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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان رهبری تحولآفرین ،بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه در
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب صورت گرفته است .این پژوهش از نوع کاربردی و بهصورت توصیفی-
همبستگی است .جامعة آماری پژوهش شامل  320نفر از کارشناسان و سرپرستان بیست ادارة تابعة مدیریت
تدارکات و امور کاال بوده است که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی 143 ،نفر نمونه درنظر گرفته
شد .جمعآوری دادهها براساس پرسشنامة استاندارد انجام گرفت که روایی آن را اعضای هیئتعلمی دانشگاه و
پایایی آن را روش پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تأیید کرد .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از روش
مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار  Smart PLS-2صورت پذیرفت .نتایج نشان داد رهبری تحولآفرین
بر گرایش کارآفرینانه با شدت ( ،)0/409رهبری تحولآفرین بر بازاریابی داخلی با شدت ( )0/493و همچنین،
بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانه با شدت ( )0/381تأثیر دارد و درنهایت بازاریابی داخلی در تأثیر رهبری
تحولآفرین بر گرایش کارآفرینانه با شدت ( )0/188بهعنوان میانجیگری جزئی تأثیرگذار است.
واژههای کلیدی :بازاریابی داخلی ،رهبری تحولآفرین ،گرایش کارآفرینانه ،مدیریت تدارکات و امور
کاال ،میانجیگری جزئی.
 نویسندة مسئول:

Email: imani.s@nisoc.ir

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،8شماره  ،3پاییز 1394

572

مقدمه
سرمایههای فیزیکی ،نیروی انسانی ،فناوری و مدیریت از ارکان تشکیلدهندة سازمانهای
امروزیاند که از نظر بسیاری از پژوهشگران ،نیروی انسانی مهمترین سرمایة سازمان شناخته
میشود

(et al., 2011

 .)Ungerاز اینرو ،در سازمانهای امروزی کارکنان شایسته (سرمایة

انسانی) عاملی مهم و حیاتی برای کسب مزیت رقابتی پایدارند ( .)Lee & Chen, 2005در این
زمینه ،بازاریابی داخلی از مهمترین گرایشهای راهبردی است که در تحقیقات مربوط به
بازاریابی ،از یک دیدگاه بازاریابی برای ادارة منابع انسانی استفاده میکند (

& Bellou

 )Andronikidis, 2008که به کسب مزیت رقابتی و خلق ارزش پایدار برای سازمان منجر میشود
(2002

 .)Papasolomou-Doukakis,منگوک و همکاران ( )2007بیان میکنند یک راه ایجاد

راهبرد بازارگرایی ،پرورش یا استخدام رهبرانی است که توانایی عمل مؤثر در شرایط پیچیده و
مخاطرهآمیز را دارند .حسی که این رهبران در خود و زیردستانشان ایجاد میکنند ،موجب بروز
واکنش مناسب دربرابر چالشها و فرصتهای احتمالی میشود .کانگر و کاننکو ( )1998نیز بیان
میکنند رهبران تحولی ،از نظر ماهیت به تغییر و رفتار کارآفرینانه در سازمان گرایش دارند
(عربیون و همکاران ،)1392 ،بهطوریکه در پژوهش دیگری بیان شده است رهبری تحولآفرین
بر تمام ابعاد گرایش کارآفرینانه اثر مثبت دارد

(2013

 .)Öncer,عالوهبر اهمیت این مسائل،

مدیریت تدارکات و امور کاال از جمله راهبردیترین مدیریتهای شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب بهلحاظ ماهیت تولید ،تأمین و تخصیص کاالهای مورد نیاز و راهبردی صنعت نفت در
بخشهای ابزار دقیق ،کاالی یدکی ،کاالهای حفاری و ...است؛ بنابراین ،لزوم بهکارگیری
نگرشهای نوین مدیریت منابع انسانی بیش از گذشته در این مدیریت احساس میشود .همچنین،
با توجه به تحریمهای اقتصادی تحمیلشده به صنعت نفت و تأکید مسئوالن کشور مبنیبر اتکا به
توان متخصصان داخلی و استفاده از ظرفیتهای موجود و دستیابی به خودکفایی اقتصادی،
اجرای پژوهشها و معرفی راهکارهایی که سبب تحقق این هدف شود ،در دستور کار مدیران
سازمان قرار گرفته است .درنتیجه ،از جمله اقدامات تأکیدشده برای رسیدن به این هدف ،استفادة
بهینهتر از توانمندیهای شغلی و دانشی کارکنانی است که برای ارائة ایدههای نوین و خالقانه
بهمنظور تولید کاالهای اساسی قدم برمیدارند؛ این امر نیازمند مدیریت صحیح این حجم

ارتباط میان رهبری تحولآفرین ،بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه...

573

چشمگیر از سرمایة انسانی است .سان و همکاران نیز بیان میکنند سازوکارهای توانمندسازی که
از مؤلفههای بازاریابی داخلی بهشمار میآید ،تأثیری مثبت بر خالقیت کارکنان دارد ( sun et al.,

 .)2012همچنین ،تاکنون مطالعة تجربی ویژهای در سطح شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در
زمینة بررسی رابطة بین رهبری تحولآفرین و بازاریابی داخلی صورت نگرفته است .درنتیجه ،این
تحقیق با هدف بررسی آثار رهبری تحولگرا و بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانه و با
درنظرگرفتن نقش میانجی بازاریابی داخلی در ارتباط میان گرایش کارآفرینانه و رهبری
تحولگرا در قالب یک مدل کلی ،این ارتباط را آزمایش کرده است و این موضوع از
نوآوریهای این تحقیق است.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
رهبری تحولآفرین

1

اصطالح «رهبری تحولآفرین» در اواخر دهة  1970میالدی بهمنظور توصیف یک گونهشناسی
رهبری معرفی شد که مترادف با چشمانداز ،توسعه و اصالح بود ( .)Joseph, 2015رهبران تحولگرا
چشمانداز خود را با استفاده از نمادها و ایدههای انتزاعی مرتبط میکنند ( .)Parr et al., 2013طبق
نظریة بس و اولیو ( )2000رهبری تحولآفرین شامل چهار مؤلفة اصلی است .1 :نفوذ آرمانی؛ 2این
مؤلفه رهبرانی را شرح میدهد که مانند مدلهایی قوی برای پیروان عمل میکنند ( Kurland et al.,

 .2 .)2010انگیزش الهامبخش؛ 3الهامبخشی ویژگی رهبرانی است که انتظاراتی را فراروی پیروان
قرار میدهند و از تحریک احساسات و عواطف آنها برای تحقق این انتظارات سود میجویند
( .3 .)Hoffmeister et al., 2014ترغیب ذهنی؛ 4رهبران تحولآفرین از ترغیب ذهنی بهمنظور به
چالشکشیدن افکار ،تصورات ،خالقیت و نوآوری پیروان و همچنین برای افزایش دانش آنان بهره
میبرند ( .4 .)Garcia-Morales et al., 2012مالحظات فردی 5مؤلفة چهارم رهبری تحولی است .این
1. Transformational leadership
2. Idealized Influence
3. Inspirational Motivation
4. Intellectual Stimulation
5. Individualized Consideration
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رهبران نیازها ،تواناییها و آرمانهای فردی تکتک پیروان

را درنظر میگیرند ( Kurland et al.,

 ،)2010به آنها گوش میدهند و سبب رشد ،بالندگی و شکوفایی استعدادهای بالقوة آنها
میشوند (.)Judeh, 2010
بازاریابی داخلی

1

در تحقیقات مربوط به بازاریابی ،بازاریابی داخلی مفهومی است که بر کارمندان و رضایتمندی
آنها تأکید میکند و بهعبارتی از یک دیدگاه بازاریابی برای ادارهکردن منابع انسانی استفاده
میکند ( .)Bellou & Andronikidis, 2008منشأ بازاریابی داخلی را بازاریابی خدمات 2میدانند
(& Strunje, 2011

 .)Paliagaدر بازاریابی خدمات نهتنها مشتریان ،هدف نهایی بازاریابی

هستند ،بلکه کارکنان درون سازمان اهمیت دارند و به آنها توجه میشود (

Shiu & Yu,

 .)2010بازاریابی داخلی به ابزاری تشبیه میشود که شرکتها از آن بهمنظور ارتقای
تواناییهای کارکنان خود برای مطابقت با اهداف سازمانی استفاده میکنند

(2013

 .)Fu,از

منظر دیگر ،بازاریابی داخلی با شاخصهایی از قبیل آموزش و توسعه (توسعة نظاممند دانش،
مهارت و نگرش برای انجام وظایف)؛ توانمندسازی (روشی برای فعالکردن کارکنان در
تصمیمگیری)؛ انگیزش و پاداش (حرکت کارکنان به انجامدادن رفتارهای مطلوب و مورد
نظر) و ارتباطات (فرایندی که افراد درون سازمان ،پیامها را از طریق آن منتقل و دریافت
میکنند) ،انگیزة کارکنان را برای ادامة فعالیت در سازمان ارتقا داده (

Al-Hawary et al.,

 )2013و سطح باالتری از رضایت را در آنها ایجاد کرده است و همچنین موجب شده است
آنها سطح باالتری از کیفیت خدمات را به مشتری ارائه دهند و درنهایت سبب عملکرد بهتر
در سازمان شوند (.)Mishra, 2010
گرایش کارآفرینانه

3

گرایش کارآفرینانه که در رفتار سازمانی کارآفرینان از جمله نوآوری ،مخاطرهپذیری و پیشگامی
1. Internal marketing
2. Service Marketing
3. Entrepreneurial orientation
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منعکس شده است ،عامل مهمی برای رشد مؤسسات تجاری محسوب میشود ( Lumpkin & Dess,

 .)1996بیشتر محققان کارآفرینی معتقدند سازمانها با یک گرایش کارآفرینانة قوی بهصورت
کارآمدتر به اهداف خود دست مییابند ( .)Naldi et al., 2007بر مبنای تعریف آکتان و بیولوت،
چهار بعد از گرایش کارآفرینانه شناسایی و در ادبیات پژوهش استفاده شده است .1 :نوآوری 1که
بازتاب گرایش یک شرکت به درگیرشدن با ایدههای جدید ،آزمایش و فرایندهای خالق
محسوب میشود و ممکن است محصوالت ،خدمات و فرایندهای فناورانة جدید را بهدنبال داشته
باشد ()Certo et al., 2009؛  .2ریسکپذیری 2که تمایل مدیران به شرکت در پروژههای پرمخاطره
و انجامدادن اقدامات متهورانه برای نیل به اهداف شرکت است ()Werkman, 2009؛  .3پیشگامی

3

که اشاره میکند شرکت چگونه طرحهای راهبردی را از طریق پیشبینی و پیگیری فرصتهای
جدید پیش میبرد ()Chang et al., 2007؛  .4رویکرد تهاجمی 4که به تمایل شرکت به روبهروشدن
با چالشهای سخت و مستقیم با رقبا برای بهبود وضعیت بازار خود اشاره دارد (

& Hughes

 .)Morgan, 2007رویکرد تهاجمی معرف تالشهای شرکت برای برتری بر رقبای خود در صنعت
است (.)Lumpkin & Dess, 2001
ارتباط میان رهبری تحولآفرین ،بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه
رهبری تحولآفرین یکی از انواع رهبری است که بهصورت بالقوه در سیستمهای بهسازی و
تجدید سازمانی بهکار میرود .این رهبران با استفاده از ترغیب ذهنی پیروان و تحریک افکار
نوآورانة آنها در کل سازمان ،جوّ سازمانی انعطافپذیری را بهوجود میآورند و احساس
کارکنان را به چالش میکشند تا در جستوجوی دیدگاههای جدید و نوآورانه برای شغل
خود باشند

(at al., 2002

 .)Koeneبهاینترتیب ،این رهبران انتظار دارند کارکنان خالقیت،

نوآوری و رفتارهای کارآفرینانة مؤثر بر کارایی و عملکرد سازمان را بروز دهند .همچنین،

1. Innovation
2. Risk Taking
3. Pioneer
4. Aggressive Approach
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رهبران تحولآفرین میتوانند محیطی باز ،انعطافپذیر و غیرمعمول را برای افراد فراهم کنند
(& Murphy, 2010

 .)Andiliouتوجه به بازاریابی داخلی در سازمان -که هدفش توجه به

کارکنان و تدوین برنامههایی برای توانمندسازی آنهاست -مقدمات نوآوری سازمانی را
ایجاد میکند و سازمانها میتوانند با اجرای موفق بازاریابی داخلی زمینة الزم را برای ایجاد
خالقیت و نوآوری در کارکنان فراهم کنند .بازاریابی داخلی با ایجاد تواناییهای منحصربهفرد
در کارکنان ،موجب قدرت بهکارگیری مهارتها و توانایی در آنها میشود و بهاینترتیب
آنها برای ایجاد نوآوری در سازمان ،در ابعاد مختلف محصول ،فرایند و ...تالش میکنند
(نصراصفهانی و همکاران .)1392 ،درنتیجه ،فرایند نوآوری در سازمان تقویت میشود و
بازاریابی داخلی ،توانمندساز فرایند نوآوری شناخته میشود ( .)Ahmed & Refig, 2003ایمانی
و همکاران ( )1394نیز بیان کردند که بازاریابی داخلی عامل مهمی در توسعة فرهنگ نوآوری
در سازمان است که مشارکت کارکنان را در توسعة خدمات جدید افزایش میدهد و در
ارتباطات درونگروهی نیز انعطافپذیری بیشتری برای آنها فراهم میکند .درنتیجه ،سازمانها
با ایجاد رضایت شغلی در کارکنان از طریق اجرای مؤلفههای بازاریابی داخلی ،میتوانند انتظار
داشته باشند کارکنان رفتارهای کارآفرینانهای را بروز دهند که به کارایی و عملکرد آن
سازمانها کمک مؤثری میکند.
پیشینة تجربی پژوهش
نتایج پژوهش بصیرت و همکاران ( )1394در ادارات ستادی نفت و گاز آغاجاری نشان داد 54
درصد از تغییرات گرایش کارآفرینانه توسط بازاریابی داخلی پیشبینی میشود .نتایج تحقیق
سان و همکاران ( )2012نشان داد از یکسو ارتباط مثبتی میان رهبری تحولآفرین و
سازوکارهای توانمندسازی کارکنان -که از جمله مؤلفههای بازاریابی داخلی هستند -وجود
دارد و از سوی دیگر رهبری تحولآفرین از طریق توانمندسازی ،تأثیر غیرمستقیمی بر خالقیت
دارد و همچنین سازوکارهای توانمندسازی بر خالقیت کارکنان تأثیر دارد .یافتههای کاسیم و
سلیمان ( )2011نشان داد ارتباط مثبتی میان سبکهای رهبری حمایتی مدیران عالی سازمان و
بازارگرایی برقرار است .موریانو و مولرو ( )2011نتیجه گرفتند رهبری تحولآفرین ،اثر مثبتی
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بر رفتار کارآفرینانة کارمندان دارد .منگوک و آیو ( )2008نیز در پژوهش خود نتیجه گرفتند
رهبری تحولگرا از یکسو نقش تعدیلکنندگی را بین بازارگرایی و تعارض وظیفهای ایفا
میکند و از سوی دیگر ،ارتباط مثبتی با بازارگرایی دارد .همچنین ،ممکن است اثر رهبری
تحولآفرین بر عملکرد ناشی از نقش میانجی جنبههای مدیریت منابع انسانی بازارگرایی باشد.
نتایج پژوهش تاتکه و همکاران ( )2007نشان داد اطالعات بازاریابی از یکطرف اثر مثبتی
بر عملکرد شرکت دارد و از طرف دیگر ،میانجی رابطة بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد
شرکت بهشمار میرود.
با توجه به توضیحات ارائهشده در مبانی نظری و تجربی پژوهش ،چارچوب مفهومی تحقیق
(شکل  )1و فرضیههای آن در زیر ارائه میشود:
فرضیة  :1رهبری تحولآفرین با گرایش کارآفرینانه ارتباط مثبت و معناداری دارد.
فرضیة  :2بازاریابی داخلی با گرایش کارآفرینانه ارتباط مثبت و معناداری دارد.
فرضیة  :3بازاریابی داخلی در رابطة بین رهبری تحولآفرین و گرایش کارآفرینانه نقش میانجی دارد.
گرایش کارآفرینانه
H2

بازاریابی داخلی

H1

رهبری تحولآفرین

H3

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

روش تحقیق
از آنجاکه هدف پژوهش حاضر تعیین روابط میان متغیرهاست ،این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی
و از نظر گردآوری اطالعات ،توصیفی و بهصورت همبستگی و مبتنیبر مدلسازی معادالت
ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی ( 1)PLSاست .درضمن ،واحدهای جامعة مورد مطالعه
)1. Partial Least Squares (PLS
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در طبقههایی که از نظر صفت متغیر همگنترند ،گروهبندی میشوند تا تغییرات آنها درون گروهها
کمتر شود .سپس از هریک از طبقهها چند نمونه انتخاب میشود .جامعة آماری پژوهش شامل پنج
معاونت سفارشات ،تدارکات ،پشتیبانی تخصصی ،عملیات و کاالی پروژه در مدیریت تدارکات و
امور کاال است که در دستههای (طبقات) مختلفی قرار گرفتهاند و درمجموع شامل بیست اداره
میشود .از میان  320نفر از کارشناسان و مدیران رسمی شاغل در این ادارات ،با استفاده از روش
نمونهگیری طبقهای تصادفی و فرمول کوکران  143نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای تعیین
پایایی ابزار تحقیق ،پیشآزمون از سی نفر خارج از نمونة اصلی انجام گرفت که مقدار آلفای
کرونباخ محاسبهشده برای مقیاسهای اصلی پرسشنامه در حد مناسب بود (جدول  .)1درمجموع،
 132پرسشنامه گردآوری و تجزیه و تحلیل شد (میزان پاسخدهی  .)0/92برای سنجش گرایش
کارآفرینانه و مؤلفههای آن از پرسشنامة آکتان و بیولوت ( ،)2008برای متغیر رهبری تحولآفرین و
مؤلفههای آن از الگوی بس و اولیو ( )2000و درنهایت برای آزمودن بازاریابی داخلی و مؤلفههای
آن از پرسشنامة اَلهواری و همکاران ( )2013استفاده شده است (جدول  .)1برای اندازهگیری
هریک از متغیرها نیز از طیف لیکرت ( =1بسیار مخالف تا  =5بسیار موافق) استفاده شد .در تحلیل
دادهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار  Smart PLS-2استفاده شد .باالتربودن
ضرایب آلفای کرونباخ از  0/7تأییدکنندة پایایی مناسب ابزار است ( .)Cronbach, 1951البته موس
و همکاران ( )1998درمورد متغیرهایی با تعداد پرسشهای اندک (رویکرد تهاجمی با دو پرسش و
مقدار آلفای  ،)0/68مقدار  0/6را بهعنوان سرحد ضریب آلفای کرونباخ معرفی کردهاند.
معیارهای برازش مدل

در روش مدلیابی معادالت ساختاری قبل از اجرای مدل برای آزمودن فرضیهها ،برازش مدل
بررسی میشود تا از صحت و دقت یافتهها اطمینان حاصل شود .برای سنجش مدل از
شاخصهای پایایی ترکیبی ( ،1)CRمیانگین واریانس استخراجشده ( ،2)AVEبارهای عاملی،3
روایی واگرا 4و ضریب تعیین ( )R2استفاده شد.
1. Composite Reliability
2. Average Variance Extracted
3. Factor Loadings
4. Discriminant Validity
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جدول  .1بخشهای مختلف پرسشنامه بههمراه مؤلفهها و ضرایب آلفای محاسبهشده برای آنها
رهبری تحولآفرین

متغیرها

بازاریابی داخلی

گرایش کارآفرینانه

ابعاد
تعداد پرسش

ترغیب ذهنی

نفوذ آرمانی

انگیزش الهامبخش

مالحظات فردی

نوآوری

ریسکپذیری

پیشگامی

رویکرد تهاجمی

انگیزش و پاداش

توانمندسازی

ارتباطات

آموزش و توسعه

4

8

4

4

3

5

4

2

5

4

5

6

ضریب آلفا

0/79 0/77 0/78 0/74 0/68 0/81 0/80 0/82 0/79 0/78 0/84 0/809

روایی واگرا ،میزان رابطة یک متغیر پنهان یا بعد با پرسشهای مربوط به خود ،در مقایسة
رابطة آن متغیر با سایر متغیرهای پنهان را بررسی میکند .به اعتقاد فورنل و الرکر (،)1981
روایی واگرا وقتی در سطح قابلقبول است که میزان جذر میانگین واریانس استخراجشده برای
هر بعد بیشتر از مقدار توان دوم ضرایب همبستگی میان آن بعد و سایر ابعاد در مدل باشد
(مقادیر رنگی موجود در قطر اصلی ماتریس در جدول .)2
12

8

7

6

5

4

3

2

0/79

0/10

0/39

 .3توانمندسازی

0/78

0/31

0/09

0/32

 .4ارتباطات

0/78

0/30

0/29

0/11

0/38

 .5نوآوری

0/78

0/35

0/28

0/27

0/18

0/30

 .6ریسکپذیری

0/85

0/21

0/29

0/4

0/34

0/36

0/39

 .7پیشگامی

0/92

0/25

0/29

0/38

0/13

0/2

0/33

0/10

 .8رویکرد تهاجمی

0/85

0/21

0/23

0/09

0/38

0/33

0/4

0/29

0/28

 .9ترغیب ذهنی

0/87

0/21

0/22

0/26

0/12

0/41

0/13

0/13

0/10

0/50

 .10نفوذ آرمانی

0/80

0/29

0/17

0/19

0/18

0/09

0/21

0/20

0/09

0/28

0/11

 .11انگیزش الهامبخش

0/29

0/11

0/23

0/25

0/14

0/19

0/29

0/11

0/39

0/13

0/34

 .12مالحظات فردی

بازاریابی داخلی

0/78

0/23

 .2انگیزش و پاداش

گرایش کارآفرینانه

0/84

 .1آموزش و توسعه

رهبری تحولآفرین

0/84

11

10

9

جدول  .2بررسی روایی واگرای سازههای پژوهش

1

ابعاد متغیرها
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درمورد پایایی ترکیبی ،مقدار باالی  0/7برای این معیار نشاندهندة پایایی قابلقبول است
(1999

 .)Hulland,همچنین ،برای بررسی روایی همگرا 1از معیار میانگین واریانس

استخراجشده استفاده شد .مقدار مالک برای سطح قبولی آن 0/5

است ( Fornell & Larcker,

 .)1981همچنین ،بارهای عاملی از طریق محاسبة مقدار همبستگی شاخصهای یک متغیر با آن
متغیر محاسبه میشوند ،که اگر این مقدار برابر یا بیشتر از مقدار  0/4باشد (،)Hulland, 1999
تأیید میکند که پایایی درمورد آن مدل اندازهگیری قابلقبول است (داوری و رضازاده،
 .)1392مقادیر ضریب تعیین نیز نشان میدهند سازههای درونزا در مدل تحقیق به چه میزان
قدرت پیشبینیکنندگی دارند .شایان ذکر است مقدار آن فقط برای متغیرهای درونزای مدل
محاسبه میشود .چاین ( )1998سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67را بهعنوان مقدار مالک برای
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2معرفی میکند (جدول .)3
جدول  .3معیارهای برازش مدل پژوهش
متغیرهای پنهان

بازاریابی داخلی

گرایش کارآفرینانه

رهبری تحولآفرین

ابعاد متغیرها

AVE

Factor Loading

CR

R2

انگیزش و پاداش
توانمندسازی
ارتباطات
آموزش و توسعه
نوآوری
ریسکپذیری
پیشگامی
رویکرد تهاجمی
ترغیب ذهنی
نفوذ آرمانی
انگیزش الهامبخش
مالحظات فردی

0/611
0/629
0/613
0/704
0/612
0/614
0/720
0/845
0/721
0/757
0/645
0/702

0/88
0/86
0/84
0/73
0/60
0/73
0/92
0/92
0/84
0/97
0/84
0/97

0/709
0/832
0/759
0/704
0/812
0/831
0/833
0/801
0/911
0/832
0/865
0/759

0/77
0/74
0/71
0/54
0/36
0/43
0/52
0/74
0/49
0/51
0/35
0/69

1. Convergent Validity
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یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

توصیف دادههای گردآوریشده نشان داد از میان  132نفر از پاسخگویان 89 ،درصد مرد و 11
درصد زن بودند .از لحاظ میزان تحصیالت  73درصد مدرک کارشناسی و  27درصد مدرک
کارشناسی ارشد داشتند .از نظر سابقه نیز  53درصد از کارکنان بیش از  15سال سابقه داشتند.
آزمون فرضیههای پژوهش

در این مرحله ،آثار رهبری تحولآفرین (متغیر مستقل) بر گرایش کارآفرینانه (متغیر وابسته) و
همچنین نقش میانجی بازاریابی داخلی در دو حالت اعداد معناداری (با استفاده از فرمان
خودگردانسازی) برای بررسی فرضیهها و تخمین استاندارد (با استفاده از فرمان )PLS Algorithm
برای بررسی شدت تأثیر متغیرها بر هم ،بررسی و نتایج در جدول  4درج میشود .درصورتیکه
مقادیر  tاز  1/96بیشتر باشند ،تأیید میشود که در سطح اطمینان  0/95تأثیر متغیرها بر هم معنادار
بوده است .با توجه به مندرجات جدول  4و شکل  ،2تأثیر رهبری تحولآفرین بر گرایش
کارآفرینانه با مقدار  )4/779( tمعنیدار و مثبت است .عالوهبراین ،ضریب مسیر  0/41است؛ یعنی
اگر رهبری تحولآفرین یک واحد افزایش یابد ،گرایش کارآفرینانه نیز  0/41افزایش مییابد
(تأیید فرضیة  .)1بهعالوه ،بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانه با مقدار  )5/052( tو ضریب مسیر
 0/38تأثیر مثبت و معناداری دارد (تأیید فرضیة  )2و رهبری تحولآفرین نیز بر بازاریابی داخلی با
مقدار  )5/639( tو ضریب مسیر  0/49تأثیر مثبت و معناداری دارند.
جدول  .4نتایج مدل معادالت ساختاری (با رویکرد پی .آل .اس)
مسیر ساختاری

آثار مستقیم
رهبری تحولآفرین ← گرایش کارآفرینانه
بازاریابی داخلی ← گرایش کارآفرینانه
اثر غیرمستقیم
رهبری تحولآفرین ← بازاریابی داخلی ← گرایش کارآفرینانه

اعداد معناداری

ضریب مسیر

نتایج

4/78
5/05

0/41
0/38

تأیید
تأیید

28/48

0/188

تأیید
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با توجه به نتایج پژوهش ،ضرایب علی مسیرهای بین سه متغیر اصلی پژوهش نشاندهندة تأیید
تأثیر مستقیم و غیرمستقیم (با میانجیگری بازاریابی داخلی) رهبری تحولآفرین بر گرایش
کارآفرینانه است ،بهطوریکه تأثیر مستقیم  0/41و تأثیر غیرمستقیم  )0/381×0/493(=0/188و
همچنین ،تأثیر کل  )0/188+0/41(=0/60تبیین شده است (شکل .)2
0/312
0/409

0/381
()5/052

()4/779
()5/639

0/243

0/000

0/493

شکل  .2مدل تحلیل مسیر

عالوهبر مطالب ارائهشده ،برای تعیین شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی از آمارهای به
نام ( 1)VAFاستفاده میشود ( ،)Iacobucci & Duhachek, 2003که مقداری بین  0و  1را اختیار
میکند .هرچه این مقدار به  1نزدیکتر باشد ،نشاندهندة قویتربودن تأثیر متغیر میانجی است.
درواقع ،این مقدار نسبت اثر غیرمستقیم بر اثر کل را میسنجد (داوری و رضازاده.)1392 ،
= 0/315

0/493×0/381

(0/493×0/381)+0/409

=VAF

بهعبارت دیگر ،درحدود  32درصد از اثر کل رهبری تحولآفرین بر گرایش کارآفرینانه
بهصورت غیرمستقیم ،توسط متغیر بازاریابی داخلی تبیین میشود که مؤید نقش میانجی
بازاریابی داخلی در رابطة بین متغیر مستقل اصلی و متغیر وابستة اصلی است.
با توجه به نتایج بیانشده در جدول  4و ضریب مسیر و اعداد معناداری موجود در آن برای
1. Variance Accounted For
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فرضیههای تحقیق ،میتوان همة فرضیهها را مورد قبول دانست ،اما بهمنظور آزمون ارتباط
میانجیشده بهعنوان فرضیة سوم ،با استفاده از گامهای والمبوا و همکاران ( )2008و پریچر و
هایس (2004؛  )2008بهصورت زیر عمل میکنیم (جدول  5و شکل .)3
جدول  .5مدل میانجیشده (فرضیة سوم پژوهش)
فرضیه :متغیر مستقل ،متغیر میانجی ،متغیر وابسته

´c

*c

**b

***a

نتیجة فرضیه

میانجیگری جزئی
رهبری تحولآفرین ← بازاریابی داخلی ← گرایش
0/493 0/381 0/409 0/221
´
( cکمتر از )c
کارآفرینانه
* ضریب مسیر میان رهبری تحولآفرین ← گرایش کارآفرینانه (مرحلة اول)
** ضریب مسیر میان بازاریابی داخلی ← گرایش کارآفرینانه (مرحلة دوم)
*** ضریب مسیر میان رهبری تحولآفرین ← بازاریابی داخلی (مرحلة سوم)
´ :cورود متغیر میانجی بازاریابی داخلی در رابطة بین رهبری تحولآفرین و گرایش کارآفرینانه (مرحلة چهارم)

( :)Xمتغیر مستقل
( :)Yمتغیر وابسته
( :)Mمتغیر میانجی

M
c
Y

X

Y

X

´c

شکل  .3گامهای آزمون متغیر میانجی
منبع :پریچر و هایس (2004؛ )2008

جدول  5نشان میدهد در مرحلة اول ،رابطة رهبری تحولآفرین و گرایش کارآفرینانه معنادار است.
این وضعیت شرط اول تحلیل میانجی را تأمین میکند .در مرحلة دوم و سوم نیز رابطة بازاریابی داخلی با
گرایش کارآفرینانه و رهبری تحولآفرین معنادار است .این وضعیت شرط دوم و سوم میانجی را نیز
تأمین میکند .در گام چهارم ،با حضور بازاریابی داخلی ،ضریب مسیر از  0/409به  0/221کاهش پیدا
کرده ]) ، [(c 0 / 409 0 / 493 0 / 381 0 / 221)(c  c  a  bاما غیرمعنادار نشده است .این
وضعیت نشان میدهد متغیر بازاریابی داخلی نقش میانجیگری جزئی 1را بین رهبری تحولآفرین و
گرایش کارآفرینانه ایفا میکند.
1. Partial Mediation
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بحث و نتیجهگیری
هدف کلی این تحقیق پاسخ به این پرسش بود که ابعاد و شاخصهای رهبری تحولآفرین چه
تأثیری بر بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه دارد.
براساس نتایج مدل اندازهگیری بازاریابی داخلی در مدیریت تدارکات و امور کاال،
مشخص شد تمام نشانگرهای انتخابی برای سنجش متغیر بازاریابی داخلی دقت الزم را دارند و
با زیربنای نظریة پژوهش تطابق دارند .نتایج پژوهش نشان داد مهمترین شاخصهای
تشکیلدهندة بازاریابی داخلی شامل توانمندسازی ،آموزش ،انگیزش و ارتباطات میشوند که
نتایج این بخش با یافتههای مطالعات مختلفی همچون الهواری و همکاران ( ،)2013احمد و
رفیق ( )2003و آکروش و همکاران ( )2013مطابقت دارد .بهاینترتیب ،یافتههای پژوهش در
زمینة مدل اندازهگیری رهبری تحولآفرین و گرایش کارآفرینانه نشان میدهد نشانگرهای
مورد مطالعه برای سنجش سازههای مذکور دقت الزم را دارند و ابعاد مجزا و مستقل این دو
متغیر را میسنجند .نتایج این بخش از پژوهش و اهمیت هریک از شاخصهای رهبری
تحولآفرین و گرایش کارآفرینانه در پژوهشهای منگوک و همکاران ( ،)2007بیراسناو
( )2014و بابیک و همکاران ( )2014تأیید شده است.
در بخش اصلی پژوهش ،یافتههای پژوهش نشان داد براساس مقادیر شاخصهای
برازندگی ،ساختار کلی مدل پژوهش مورد تأیید است .همچنین ،رهبری تحولی با ضریب مسیر
 0/41بیشترین نقش را در تبیین گرایش کارآفرینانه داشته است .در این زمینه ،نتایج
پژوهشهای ریان و تیپو ( )2013و ملیسا و ونگ ( )2011که رابطة بین رهبری تحولآفرین،
خالقیت ،نوآوری و گرایش کارآفرینانة افراد را در سازمان بررسی کردهاند ،تأییدی بر یافتة
فرضیة حاضر است (تأیید فرضیة اول پژوهش).
با توجه به تأیید نتیجة دیگر این پژوهش (فرضیة دوم) میتوان بیان کرد بازاریابی داخلی،
گرایش راهبردی مناسبی است که از طریق توانمندسازی ،نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان،
شایستگیها را ارتقا میدهد و از این طریق ،فرایند نوآوری و کارآفرینی را در سازمان تقویت
میکند .یافتههای پژوهش بصیرت و همکاران ( ،)1394سان و همکاران ( )2012و تاتکه و
همکاران ( )2007نیز تأییدی بر یافتة فرضیة حاضر است.

ارتباط میان رهبری تحولآفرین ،بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه...
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رهبری تحولی با ضریب مسیر  0/50سهم بسزایی در تبیین بازاریابی داخلی دارد؛ بنابراین،
رهبران و مدیران مدیریت تدارکات و امور کاال باید بیش از پیش به نیازها ،تواناییها و
خواستههای تکتک کارکنان خود توجه کنند (با توجه به اینکه مفروضة اصلی بازاریابی
داخلی توجه به کارکنان سازمان است) و به آنها گوش دهند .بهعبارتی آنها با این رویکرد،
کارکنان خود را توانمند میکنند و سبب رشد ،بالندگی و شکوفایی استعدادهای بالقوة آنها و
بهویژه نیروهای تازهاستخدام میشوند .اسماعیل و همکاران ( )2009نیز در پژوهش خود نتیجه
گرفتند وجود رهبری تحولی در سازمان ،کارکنان را توانمند میکند و در مراحل بعدی به
عملکرد عالیتر کارکنان منجر میشود (تأیید فرضیة سوم پژوهش).
بنابراین ،با درنظرگرفتن یافتههای اصلی کسبشده از پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 سازوکاری طراحی شود تا کارکنانی که وظایف محولة خود را باالتر از حد انتظار انجاممیدهند ،پاداشهای مالی و بهویژه غیرمالی مناسب دریافت کنند تا در آنها انگیزة الزم
برای سودمندبودن در زمینة تحقق هرچه بیشتر اهداف سازمانی ایجاد شود .در این زمینه،
به رهبران و رؤسای ادارات و مدیران ارشد مدیریت تدارکات و امور کاال پیشنهاد
میشود پاداشهای غیرمالی را در قالب تقدیر و تشکر بهصورت سالیانه در حضور سایر
کارکنان سازمان به افراد شایسته اهدا کنند.
 پیشنهاد میشود مدیران سازمان بکوشند جو سازمانی باز و انعطافپذیری را ایجاد کنند،بهگونهایکه ارتباطات (یکی از شاخصهای اصلی بازاریابی داخلی) در این فضا مبتنیبر
احترام و اعتماد متقابل به یکدیگر شکل گیرد تا زمینة بروز نوآوریهای فردی و
سازمانی بهراحتی فراهم شود .در این زمینه ،توصیه میشود بر اهمیت نظام پیشنهادهای
سازمانی تأکید شود و در بازههای زمانی ،بهترین پیشنهادها و ایدههای خالقانه شناسایی
شود و از صاحبان آنها بهطور شایسته تجلیل شود.
 پیشنهاد میشود تحقیق حاضر در دیگر مدیریتهای تابعة شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوبو حتی در شرکتهای تابعه صورت گیرد و مقایسهای تطبیقی میان نتایج انجام گیرد.
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