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 مقدمه
 های سازمان ةدهند تشکیل ارکان از مدیریت و فناوری انسانی، نیروی فیزیکی، های سرمایه

 شناخته سازمان سرمایة ترین مهم انسانی نیروی پژوهشگران، از بسیاری نظر از که اند امروزی

 ةسرمای) شایسته کارکنان امروزی های سازمان در ،رو این از (.Unger et al., 2011) شود می

 این در (.Lee & Chen, 2005) ندپایدار رقابتی مزیت کسب برای حیاتی و مهم یعامل( انسانی

 به مربوط یقاتتحق در که است راهبردی های یشگرا ینتر مهم از یداخل یابیبازار ،زمینه

 & Bellou) کند یم استفاده یانسان منابع ةادار یبرا یابیبازار هیدگاد یک از یابی،بازار

Andronikidis, 2008) دوش می منجر سازمان برای پایدار ارزش خلق و رقابتی مزیت کسب به که 

(Papasolomou-Doukakis, 2002.) ایجاد راه یک کنند می بیان (2007) همکاران و منگوک 

 و پیچیده شرایط در مؤثر عمل توانایی که است رهبرانی داماستخ یا پرورش بازارگرایی، راهبرد

 بروز موجب ،ندکن می ایجاد زیردستانشان و خود در رهبران این که حسی. رنددا را آمیز مخاطره

 بیان نیز (1998) کاننکو و کانگر .دشو می احتمالی های فرصت و ها چالش دربرابر مناسب واکنش

 دارند گرایش سازمان در کارآفرینانه رفتار و تغییر به اهیتم نظر از ،تحولی رهبران ندکن می

 آفرین تحول رهبری است شده بیان دیگری پژوهش در که طوری به ،(1392 همکاران، و عربیون)

 ،مسائل این اهمیت برعالوه (.Öncer, 2013) دارد مثبت اثر کارآفرینانه گرایش ابعاد تمام بر

 یزخ نفت مناطق ملی شرکت های یریتمد ترین راهبردی ملهج از کاال امور و تدارکات مدیریت

 در نفت صنعت راهبردی و نیاز مورد کاالهای تخصیص و تأمین تولید، ماهیت لحاظ به جنوب

 یریکارگ به لزوم بنابراین، ؛است ...و حفاری کاالهای یدکی، کاالی دقیق، ابزار یها بخش

 ،همچنین .شود می احساس مدیریت این در شتهگذ از بیش انسانی منابع مدیریت نوین های نگرش

 به اتکا بر مبنی کشور مسئوالن تأکید و نفت صنعت به شدهیلتحم اقتصادی های تحریم به توجه با

 اقتصادی، خودکفایی به یابیدست و موجود های ظرفیت از ستفادها و داخلی متخصصان توان

 مدیران کار دستور در د،شو هدف این تحقق سبب که راهکارهایی معرفی و ها پژوهش اجرای

 ةاستفاد ،هدف این به رسیدن برای شدهتأکید اقدامات جمله از ،درنتیجه .است گرفته قرار سازمان

 خالقانه و نوین های یدها ةارائ برای که است کارکنانی دانشی و شغلی های توانمندی از تر بهینه

 حجم این صحیح مدیریت نیازمند امر این ؛دارند یبرم قدم اساسی کاالهای تولید منظور به



  573 ...کارآفرینانه گرایش و داخلی اریابیباز آفرین، تحول رهبری میان ارتباط

 که توانمندسازی سازوکارهای ندکن می بیان نیز همکاران و سان .است انسانی سرمایة از چشمگیر

 ,.sun et al) دارد کارکنان خالقیت بر مثبت تأثیری ،آید می شماربه داخلی بازاریابی های مؤلفه از

 در جنوب یزخ نفت مناطق ملی شرکت سطح در ای ویژه یتجرب مطالعة تاکنون ،همچنین (.2012

 این یجه،. درنتاست نگرفته صورت داخلی بازاریابی و ینآفر تحول رهبری بین رابطة یبررس نةیزم

 با و کارآفرینانه گرایش بر داخلی بازاریابی و گرا تحول رهبری آثار بررسی فهد با تحقیق

 رهبری و کارآفرینانه گرایش انمی ارتباط در داخلی بازاریابی میانجی نقش درنظرگرفتن

 از موضوع این و است کرده آزمایش را رتباطا این کلی، مدل یک قالب در گرا تحول

  .است تحقیق این های ینوآور

 

 تحقیق ةپیشین و نظری مبانی بر مروری
 1آفرین تحول رهبری

 شناسی نهگو یک توصیف منظور به میالدی 1970 ةده اواخر در «آفرین تحول رهبری» اصطالح

 گرا تحول رهبران (.Joseph, 2015) بود اصالح و توسعه ،انداز چشم با مترادف که شد معرفی رهبری

 طبق .(Parr et al., 2013) ندکن یم مرتبط یانتزاع های ایده و نمادها از استفاده با را خود انداز چشم

 این 2؛آرمانی نفوذ .1 :است اصلی ةمؤلف چهار شامل آفرین تحول رهبری (2000) اولیو و بس نظریة

 ,.Kurland et al) کنند می عمل پیروان برای قوی اییه مدل مانند که دهد می شرح را رهبرانی مؤلفه

 پیروان فراروی را انتظاراتی که است رهبرانی ویژگی بخشی الهام 3؛بخش الهام انگیزش .2 .(2010

 جویند می سود انتظارات این تحقق برای اه آن عواطف و احساسات تحریک از و دهند می قرار

(2014 al., et Hoffmeister.) 3. به منظور به ذهنی ترغیب از آفرین تحول رهبران 4؛ذهنی ترغیب

 بهره آنان دانش افزایش برای همچنین و پیروان نوآوری و خالقیت ،تصورات ،افکار کشیدنچالش

 این .است تحولی رهبری چهارم مؤلفة 5ردیف مالحظات .4 (.al., et Morales-Garcia 2012) برند می

                                                            
1. Transformational leadership 
2. Idealized Influence 
3. Inspirational Motivation 
4. Intellectual Stimulation 
5. Individualized Consideration 
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 ,.Kurland et al) ندگیر می نظردر را پیروان تک تک فردی های آرمان و ها توانایی نیازها، رهبران

 ها آن ةبالقو استعدادهای شکوفایی و بالندگی رشد، سبب و دهند می گوش ها آن به ،(2010

 (.Judeh, 2010) شوند می
 

 1داخلی بازاریابی

 رضایتمندی و کارمندان رب کهاست  مفهومی داخلی بازاریابی بازاریابی، به مربوط قیقاتتح در

 استفاده انسانی منابع کردن اداره برای بازاریابی دیدگاه یک از عبارتی به و کند یم کیدأت ها آن

 نددان یم 2خدمات بازاریابی را داخلی بازاریابی منشأ (.Bellou & Andronikidis, 2008) کند یم

(Paliaga & Strunje, 2011.) بازاریابی نهایی هدف ریان،مشت تنها نه خدمات بازاریابی در 

 ,Shiu & Yu) شود می توجهها  اهمیت دارند و به آن سازمان درون کارکنان بلکه ،هستند

 یارتقا منظور به آن از ها شرکت که شود می تشبیه ابزاری به داخلی بازاریابی (.2010

 از (.Fu, 2013) کنند یم استفاده سازمانی اهداف با مطابقت برای خود کارکنان های ییتوانا

 دانش، مند نظام ة)توسع توسعه و آموزش قبیل از هایی شاخص با داخلی بازاریابی دیگر، منظر

 در کارکنان کردن فعال برای )روشی توانمندسازی وظایف(؛ انجام برای نگرش و مهارت

 مورد و مطلوب رفتارهای دادن انجام به کارکنان )حرکت داشپا و انگیزش (؛گیری تصمیم

 دریافت و منتقل آن طریق از راها  پیام ،سازمان درون افراد که ییندافر) ارتباطات و نظر(

 ,.Al-Hawary et al) داده ارتقا سازمان در فعالیت ةادام برای را کارکنان ةانگیز (،کنند می

 است شده موجبهمچنین  واست  کرده ایجاد اه آن در را رضایت از باالتری سطح و (2013

 بهتر عملکرد سبب درنهایت و ددهن ارائه مشتری به را خدمات کیفیت از باالتری سطح اه آن

 (.Mishra, 2010) شوند سازمان در
 

 3کارآفرینانه گرایش

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

 صورتبه یقو ةنانیارآفرک شیگرا یک با ها سازمان معتقدند ینیارآفرک نامحقق شتریب (.1996

 وت،بیول و آکتان تعریف مبنای بر (.Naldi et al., 2007) یابند یم دست خود اهداف به ارآمدترک

 که 1نوآوری .1 :است هشد استفاده پژوهش ادبیات در و شناسایی کارآفرینانه گرایش از عدب چهار

 خالق هاییندافر و آزمایش جدید، های ایده با درگیرشدن به شرکت یک گرایش بازتاب

 داشته دنبال به را جدید فناورانة هایفرایند و خدمات محصوالت، است ممکن و شود می محسوب

 پرمخاطره های پروژه در شرکت به مدیران تمایل که 2پذیری ریسک .2 ؛(Certo et al., 2009) باشد

 3پیشگامی .3 ؛(Werkman, 2009) است شرکت اهداف به نیل برای متهورانه اقدامات دادن انجام و

 یها فرصت پیگیری و بینی یشپ طریق از را راهبردی یها طرحچگونه  شرکت کند می اشاره که

 روشدن هروب به شرکت تمایل به که 4تهاجمی رویکرد .4 ؛(Chang et al., 2007) برد یم پیش جدید

 & Hughes) دارد اشاره خود بازار وضعیت بهبود یبرا رقبا با مستقیم و سخت یها چالش با

Morgan, 2007.) صنعت در خود رقبای بر برتری برای شرکت های تالش معرف تهاجمی رویکرد 

 (.Lumpkin & Dess, 2001) است
 

 کارآفرینانه گرایش و داخلی بازاریابی آفرین، تحول رهبری میان ارتباط
 و بهسازی های یستمس در بالقوهصورت  به که است رهبری انواع از یکی ینآفر تحول رهبری

 افکار تحریک و پیروان ذهنی ترغیب از استفاده با رهبران این رود. یم کار به سازمانی تجدید

 احساس و آورند می وجود بهرا  پذیری انعطاف سازمانی جوّ سازمان، کل در اه آن انةنوآور

 شغلبرای  نوآورانهو  جدید های دیدگاه جویو جست در تا دنکش می چالش به را کارکنان

 خالقیت، کارکنان دارند انتظار ، این رهبرانترتیب این به .(Koene at al., 2002) باشند خود

 ،همچنین .دهند بروز را سازمان عملکرد و کارایی رب مؤثر ةآفرینانکار رفتارهای و نوآوری

                                                            
1. Innovation 
2. Risk Taking 
3. Pioneer 
4. Aggressive Approach 
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 کنند فراهم افراد برای را غیرمعمول و پذیر انعطاف باز، محیطی توانند می آفرین تحول رهبران

(Andiliou & Murphy, 2010.) به توجه هدفش هک -سازمان در یداخل یابیبازار به توجه 

 را یسازمان ینوآور مقدمات -ستها آن یتوانمندساز یراب ییها برنامه نیتدو و نانکارک

 جادیا یبرا را الزم ةینزم یداخل یابیبازار موفق یاجرا با توانند یم ها سازمان و کند می جادیا

 فرد منحصربه های توانایی ایجاد با داخلی بازاریابی نند.ک فراهم نانکارک در ینوآور و تیخالق

ترتیب  این به و شود ها می در آن توانایی و ها مهارت گیریکار به قدرتموجب  کارکنان، در

 کنند می تالش ...و فرایند محصول، فمختل ابعاد در ،سازمان در نوآوری ایجاد ها برای آن

 و دشو می تقویت سازمان در نوآوری فرایند . درنتیجه،(1392 همکاران، و )نصراصفهانی

 ایمانی (.Ahmed & Refig, 2003) شود می شناخته نوآوری فرایند توانمندساز ،داخلی بازاریابی

 نوآوری فرهنگة توسع در مهمی عامل داخلی بازاریابیکه  دندکر بیان نیز (1394) همکاران و

 در و دهد یم افزایش جدید خدماتة توسع در را کارکنان مشارکت که است سازمان در

 ها سازمان ،نتیجهدر .کند یم فراهم ها آن برای بیشتری یریپذ انعطاف نیز یگروه درون ارتباطات

 انتظار توانند یم ،داخلی بازاریابی یها مؤلفه اجرای طریق از کارکنان در شغلی رضایت ایجاد با

 آن عملکرد و کارایی به کهدهند  بروزرا  ای کارآفرینانه رفتارهای باشند کارکنان داشته

 کند. یم مؤثری کمک ها سازمان

 

 پژوهش تجربی ةپیشین
 54 داد نشان آغاجاری گاز و نفت ستادی ادارات در (1394) همکاران و بصیرت پژوهش یجنتا

 تحقیق نتایج .شود می بینی پیش داخلی بازاریابی توسط کارآفرینانه گرایش تغییرات از درصد

 و آفرین تحول رهبری میان مثبتی ارتباط سو یک از داد نشان (2012) همکاران و سان

 وجود -هستند داخلی بازاریابی های مؤلفه جمله از که -کارکنان سازیتوانمند سازوکارهای

 خالقیت بر غیرمستقیمی تأثیر، توانمندسازی طریق از آفرین تحول رهبری دیگر سوی از و دارد

 و کاسیم های یافته دارد. تأثیر کارکنان خالقیت بر توانمندسازی سازوکارهای همچنین و دارد

 و سازمان عالی مدیران حمایتی رهبری های سبک میان مثبتی رتباطا داد نشان (2011) سلیمان

 مثبتی اثر ،آفرین تحول رهبری گرفتند نتیجه (2011) مولرو و موریانو .برقرار است بازارگرایی
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 گرفتند نتیجه خود پژوهش در نیز (2008) آیو و منگوک دارد. کارمندان ةکارآفرینان رفتار بر

 ایفا ای وظیفه تعارض و بازارگرایی بین را کنندگی تعدیل قشن سو یک ازگرا  تحول رهبری

 رهبری اثر است ممکن ،همچنین .دارد بازارگرایی با مثبتی ارتباط دیگر، سوی از و کند می

 باشد. بازارگرایی انسانی منابع مدیریت های جنبه میانجی نقش ناشی از عملکرد بر آفرین تحول

 مثبتی اثر طرف یک از بازاریابی اطالعات داد نشان (2007) همکاران و که تات پژوهش نتایج

 عملکرد و کارآفرینانه گرایش بین ةرابط میانجی دیگر، طرف از و رددا شرکت عملکرد بر

 .درو می شمار به شرکت

 تحقیق مفهومی چارچوب ،پژوهش تجربی و نظری مبانی در شده ارائه توضیحات به توجه با

 :شود می ارائه یرز در آن های فرضیه و (1 )شکل

 دارد. معناداری و مثبت ارتباط کارآفرینانه گرایش با آفرین تحول رهبری :1 ةفرضی

 دارد. معناداری و مثبت ارتباط کارآفرینانه گرایش با داخلی بازاریابی :2 ةفرضی

 دارد. یانجیم نقش نانهیکارآفر شیاگر و آفرین تحول یرهبر نیب ةرابط در یداخل بازاریابی :3 ةفرضی
 

 

 پژوهش مفهومی چارچوب. 1 شکل

 تحقیق  روش
 کاربردی هدف، نظر از تحقیق این ،متغیرهاست میان روابط تعیین حاضر پژوهش هدف آنجاکه از
 معادالت یساز مدل برمبتنی و همبستگی صورتبه و توصیفی اطالعات، گردآوری نظر از و

 مطالعه مورد ةجامع واحدهای ،ضمندر .تسا 1(PLS) جزئی مربعات حداقل رویکرد با ساختاری

                                                            
1. Partial Least Squares (PLS) 

H1 H2 

H3 

 

 گرایش کارآفرینانه

 بازاریابی داخلی آفرینرهبری تحول
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 ها گروه درون ها آن تغییرات تا شوند یم یبند گروه ،ندتر همگن متغیر صفت نظر از که ییها طبقه در
 پنج شامل پژوهش آماری ةجامع .شود یم انتخاب نمونه چند ها طبقه از هریک از سپس .شود کمتر
 و تدارکات مدیریت در پروژه کاالی و ملیاتع تخصصی، پشتیبانی تدارکات، سفارشات، معاونت
 اداره بیست شامل درمجموع و اند گرفته قرار مختلفی )طبقات( یها دسته در که است کاال امور
 روش از استفاده با ادارات، این در شاغل رسمی مدیران و کارشناسان از نفر 320 میان از .شود می
 تعیین برای .شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 143 کوکران فرمول و تصادفی یا طبقه یریگ نمونه
 آلفای مقدار که گرفت انجام اصلی ةنمون از خارج نفر سی از آزمونپیش تحقیق، ابزار پایایی
 ،درمجموع (.1 )جدول بود مناسب حد در پرسشنامه اصلی های یاسمق برای شدهمحاسبه کرونباخ
 گرایش سنجش برای (.92/0 یده پاسخ میزان) شد تحلیل و  یهتجز و گردآوری پرسشنامه 132

 و ینآفر تحول رهبری متغیر برای (،2008) بیولوت و آکتان ةپرسشنام از آن یها مؤلفه و کارآفرینانه
 یها مؤلفه و داخلی بازاریابی آزمودن برای یتدرنها و (2000) اولیو و بس الگوی از آن یها مؤلفه
 یریگ اندازه برای .(1 )جدول است شده استفاده (2013) همکاران و یهوار اَل ةپرسشنام از آن

 تحلیل در .شد استفاده (موافق بسیار =5 تا مخالف بسیار =1) لیکرت طیف از نیز متغیرها از هریک
 باالتربودن .شد استفاده Smart PLS-2 افزار نرم و ساختاری معادالت یساز مدل روش از ها داده

 موس البته (.Cronbach, 1951) است ابزار مناسب پایایی ةدکنندییتأ 7/0 از کرونباخ آلفای ضرایب
 و پرسش دو با تهاجمی یکرد)رو اندک های پرسش تعداد با متغیرهایی درمورد (1998) همکاران و

 .اند کرده معرفی کرونباخ آلفای ضریب سرحد عنوان به را 6/0 مقدار (،68/0 آلفای مقدار
 

 مدل برازش معیارهای

 مدل برازش ها، یهفرض آزمودن برای مدل اجرای از قبل ساختاری معادالتابی ی مدل روش در
 از مدل سنجش برای د.شو حاصل اطمینان ها یافته دقت و صحت از تا دشو یم بررسی
 ،3عاملی بارهای ،2(AVE)شده  استخراج واریانس میانگین ،1(CR) های پایایی ترکیبی شاخص
 شد. تفادهاس (R2) تعیین ضریب و 4واگرا روایی

                                                            
1. Composite Reliability 

2. Average Variance Extracted 
3. Factor Loadings 

4. Discriminant Validity 
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 ها آن یبرا شدهمحاسبه یآلفا بیضرا و ها مؤلفه همراهبه پرسشنامه مختلف یها بخش .1 جدول
 داخلی بازاریابی کارآفرینانه گرایش آفرین تحول رهبری متغیرها
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809/0 84/0 78/0 79/0 82/0 80/0 81/0 68/0 74/0 78/0 77/0 79/0 

 

 ةمقایس در خود، به مربوط های پرسش با بعد یا پنهان متغیر یک ةرابط میزان واگرا، روایی

 (،1981) الرکر و فورنل اعتقاد به .کند می بررسی را پنهان متغیرهای سایر با متغیر آن ةرابط

 برای شده استخراج واریانس میانگین جذر میزان که است قبول قابل سطح در وقتی واگرا روایی

 باشد مدل در ابعاد سایر و بعد آن میان همبستگی ضرایب دوم توان مقدار از بیشتر بعد هر

 .(2 جدولدر  ماتریس اصلی قطر در موجود رنگی مقادیر)
 

 پژوهش های سازه واگرای روایی بررسی .2 جدول
  متغیرها ابعاد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 توسعه و آموزش .1 84/0           

بی
ریا

ازا
ب

 
لی

اخ
د

 

 پاداش و انگیزش .2 23/0 78/0          

 توانمندسازی .3 39/0 10/0 79/0         
 ارتباطات .4 32/0 09/0 31/0 78/0        

 نوآوری .5 38/0 11/0 29/0 30/0 78/0       

ش
رای

گ
 

انه
رین

رآف
کا

 

 پذیری ریسک .6 30/0 18/0 27/0 28/0 35/0 78/0      

 پیشگامی .7 39/0 36/0 34/0 4/0 29/0 21/0 85/0     
 تهاجمی رویکرد .8 10/0 33/0 2/0 13/0 38/0 29/0 25/0 92/0    

 ذهنی ترغیب .9 28/0 29/0 4/0 33/0 38/0 09/0 23/0 21/0 85/0   

ی
هبر

ر
 

ول
تح

 
ین

فر
آ

 

 آرمانی نفوذ .10 50/0 10/0 13/0 13/0 41/0 12/0 26/0 22/0 21/0 87/0  

 بخش الهام انگیزش .11 11/0 28/0 09/0 20/0 21/0 09/0 18/0 19/0 17/0 29/0 80/0 

 فردی مالحظات .12 34/0 13/0 39/0 11/0 29/0 19/0 14/0 25/0 23/0 11/0 29/0 84/0
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است  قبول قابل پایایی دهندة نشان معیار این برای 7/0 باالی مقدار ،ترکیبی پایایی مورد در

(Hulland, 1999.) ،اریانسو میانگین معیار از 1همگرا روایی بررسی برای همچنین 

 ,Fornell & Larcker) است 5/0 آن قبولی سطح برای مالک مقدار شد. استفاده شده استخراج

 آن با متغیر یک های شاخص همبستگی مقدار ةمحاسب طریق از عاملی بارهای همچنین، (.1981

 ،(Hulland, 1999) باشد 4/0 مقدار از بیشتر یا برابر مقدار این اگر که ،شوند می محاسبه متغیر

 رضازاده، و )داوری است قبول قابل گیری اندازه مدل آن درمورد پایایی کهکند  تأیید می

 میزان چه به تحقیق مدل در زا درون های سازه دهند می نشان نیز تعیین ضریب مقادیر (.1392

 مدل زای درون متغیرهای برایفقط  آن مقدار است ذکر شایان دارند. کنندگی بینی پیش قدرت

 برای مالک مقدار عنوان به را 67/0 و 33/0 ،19/0 مقدار سه (1998) چاین .شود می محاسبه

 (.3 )جدول کند می معرفی R2 قوی و متوسط ضعیف، مقادیر

 
 پژوهش مدل برازش معیارهای .3 جدول

AVE Factor Loading CR R متغیرها ابعاد پنهان متغیرهای
2 

 داخلی بازاریابی

 77/0 709/0 88/0 611/0 پاداش و انگیزش
 74/0 832/0 86/0 629/0 توانمندسازی

 71/0 759/0 84/0 613/0 ارتباطات
 54/0 704/0 73/0 704/0 توسعه و آموزش

 کارآفرینانه گرایش

 36/0 812/0 60/0 612/0 نوآوری
 43/0 831/0 73/0 614/0 پذیری یسکر

 52/0 833/0 92/0 720/0 پیشگامی
 74/0 801/0 92/0 845/0 تهاجمی رویکرد

 آفرین تحول رهبری

 49/0 911/0 84/0 721/0 ذهنی ترغیب
 51/0 832/0 97/0 757/0 آرمانی نفوذ

 35/0 865/0 84/0 645/0 بخش الهام انگیزش
 69/0 759/0 97/0 702/0 فردی مالحظات

 

                                                            
1. Convergent Validity 
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 ها یافته
 شناختی جمعیت توصیف

 11 و مرد درصد 89 ،انگویپاسخ از نفر 132 میان از داد نشان شده گردآوری های داده توصیف

 مدرک درصد 27 و کارشناسی مدرک درصد 73 تحصیالت میزان لحاظ از بودند. زن درصد

 داشتند. سابقه سال 15 از بیش کارکنان از درصد 53 نیز سابقه نظر از داشتند. ارشد کارشناسی
 

 پژوهش های فرضیه آزمون

 و (وابسته متغیر) کارآفرینانه گرایش بر (مستقل متغیر) نآفری تحول رهبری آثار ،مرحله این در

 فرمان از استفاده با) معناداری اعداد حالت دو در داخلی بازاریابی میانجی نقش همچنین

 (PLS Algorithm فرمان از استفاده با) استاندارد تخمین و ها فرضیه بررسی برای (سازی خودگردان

 کهیدرصورت .شود می درج 4 جدول در نتایج و بررسی هم، بر متغیرها تأثیر شدت بررسی برای

 معنادار هم بر رهایمتغ ریتأث 95/0 نانیاطم سطح در که شود یم دییتأ باشند، شتریب 96/1 از t ریمقاد

 شیگرا بر نیآفر تحول یرهبر ریتأث ،2 شکل و 4 جدول مندرجات به توجه با .است بوده

 یعنی ؛است 41/0 مسیر ضریب ن،ایبرعالوه .است مثبت و دار ینمع t (779/4) مقدار با نانهیکارآفر

 یابد می افزایش 41/0 نیز کارآفرینانه گرایش یابد، افزایش واحد یک آفرین تحول رهبری اگر

 ریمس بیضر و t (052/5) مقدار با نانهیکارآفر شیگرا بر یداخل یابیبازار ،عالوهبه (.1 ةیفرض دیی)تأ

 با یداخل یابیبازار بر زین نیآفر تحول یرهبر و (2 ةیفرض دیی)تأ دارد ینادارمع و مثبت ریتأث 38/0

 .دارند یمعنادار و مثبت ریتأث 49/0 ریمس بیضر و t (639/5) مقدار

 
 (اس .آل .پی رویکرد با) ساختاری معادالت مدل نتایج .4 جدول

 نتایج مسیر ضریب معناداری اعداد ساختاری مسیر
 مستقیم آثار

 کارآفرینانه گرایش ← آفرین تحول رهبری
 کارآفرینانه گرایش ← داخلی بازاریابی

   
 تأیید 41/0 78/4
 تأیید 38/0 05/5

 غیرمستقیم اثر
 کارآفرینانه گرایش ← داخلی بازاریابی ← آفرین تحول رهبری

   
 تأیید 188/0 48/28
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 تأیید دهندة نشان پژوهش اصلی متغیر سه بین مسیرهای علی ضرایب پژوهش، نتایج به توجه با

 گرایش بر آفرین تحول رهبری (داخلی بازاریابی گری میانجی با) مستقیمغیر و مستقیم تأثیر

 و (381/0×493/0=)188/0 غیرمستقیم تأثیر و 41/0 مستقیم تأثیر که طوری به ،است کارآفرینانه

 .(2 شکل) است هشد تبیین (188/0+41/0=)60/0 کل تأثیر همچنین،
 

 

  

 

 

 
 مسیر تحلیل مدل. 2 شکل

 به ای آماره از میانجی متغیر طریق از غیرمستقیم اثر شدت تعیین برای ،شدهارائه مطالب برعالوه

 اختیار را 1 و 0 بین مقداری که ،(Iacobucci & Duhachek, 2003) شود می استفاده 1(VAF) نام

 .است میانجی متغیر تأثیر بودنتر قوی دهندة نشان باشد، تر نزدیک 1 به مقدار این هرچه .کند می

 (.1392 رضازاده، و داوری) سنجد می را کل اثر بر غیرمستقیم اثر نسبت مقدار این درواقع،

VAF=
493/0 × 381/0

( 493/0 × 381/0 )+ 409/0
= 315/0  

 کارآفرینانه گرایش بر نیآفر تحول رهبری کل اثر از درصد 32 درحدود عبارت دیگر، به

 میانجی نقش مؤید که شود یم تبیین داخلی بازاریابی متغیر توسط یرمستقیم،غ صورت به

 است. اصلی ةوابست متغیر و اصلی مستقل متغیر بین ةرابط در داخلی بازاریابی

 برای آن در موجود معناداری اعداد و مسیر بیضر و 4 جدول در شده انیب جینتا به توجه با

                                                            
1. Variance Accounted For 

(779/4)  

000/0 

312/0  

409/0  

493/0  

381/0  

243/0 
(639/5)  

(052/5)  
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ط ارتبا آزمون منظور به ، امادانست قبول مورد را ها هیفرض ةهم توان یم تحقیق، یها هیفرض

 و پریچر و (2008) همکاران و والمبوا یها گام از با استفاده ،سوم ةفرضی عنوان به شده میانجی

 .(3 شکل و 5 )جدول مینک یم عمل زیر صورت به (2008 ؛2004) سیها
 

 (پژوهش سوم ةفرضی) شدهمیانجی مدل .5 جدول
 هیفرض ةجینت ***c´ c* b** a وابسته ریمتغ ،یانجیم ریمتغ تقل،مس ریمتغ :هیفرض
 شیگرا ← یداخل یابیبازار ← نیآفر تحول یرهبر

 نانهیکارآفر
221/0 409/0 381/0 493/0 

 یجزئ یگر یانجیم
(c´از کمتر c) 

 (اول ةمرحل) کارآفرینانه گرایش ← آفرین تحول رهبری میان مسیر ضریب *
 (دوم ةمرحل) کارآفرینانه گرایش ← داخلی زاریابیبا میان مسیر ضریب **

 (سوم ةمرحل) داخلی بازاریابی ← آفرین تحول رهبری میان مسیر ضریب ***
c´: (چهارم ةمرحل) کارآفرینانه گرایش و آفرین تحول رهبری بین ةرابط در داخلی بازاریابی میانجی متغیر ورود 
 

 

 
 یانجیم متغیر آزمون های گام. 3 شکل

 ( 2008 ؛2004) هایس و پریچر: منبع 

 .است معنادار نانهیکارآفر شیگرا و نیآفر تحول یرهبر ةرابط ،اول ةمرحل در دهد یم نشان 5 جدول

 با یداخل یابیبازار ةرابط زین سوم و دوم ةمرحل در .کند یم نیتأم را یانجیم لیتحل اول شرط تیوضع نیا

 زین را یانجیم سوم و دوم شرط تیوضع نیا .است معنادار نیآفر لتحو یرهبر و نانهیکارآفر شیگرا

 دایپ کاهش 221/0 به 409/0 از ریمس بیضر ،یداخل یابیبازار حضور با چهارم، گام در .کند یم نیتأم

c)]  کرده / / / / )(c c a b)]⁄ ⁄≅ 0 ∂ ≅ ≅ 0 ∂0 409 0 493 0 381 0  نیا .است نشده رمعناداریغ اما ،221

 و نیآفر تحول یرهبر نیب را 1یجزئ یگر یانجیم نقش یداخل یابیزاربا ریمتغ دهد یم نشان تیوضع

  .کند یم فایا نانهیکارآفر شیگرا

                                                            
1. Partial Mediation 

X Y 

c 

X Y 

M 

c´ 

(X :)مستقل متغیر 
(Y :)وابسته متغیر 
(M :)میانجی متغیر 
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 گیری نتیجه و بحث
 چه ینآفر تحول رهبری یها شاخص و ابعاد که بود پرسش این به  پاسخ تحقیق این کلی هدف

 دارد. نهکارآفرینا گرایش و داخلی بازاریابی بر تأثیری

 کاال، امور و تدارکات مدیریت در داخلی بازاریابی یریگ اندازه مدل نتایج براساس

 و را دارند الزم دقت داخلی بازاریابی متغیر سنجش برای انتخابی نشانگرهای تمام شد مشخص

 یها شاخص ینتر مهم داد نشان پژوهش نتایج دارند. تطابق پژوهش ةنظری زیربنای با

 که شوند می ارتباطات و انگیزش آموزش، توانمندسازی، شامل داخلی ازاریابیب ةدهند یلتشک

 و احمد (،2013) همکاران و یهوار ال همچون مختلفی مطالعات های یافته با بخش این نتایج

 در پژوهش های یافته ،ترتیب ینا به دارد. مطابقت (2013) همکاران و آکروش و (2003) رفیق

 نشانگرهای دهد یم نشان کارآفرینانه گرایش و ینآفر تحول رهبری یریگ اندازه مدل زمینة

 دو این مستقل و مجزا ابعاد و رنددا را الزم دقت مذکور یها سازه سنجش برای مطالعه مورد

 رهبری یها شاخص از هریک اهمیت و پژوهش از بخش این نتایج .ندسنج یم را متغیر

 بیراسناو (،2007) همکاران و منگوک یاه پژوهش در کارآفرینانه گرایش و ینآفر تحول

 است. شده تأیید (2014) همکاران و بابیک و (2014)

 یها شاخص مقادیر براساس داد نشان پژوهش های یافته پژوهش، اصلی بخش در

 مسیر ضریب با تحولی رهبری همچنین، است. تأیید مورد پژوهش مدل کلی ساختار برازندگی،

 نتایج ،زمینه این در است. داشته کارآفرینانه گرایش ینتبی دررا  نقش یشترینب 41/0

 ین،آفر تحول رهبری بین ةرابط که (2011) ونگ و ملیسا و (2013) پوتی و ریان یها پژوهش

 ةیافت بر یدیأیت ،اند ردهک بررسی سازمان دررا  افراد ةکارآفرینان گرایش و نوآوری خالقیت،

 .(پژوهش اول ةفرضی أییدت) است حاضر ةفرضی

 داخلی، بازاریابیکرد  بیان توان یم (دوم ةفرضی) پژوهش این دیگر ةیجنت تأیید به توجه با

 کارکنان، در انگیزه ایجاد و نفوذ توانمندسازی، طریق از که است مناسبی راهبردی گرایش

 تتقوی سازمان در را کارآفرینی و نوآوری فرایند ،طریق این از و دهد یم ارتقا را ها یستگیشا

 و که تات و (2012) همکاران و سان ،(1394) همکاران و بصیرت پژوهش های یافته .کند یم

 .است حاضر ةفرضی ةیافت بر یدیأیت نیز (2007) همکاران



  585 ...کارآفرینانه گرایش و داخلی اریابیباز آفرین، تحول رهبری میان ارتباط

؛ بنابراین، دارد داخلی بازاریابی تبیین در بسزایی سهم 50/0 مسیر ضریب با تحولی رهبری

 و ها ییتوانا نیازها، به پیش از بیش دبای  کاال امور و تدارکات مدیریت مدیران و رهبران

 بازاریابی اصلی ةمفروض اینکه به توجه )باد ننک توجه خود کارکنان تک تک یها خواسته

 رویکرد، این باها  آن عبارتی به دهند. گوش اه آن به و (است سازمان کارکنان به توجه داخلی

و  اه آن ةبالقو استعدادهای شکوفایی و بالندگی رشد، سببو  کنند می توانمند را خود کارکنان

 نتیجه خود پژوهش درنیز  (2009) همکاران و اسماعیل .شوند می استخدام تازه نیروهای ویژه به

 به بعدی مراحل در و کند می توانمند را کارکنان سازمان، در تحولی رهبری وجود گرفتند

 (.هشپژو سوم ةفرضی أییدت) شود یم منجر کارکنان تر یعال عملکرد

 :دشو یم ارائه زیر پیشنهادهای پژوهش، از شده کسب اصلی های یافته درنظرگرفتن با بنابراین،

 انجام انتظار حد از باالتر را خود ةمحول وظایف که کارکنانی تا شود طراحی سازوکاری -

 الزم ةانگیز اه آن در تا دریافت کنند مناسب غیرمالی ویژه به و مالی های پاداش ،دهند می

 ،زمینه این در د.شو ایجاد سازمانی اهداف بیشتر هرچه تحقق زمینة در سودمندبودن برای

 پیشنهاد کاال امور و تدارکات مدیریت ارشد مدیران و ادارات رؤسای و رهبران به

 سایر حضور در سالیانه صورت به تشکر و تقدیر قالب در را غیرمالی های پاداش دشو می

 ند.کن اهدا شایسته افراد به سازمان کارکنان

 ،نندک ایجادرا  پذیری انعطاف و باز سازمانی جوبکوشند  سازمان رانیمد شود یم پیشنهاد -

 بر یمبتن فضا این در (داخلی بازاریابی اصلی یها شاخص از یکی) ارتباطات هک یا گونه به

 و فردی های ینوآور بروز ةنیزم تا گیرد شکل گریدیک به متقابل اعتماد و احترام

 یاهپیشنهاد نظام اهمیتبر  دشو می توصیه ،زمینه این در .شود فراهم راحتی به سازمانی

 شناسایی خالقانه های ایده و اهپیشنهاد بهترین زمانی، های بازه در و شود تأکید سازمانی

 .شود تجلیل شایسته طور به اه آن صاحبان از و شود

 جنوب یزخ نفت مناطق ملی شرکت ةتابع یها یریتمد دیگر در حاضر تحقیق شود یم پیشنهاد -

 .گیرد انجام نتایج میان تطبیقی ای یسهمقا و گیرد صورت تابعه یها شرکت در حتی و
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