفرین بر بازاریابی داخلی ،عدد معناداري آن کوچكتر از 1/96
است ،تأیید نمیشود و فرضیه چهارم با عنوان « بازاریابی داخلی تأثیر مثبت و معناداري بر رفتار
شهروندي سازمانی دارد» بهدلیل کوچكتربودن عدد معناداري تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار
شهروندي سازمانی از مقدار  ،1/96موردتأیید قرار نمیگیرد .شكل  ،5روابط تأییدشده مدل
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مفهومی پژوهش را نشان میدهد .بر اساس نتایج ،نقش میانجیگري بازاریابی داخلی در رابطه
بین رهبري تحولآفرین و رفتار شهروندي سازمانی تأیید نشد؛ اما یافتهها نشان داد که یادگیري
سازمانی میتواند بهعنوان میانجی بر تأثیر رهبري تحولآفرین بر رفتار شهروندي سازمانی اثر
داشته باشد.

شكل  .5مدل مفهومی تحقیق (روابط تأییدشده)

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

منابع انسانی هر سازمان ،باارزشترین سرمایه آن محسوب میشوند و نقش تعیینکنندهاي
در اثربخشی آن دارند؛ بنابراین مدیران همواره در تالش براي بهرهگیري بهینه از این منابع
بودهاند؛ از طرف دیگر ،سازمانها بدون تمایل افراد به همكاري داوطلبانه و خودجوش ،قادر به
افزایش اثربخشی و بهبود عملكرد خود نیستند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر
رهبري تحولآفرین بر رفتار شهروندي سازمانی با توجه به نقش میانجیگري یادگیري سازمانی
و بازاریابی داخلی انجام شد .نتایج حاکی از این است که رهبري تحولآفرین ،رفتارهاي
شهروندي سازمانی را بهدنبال دارد که این نتیجه ،نتایج تمام پژوهشهاي قبلی را تأیید میکند
(یعقوبی و همكاران1389 ،؛ قریشی1393 ،؛ میرکمالی و همكاران1391 ،؛ مرادي و همكاران،
1390؛ خلیلی پیله درق1391 ،؛ خیرگو ،شكوهی و شكري1393 ،؛ نگونی2006 ،؛ & Cho
 Dansereau, 2010؛ )Podsakoff et al, 2000؛ بهجز پژوهش مداسیر و سینگ )2008( 1که
1. Modassir & singh
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مبنی بر نبود ارتباط معنادار بین این دو متغیر بود .بر این اساس کارکنانی که براي رهبران
تحولآفرین کار میکنند ،اغلب فراتر از وظایف رسمی براي منفعترساندن به سازمان انگیزش
پیدا میکنند و این تمایل و انگیزش آنها در قالب رفتارهاي فراوظیفهاي ،همچون رفتار
شهروندي سازمانی ،تبلور مییابد .یافتههاي پژوهش حاضر نشان داد رهبري تحولآفرین تأثیر
معناداري بر یادگیري سازمانی دارد .این نتیجه نیز نتایج پژوهشهاي زاگرسك و همكاران
( )2009و میرکمالی و همكاران ( ،)1390مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار رهبري تحولآفرین بر
یادگیري سازمانی را تأیید کرد .بر این اساس عمدتاً رهبرانی که سبك رهبري تحولآفرین را
انتخاب کرده و بهکار میگیرند و بر این باورند که از طریق اعمال نفوذ در ذهن و سیستم ارزشی
افراد و با درنظرگرفتن ویژگیهاي فردي منحصربهفرد آنها می توانند همواره تغییر و تحوالت
سازمانی را ایجاد نمایند ،معتقدند که باید محیطی را در سازمان فراهم کنند که افراد در آن دائماً
در تعامل و همكاري مشترك با یكدیگر هستند و با انجام تبادالت دانشی سعی در خلق سازمانی
یادگیرنده دارند .نتایج این بررسی همچنین نشان داد که رهبري تحولآفرین بر بازاریابی داخلی
تأثیر معناداري ندارد .در پژوهشهاي گذشته نیز به این ارتباط پرداخته نشده بود .با توجه به
مبانی نظري پیشبینی میشد این متغیر نقش میانجی در رابطه با رهبري تحولآفرین و رفتار
شهروندي داشته باشد که نتایج این پژوهش چنین امري را نشان نداد .یافتههاي پژوهش حاضر
تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندي سازمانی را نیز تأیید نكرد و نشان داد که بازاریابی داخلی
تأثیري بر رفتار شهروندي سازمانی ندارد .این نتیجه ،نتایج پژوهش صفري و رادي ( )1393را
تأیید میکند؛ اما با نتایج برخی پژوهشهاي گذشته نیز مطابقت ندارد (زارعی و همكاران1393 ،؛
برزوکی و قوجالی 2011 ،و  .)2013این نتیجه ممكن است به این دلیل باشد که در مقایسه با
متغیر بازاریابی داخلی عوامل سازمانی دیگر مانند سبكهاي رهبري ،شرایط کاري و رضایت از
شغل میتوانند تأثیر بیشتري بر رفتارهاي شهروندي سازمانی داشته باشد؛ بنابراین این امر ممكن
است سبب خنثیشدن تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتارهاي شهروندي کارکنان شود .یافتههاي این
پژوهش نشان داد که یادگیري سازمانی باعث افزایش احتمال شكلگیري رفتارهاي شهروندي
سازمانی میشود که نتایج پژوهشهاي چانگ ،تساي 1و تساي ( )2011و همچنین کریمی و
اکبري ( ،)1393مبنی بر تأثیر مثبت یادگیري سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی را تأیید
میکند .یادگیري سازمانی باعث ایجاد افرادي خالق ،پویا و یادگیرنده در سازمان شده و این خود
باعث ایجاد انگیزه در کارکنان میشود تا در راستاي بهبود سازمانی ،فعالیتهاي مافوق وظایف
خود براي بهبود خود و سازمان انجام دهند که این میتواند دلیلی بر تأیید این فرضیه باشد.
درنهایت یافتههاي این پژوهش نشان داد که یادگیري سازمانی بر بازاریابی داخلی تأثیر مثبت و
1. Tasi
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معناداري دارد که این نتایج پژوهشهاي تساي ( )2014و همچنین حیدري و رشیدي (،)1395
مبنی بر تأثیر مثبت یادگیري سازمانی بر بازاریابی داخلی را تأیید میکند .یادگیري سازمانی
موجب ارتقا و توسعه سازمان و کارکنان میشود و این ارتقا میتواند بهعنوان یكی از الزامات الزم
براي فراهمشدن شرایطی تلقی شود که نیازهاي کارکنان را بهعنوان نخستین و اصلیترین
مشتریان سازمان موردتوجه قرار دهد؛ درنتیجه این امر میتواند دلیل تأیید این فرضیه باشد.
درنهایت آنكه در سازمانهاي خدماتی ،نظیر سازمان موردمطالعه در این پژوهش ،رفتارهاي
کارکنان در شرایطی که در تعامل مستقیم با مشتریان بیرونی قرار دارند ،نقش تعیینکنندهاي در
تحقق اهداف سازمانی و حفظ بقاي آن در محیط ایفا میکند؛ بنابراین مدیران اینگونه سازمانها
باید نسبت به الگوبرداري از رفتارهاي رهبران تحولآفرین ترغیب شوند .این امر سبب میشود
که کارکنان در جهت رفتارهاي شهروندي سازمانی از انگیزه بیشتري برخوردار باشند .با توسعه
رفتارهاي فراوظیفهاي ،همچون رفتارهاي شهروندي سازمانی ،کارکنان با توان و تمایل بسیار
باالیی سعی در ارائه خدمات موردنیاز مشتریان دارند و از این طریق مشتاقانه سازمان را در جهت
نیل به اهداف ازپیشتعیینشده سوق میدهند .همچنین سازمان باید نسبت به فراهمکردن
الزامات تحقق یادگیري اقدام کند .بهمنظور تحقق این امر الزم است مدیران چهار بُعد مربوط به
رهبري تحولآفرین را در خود تقویت کنند .ازآنجاکه تقویت یادگیري سازمانی موجب افزایش
رفتارهاي شهروندي سازمانی و همچنین بازاریابی داخلی میشود ،مدیران باید الگوهاي یادگیري
را در سازمان تقویت کنند .با توجه به آنكه در سازمانهاي خدماتی ،کارکنان در تعامل مستقیم با
مشتریان سازمان قرار دارند ،اهمیت انگیزش کارکنان توانمند بیشازپیش موردتأکید قرار دارد؛
درنتیجه مدیران باید توجه خاصی به بحث بازاریابی داخلی در سازمان داشته باشند.
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