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تأثیر مدیریت برند داخلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری:
نقش میانجی هویت سازمانی و عجین شدن با شغل
3

شهرامخلیلنژاد،1امیراصالنیافراشته،2محمدحسینشجاعی 
تاریخ پذیرش1396/12/17 :

تاریخ دریافت1396/09/20 :


چکیده
یت سازمانی وعجینشدنباشغلدرتأثیر مدیریت
هدفازپژوهشحاضر ،بررسینقشمیانجیهو 
برندداخلیبررفتارهایشهروندیسازمانیاست.دراینراستا،ازروشتحقیقپیمایشیاستفادهشده
هتلهای پنجستارة استانتهران تشکیلداده کهاز
است.جامعة آماریاینتحقیقراکلیة کارکنان 
بهروشنمونهگیریتصادفیساده،

بهعنواننمونةآماری،
آنها319نفربراساسجدولمورگان ،
میان 
پرسشنامه گردآوری شده است .روایی و پایایی

انتخاب شده است .دادههای تحقیق حاضر ازطریق 
پرسشنامة مذکور بهترتیب با استفاده از روایی صوری و سازه و همچنین محاسبة آلفای کرونباخ

بهعالوه ،برای تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش ،از مدلسازی
بررسی و تأیید شده است  .
یافتههای
الاس استفاده شده است .براساس  
معادالت ساختاری با بهرهگیری از نرماف ار اسمارت پی 
موزشبرندمحورورهبریتحولآفرینوارتباطات

پژوهش ،ازبین ابعادمدیریتبرند داخلی،تأثیرآ
داخلی برند بر هویت سازمانی تأیید شد .همچنین از بین ابعاد مدیریت برند داخلی ،اثر رهبری
تحول آفرینبرعجینشدنباشغلتأیید،ولیاثرارتباطاتداخلیبرندوآموزشبرندمحورردشد.

یشبین
یتوانددرنقشمتغیرپ 
هویتسازمانیوعجینشدنباشغلم 
یافتههانشاندادکه 
درنهایت ،
درصنعتهتلداری اثرگذار

بررفتارهای شهروندیسازمانیدربرابر همکاران و سازمانومشتریان
باشد.
واژههای کلیدی :مدیریتبرندداخلی،رفتارشهروندیسازمانی،عجینشدنباشغل،هویت سازمانی،
هتلداری 
صنعت 


1نویسندهمسئول:استادیاروعضوهیئتعلمیگروهمدیریتبازرگانیدانشگاهعالمهطباطبا ی( )Sh.khalilnezhad@atu.ac.ir
2دانشجویدکتریمدیریتبازرگانیدانشگاهعالمهطباطبا ی 
3دانشجویدکتریمدیریتبازرگانیدانشگاهعالمهطباطبا ی
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مقدمه
نقش اساسی در توسعة اقتصاد جهانی دارد
گردشگری امروزهصنعت اصلی بسیاری از کشورهاست و  

مهماننوازی2

درسالهایاخیر،مباحثمربوطبهبرندسازیواردصنعت

(هانگوهمکاران.)2010،1
شرکتها تا حدودی خدمات مشابهی ارا ه

و گردشگری شده است .در محیط رقابتی ،که در آن 
یدهند،برندمعیاریمهمبرایانتخابوارجا مشتریبهشمارمیرود(بیلوهمکاران.)2016،3
م
قابل توجهی بههمراه دارد .برندها،
شرکتها ،منافع  

مدیریت برندها ،هم برای مشتریان و هم برای 
جستوجو و فرایند خرید را کاهش

ینههای 
ادراك مشتریان از می ان درجة عدم اطمینان و ه 
پژوهشهانشاندادهکهمدیریتبرنداثربخشمنافعبالقوهایبرای

یدهند(بیلوهمکاران.)2016،
م
آنها درقیمتگذاری باالتر،
گونهای کهمنجربهاف ایشتوانایی 
به 
هتلها دربرخواهد داشت ،
مدیران 
یشود (کایامان و اراسلی2007 ،4؛
اف ایش سهم بازار ،وفاداری مشتریان و اف ایش آگاهی از برند م 

سنگستروهمکاران .)2001،5
یژگیهای اصلی صنعت هتلداری است (کاراتپه،
ازآنجاکه تعامل رودررو با مشتریان یکی از و 
برنددرهتلداریتاحدزیادیوابستهبهنقشکارکناندرانتقالوعدة برند

،)2011موفقیتراهبرد

باید
ها  
هتل 
بهمشتریاناست (الهندورفودیامانتوپولوس201،6؛ شانگوکینگ.)2015،7مدیران  
ده
برخورد با مشتریان ،آما 

مثبت ،در 
همراه کار و نمایش احساسات  
ت 
درزمینة هیجانا 
کارکنان خود را  

وآموزشهایالزمرادرتعاملبامشتریانبهآنانبدهند(سودرلوندوروزنگرن.)2001،8بدین

سازند

هتلها الزم است سازوکارهایی ازجمله مدیریت برند داخلی و تصویرسازی درونی
منظور ،مدیران  
سازماندرنظربگیرند(بیلوهمکاران.)2016،مدیریتبرندداخلیازارکانبازاریابیداخلیاستکه
میشود.مدیریتداخلی
برتوسعه،بهبود،تقویتونگهداری وحمایتازبرندسازمانیتأکید  

درآن 
زمانیکه برندسازمانن دکارکنانجایگاهمشخص و متمای و
برندبراینپیشفرضاستواراست :تا  

نمی توان انتظار داشت مشتریان از نام و نشان سازمان آگاهی و تداعی
پارچهای نداشته باشد  ،
یک 

مطلوبیداشتهباشندوبهآنارزش زیادی بدهند.ازآنجاکهکارکنانخطوطجلویی،کهمستقیماًبا
یکنند ،براساس اصول مدیریت برند
تعاملاند ،نقش مهمی در صنایع هتلداری ایفا م 
مشتریان در  
ارزشهای برند باشد (شانگ و
مجموعهای از  

داخلی ،الزم است رفتارهایی را بروز دهند که بیانگر 
هاورابطهایکهاینکارکنانباشغلخود


سازیارزش
همکاران .)2013،بدینمنظور،می اندرونی
دارند،برایانتقالارزشهایبرندنقشاساسیایفامیکند .بنابراینمخاطباناصلیفرایندمدیریت

برند داخلی ،کارکنان درون سازماناند که بهدنبال ارتقای برند در داخل سازمان هستند (شانگ و
کینگ .)2015،
1. Hung
2. Hospitality Industry
3. Buil
4. Kayaman & Arasli
5. Sangster
6. Lohndorf & Diamantopoulos
7. Xiong & King
8. Söderlund & Rosengren
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حوزةفعالیت هایبرندسازیداخلیتوجهپژوهشگرانمتعددیرابهخودجلبکردهاست(بنسل


و همکاران2001 ،1؛ بورامان و همکاران2009 ،2؛ هانگ و راندل-تیل2014 ،3؛ پونجایسیری و

نظرمیرسد


هایدانشگاهیدربارةبرندسازیداخلی،به

)،اماباوجودبرخیپژوهش
ویلسون2007،4
هنوزهم،آن طورکهبایدوشاید،بهاینامرتوجهکافینشدهاست؛چراکهمطالعاتجاریبیشتر


محدود به مطالعات موردی و تئوری است (بورامان و زپلین2005 ،5؛ گپ و مریلی .)2006 ،6
براین،عمدهپژوهشهای اینحوزهبیشتربارویکردیمدیریتیانجامشدهو کمتربهموضو 


عالوه
برندسازی داخلی مبتنی بر واکنشهای کارکنان ،ازنظر تعهد ،عجین شدن با شغل ،رفتارهای
شهروندیسازمانیوعملکرد برند،توجهشدهاست(دوپری وبندیکسن2015،7؛کینگوگریس،8
کمترپژوهشی
تواناینگونهاستنباطکردکه 


).بنابراینمی
2008؛پونجایسیریوهمکاران2009،9
در این حوزه با تمرک بر متغیرهایی همچون هویت سازمانی و عجین شدن با شغل و رفتارهای
شهروندی سازمانی انجام شده است (بیل و همکاران .)2016 ،پژوهش حاضر از این حیث دارای
نوآوریپژوهشیاستوبهدنبالپرکردنشکافموجوددراینحوزهاست .

رغماهمیتآنها


دستهرفتارهایکارکناناستکهعلی
رفتارهایشهروندیسازمانیبیانگرآن 
در دست یابی به اهداف سازمانی ،مستقیم و صریح در نظام پاداشدهی رسمی شناخته نمیشوند
کهسازمانراازخودمیداندوهویتخودراباسازمانتعریف

نیرویانسانی 

(اورگان.)1998،آن
خویشرادوستداردوبهآنمتعهداستوحاضراستدستاوردیفراترازچارچوبها

میکند،شغل

عنوانویژگیهای

یابیویژگیهایمهم سازمانرا 
به


کارکنانباهویت
وقواعد رسمیبهجایگذارد .
.کارکنانیکهدلبستگیشغلیدارندودرکارشانتوانمندیبیشتریدارند،باکار

خودجذبمیکنند
کنندوبهتقاضاهایشغلیخودپاسخبهتریمیدهند.عجینشدنبا


خودارتباطبهتریبرقرارمی
ترمیشودکهکارکناناحساسمثبتیبهکارخودنشانمیدهند،کارشانرامعنادار


زمانیکامل
شغل
مییابند،حجمآنراقابلادارهوکنترلمیدانندوبهآیندةکاریخودامیدوارند .

مطرحشده و شکاف موجود در ادبیات پژوهش ،این پژوهش بهدنبال

بنابراین باتوجهبه مطالب 
گونهایکهرفتارهایشهروندیسازمانیدر
به 
ارزیابیپیشایندهایرفتارهایشهروندیسازمانیاست ،
سهسطحرفتاربامشتریان،همکارانوسازماندرنظرگرفته شده است(بیلوهمکاران.)2016،
ازجملة این پیشایندها ،هویت سازمانی و عجین شدن با شغل در کارکنان خطوط جلویی صنعت
مطرحشده ،چنانچه کارکنان در برابر شغل و سازمان خود

باتوجهبه مطالب 

هتلداری است .چراکه 

آنها انتظاررفتارهایفرانقشییارفتارهایشهروندی
یتواناز 
هویتمشخصیپیدانکردهباشند،نم 
1. Bansal
2. Burmann
3. Huang & Rundle-Thiele
4. Punjaisri & Wilson
5. Burmann & Zeplin
6. Gapp & Merrilees
7. Du Preez & Bendixen
8. King & Grace
9. Punjaisri
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یشودنی ،باابعاد
کهچهعواملیمنجربههویت سازمانیوعجینشدنباشغلم 

سازمانیداشت.ا 
ین
بهدنبال پاسخ به این پرسش اصلی
مدیریت برند داخلی ارزیابی شده است .بنابراین پژوهش حاضر  
هویت سازمانی و عجین شدگی شغلی در
است:مدیریتداخلیبرند ،بادرنظرگرفتننقشمیانجی 
پژوهشبهدنبالبررسی

صنعتهتلداری،چهتأثیریبررفتارهایشهروندیدارد؟بهسخنبهتر،این
هویت سازمانی تا
عجینشدگی شغلی و  

و ارا ة راهکارهایی است برای بهبود مدیریت برند داخلی ،
نقشآفرینیکند.
بهتبعآندربهبودرفتارشهروندیدرمیانکارکنان 


مدیریت برند داخلی و هویت سازمانی
مدیریت برند داخلی ،م یت رقابتی پایدار برای سازمانها ایجاد میکند و بیانکنندة مجموعه
برایعملبهتعهداتخوددربرابرمشتریانوپاسخگوییبه

یتهاییاستکهسازمانازطریقآن،
فعال 
انتظاراتآنها،برکارکنانداخلیخودتمرک میکند .اینامردرنهایتارزشبرندسازمانرااف ایش

میدهد (ویلسونوپونجیسری.)2011،بنابراینمخاطباناصلیفرایندمدیریتبرندداخلی،کارکنان

دنبالارتقایبرنددرداخلسازماناند(شونگوکینگ .)2015،


درونسازمانهستندکهبه
2
کردهاند
بورامانوزپلین 1مدلیرا ،براساس رویکرد هویتبرند  ،برایمدیریتبرندداخلیارا ه 
یتهای منابعانسانیبرندمحور،ارتباطاتبرندورهبریبرندتشکیلشده
کهازسهمتغیر اصلیفعال 
است(بورامانوزپلین .)2005،
مهارتهای مدیریت منابع انسانی را دربر میگیرد که منجربه

آموزش برندمحور ،آن دسته از 
ایندستهازمهارتهاشاملتمامی

ایجادارزشبرندبرایسازمانمیشود(ویلسونوگاتسی.)2001،

اقداماتواعمالمرتبطباسیاستهایجذبواستخدام،آموزشوپیشرفتکارکنان،ارزیابیعملکرد

برنامهری یها دربارة کارکنان است (ویلسون و پونجیسری  .)2011 ،بنابراین ،چنانچه
برند و سایر  
یتهای مربوط به کارشان ،در انتقال پیام برند مشارکت داشته
کارکنان ،با فعال 

سازمانها بخواهند 

باشند ،ضروری است منابع انسانی سازمان را در فرایند مدیریت برند داخلی بهکار گیرند (اوراند و
همکاران .)2005،3
یتهایی دارد که بهدنبال اف ایش دانش کارکنان
ارتباطات داخلی برند اشاره به مجموعه فعال 

بهطورسنتی،
دربارة  مسا لیچونشخصیتبرند،ارزشبرندوتعهداتبرنداست(ویسمن  .)2009،4
دارانوذینفعانخارجیشرکتبررویپیامبرندتمرک میکنند وبهآنتوجهدارند.به

کلیة  
سهام
یتآمی انتقالپیدا
یشنیازهای اصلی برایاطمینانازاینکهاینپیامبرندموفق 
اینمنظور ،یکیازپ 
کند  ،ارتباطات داخلی برند اثربخش برای تمام کارکنان است .ارتباطات داخلی برند شامل کلیة
یامهای شفاهیوغیرشفاهی وابستهبهبرندوسازماناست(دیچرناتونیولینچ.)2004،5چنانچه
پ 
1. Burmann and Zeplin
2. Brand Identity Approach
3. Aurand et al
4. Whisman
5. De Chernatony & Lynch
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ارتباطات داخلی برند مدیریت مناسبی شود ،به تنظیم رفتار کارکنان و تطبیق آن باارزش شرکت
منجرمیشود(سگال-هورنودیچرناتونی.)2003،

درنهایت  ،رهبریامکاناتوتسهیالتالزمبرایساختبرندداخلیوتغییرات رفتاریمرتبطبا
میکند(تیگالووهمکاران2016،؛ والسترودیچرناتونی.)2006،1بورمانو
هویتبرندرافراهم 

زپلین )2005( 2بیان میکنند که رهبری را میتوان در دو سطح کالن و خرد از یکدیگر متمای 
یئتمدیره دررأسساختارسازمانقراردارندکه
ساخت.درسطحکالن،مدیریتارشداجراییوه 
الزم است در کلیة امور مرتبط با برند قانع ش وند .همچنین در مقابل سطح کالن (سطوح باالی
یینتر
سازمان) ،در سطح خرد الزم است مدیران نقش خود را برای کارکنان زیردست در سطوح پا 
تعریفکنند.درمیانرویکردهایمتفاوتیکه دربارة نظارتوسرپرستیکارکنانوجوددارد،رهبری
عامل هادرتشویقوبرانگیختگیکارکنانبرایتقویتو
رامیتوانیکیازتأثیرگذارترین 
تحولآفرین 3


نگهداشتنبرنددانست(باسوریجیو2008،؛مورهارتوهمکاران.)2009،4بنابراین،اینشیوة
زنده 
رهبری میتواند شرایطی فراهم کند  تا بتوان کارکنان داخلی سازمان را تشویق کرد عالیق خود را
همراستاباعالیقسازمانوبرنداقدامکنند(نورثاوس .)2012،5
تغییروارتقادهندوهمچنین ،
یف
تعلقپذیریکارمندانبهسازمانتعر 
هویت سازمانی ادراكافرادازوحدتویگانگی ونی   ،

ت گرفته
شده است (میلواشفورت .)1992،6مفهومهویت سازمانی ازنظریة هویتاجتماعینشئ 

است (میل و اشفورث ،1992 ،تجفل و تورنر .)1979 ،7هویت اجتماعی اشاره به قسمتی از مفهوم
اجتماعیمرتبطناشیمیشود(بیلو

گروههای
بیانمیکندادراکاتاعضااز 

برداشتازخودداردکه
مؤلفههای گوناگونی ارا ه شده است.
هویت سازمانی ابعاد و  
همکاران .)2016 ،در ادبیات مرتبط با  
هویتسازمانی،
کردهاند .اینرویکرد از 
معموالً پژوهشگرانهموارهبررویبعدشناختیهویتتمرک  
میگیرد:یکینتیجةمقایسةکارمنداناز
هویتراحالتیشناختیدرنظرگرفتهکهازدومنبعنشئت 
خاصبانگرشیکهآنهاازتعاریفسازماندارند (میلواشفورت)1992،و

هاوحالتهای 


ویژگی
دیگریادراكتعلقپذیریکارمندانبهسازمان (اسمیتسوهمکاران .)2001،بنابراینبعدشناختی

نگرشهای مشترك بین سازمان و کارمندان است (بیل و همکاران،

مجموعهای از 

هویت سازمانی 

یانگی د تا رفتاری
پژوهشهای پیشین ،اثبات شده که هویت سازمانی کارکنان را برم 

 .)2016در 
شکلگیری و انجام رفتارهای فرانقشی در
مطابق با اهداف سازمان انجام دهند .همچنین منجربه  
کارکنانمیشود(منگاسوبل.)2002،8بنابراینضروریاستشرایطایجادتسهیالتوامکاناتالزم
آنهایی که انجامدهندة رفتارهای مطلوب اصلی در
برای اف ایش هویت افراد درون سازمان ،یعنی  
سازماناند،فراهمشود(بیلوهمکاران.)2016،

1. Terglav
2. Burmann & Zeplin
3. Transformational Leadership
4. Bass & Riggio, 2008; Morhart et al
5. Northouse
6. Ashfort & Mael
7. Tajfel & Turner
8. Menguc & Bell
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یینکنندگان اصلی و کلیدی می ان هویت کارمندان با کارفرما
مدیریت داخلی برند یکی از تع 

انعکاسادراکاتشانازوحدتویکپارچگیاست(پونجیسریوهمکاران .)2009،1درهمین

ازطریق 
مهارتهای مناب ع انسانی سازوکارهای ایجاد و انتقال ارزش برند برای اعضای سازمان است

زمینه ،
3
2
(مارتینوهمکاران  .)2005،چنانچهکارکنانصفی دانشروشنیازارزشبرند داشتهباشند ،این
احتمالاف ایشمی یابدکهبههردوصورتعقالنیواحساسیبابرنددرگیروعجینشوند(تامسونو

همکاران.)1999،4بنابراینمدیریتداخلیبرند،ازطریقبرقراریشرایطوفراهمآوردنامکاناتالزم،
بهنحو
موجب تسریع فرایند ایجاد ارزش در سازمان میشود تا بدان طریق کارمندان بتوانند  ،
یتهای برندینگ درگیر شوند و مشارکت کنند (چانگ و
یتیابی کنند و در فعال 
گستردهتری ،هو 

یتهای آموزشی گوناگون مانند جلسات آموزشی،
همکاران .)2012 ،خصوصاً ارتباطات برند و فعال 
بهصورت
میتواند 
اجتماعییاجلساتگروهیمنجربهبهبودارزشبرندمیشودودرنهایت 

یتهای
فعال 
اهرمیاحساساتکارمندانازوابستگیبهسازمانراارتقادهد(بیلوهمکاران .)2016،
چانگوهمکاران()2012درپژوهشخوداثباتکردندکهبرمبنایاحساس وابستگی کارکنان
مهارتهای منابع انسانی برندمحور تأثیر

هویت سازمانی در صنایع خدماتی است که 
به سازمان و  
میگذارد (چانگ و همکاران  .)2012 ،خصوصاً ،از بین رویکردهای
مثبتی بر مالکیت روانی برند  
مشخص شده است.

بهعنوان یکعاملاثرگذار برهویت سازمانی 
تحولآفرین  
مختلفرهبری،رهبری 
سطحباالییازنیازتوجهدارندوسعیمیکنندآنان را

تحولآفرین هموارهبه کارمندانبا
رهبران 
ازطریق یادگیری محرك ،دستیابی به اهداف و پیشرفت فردی برانگی ند (مارتین و اپیتروپاکی،5
 .)2005
هویت سازمانی ورهبری،
پژوهشها ونی ادبیاتتحقیقدربارةمدیریتداخلیبرند و  

برمبنای 
بهصورتزیربیانشدهاست :
فرضیاتاولودوموسومپژوهشحاضر 
یداریبرهویتسازمانیدارد .
فرضیةاول:ارتباطاتداخلیبرندتأثیرمثبتومعن 
هویتسازمانیدارد 
فرضیةدوم:آموزشبرندمحورتأثیرمثبتومعنیداریبر 
تحولآفرینتأثیرمثبتومعناداریبرهویتسازمانیدارد .
فرضیةسوم:رهبری 
رابطة مدیریت برند داخلی و هویت سازمانی با عجین شدن با شغل

6

پژوهشهای متعددی

یطهای دانشگاهیوکاریبهمفهومعجینشدنباشغل ،
بااف ایشتوجهمح 

نشانداده کهرویکردهایمتفاوتیدربارةاینمفهوموجوددارد(ماسیواشنایدر.)2008،7اخیراًاین
سازمانها

رقابتپذیری 
یطهای کاری و دانشگاهی یکی از عوامل حیاتی در نوآوری و  
مفهوم در مح 
1. Punjaisri
2. Martin
3. Brand values
4. Thomson et al
5. Epitropaki & Martin
6. Work engagement
7. Macey & Schneider
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تأثیر مدیریت برند داخلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری... :

ختهشده است (لییواوکی2015،؛ ولچ.)2011،1عجینشدنباشغلمعموالًبانتایجمطلوب
شنا 
یافتهاندکهعجین
پژوهشهایی 

بهطورخاص،محققاندر
توسطکارکنانمنطبقمیشود .

دستآمده
به 

شدنافرادباشغلمی تواندبرمتغیرهاییچونتعهدسازمانیاثربخش،رضایتشغلیوعملکردشغلی

2
تأثیرمثبتداشتهباشد(جانگویوون2016،؛کاراتپوهمکاران ؛،2014پیکوهمکاران .)2015،

یتهای برندینگداخلی،3ارزشبرند 4رابرایکارمندانداخلییکسازماناف ایشمیدهد
فعال 
(لینگسوگرینلی.)2005،برایانجامرفتارهایمطلوبوموردعالقهدرسازمان،کارکنانبهاطالعات
یداری دربارةارزشهای برندنیازدارند (بیلوهمکاران.)2016،انتشاروتوزیعاطالعاتی
مفیدومعن 
شفافسازیبیشترنقشومحیطکاریبرایکارمندانمیشود(کینگ .)2010،

دربارةبرندمنجربه
کهفقدانارتباطاتبرندوبرنامههایآموزشیاثربخش

دادهاند 
پژوهشگراندرتحقیقاتینشان 
میدهد ودرنهایت کارمندانیدرسازمانوجود
مهارتهای موردنیاز کارمندانراکاهش 

کیفیتکارو
پاسخدهیورفعمشکالتسازمانومشتریانندارند.همچنینرابطةبین
خواهندداشتکهتمایلیبه 
ارتباطات برند داخلی و عجین شدن با شغل ،برمبنای تبادالت اجتماعی با سازمان ،در برخی از
پژوهشهاتبیینشدهاست(بیلوهمکاران .)2016،

هایمرتبطباایننظریهنشانمیدهدکهرابطةمثبتیبینرفتارهایرهبریباتمرک بر

رویکرد
تحولآفرین و عجین شدن با شغل پیروان وجود دارد (ماسی و اشنایدر .)2008 ،5رهبری
رهبری  
تحولآفرین شرایطیرابرایاف ایشامنیتروانیکارکنانفراهممیکند.همچنینمنجربهبهبودکار


زمانیکهکارکنانتعهدرهبران
واهمیتکارمیشود(ایکسیووتوماس .)2011،6

واف ایشمعنیداری
برایدستیابیبه

رانسبتبهاهدافشاناحساسکنند،ایناحتمالاف ایشمییابدکهتالشبیشتری
تحولآفرین شرایطیایجادکنندتا
نزمانیکهرهبران 

اهدافوانجامبهتروظایفانجامدهند .بنابرای
تعصبواشتیاقبهکار،استقاللکاریوخالقیتکارکنانرااف ایشدهد،کارکناننی تمایلبیشتری
دارندتاباشغلوکارخودعجینشوند(ماسیواشنایدر .)2008،
برمبنای دالیل وادبیاتذکرشده درتحقیقات قبلی،فرضیات چهارموپنجموششم پژوهش
بهصورتزیراست :
حاضر 
برعجینشدگیشغلیدارد .

فرضیةچهارم:ارتباطاتداخلیبرندتأثیرمثبتومعناداری
ینشدگیشغلیدارد .
فرضیةپنجم:آموزشبرندمحورتأثیرمثبتومعناداریبرعج 
ینشدگیشغلیدارد .
یداریبرعج 
تحولآفرینتأثیرمثبتومعن 
فرضیةششم:رهبری 
هویتسازمانیوعجینشدنباشغلوجود
پژوهشهایاندکیدربارةرابطةمیان 

باوجوداینکه
ارزشهایفردیوسازمانیتناسبوجودداشتهباشد،
دارد،امابرابرهمینتحقیقاتاندك،وقتیبین 
آنها از
کارمندان تمایل بیشتری به ایجاد وابستگی با کارفرمایان دارند .همچنین احساس رضایت  
1. Welch
2. Karatepe
3. Internal Branding
4. Brand Values
5. Macey & Schneider
6. Xu & Thomas
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شغلشان نی اف ایشمییابد (بیسواسوبیهاتنگر2013،1؛ بانوکور2010،2؛ کیبلوجاج.)1996،
وجوداینتناسبوپیوستگیباعثمی شودکارکناناهدافخودرادرراستایاهدافسازمانتوسعه

میشود (وانوورنوهمکاران .)2007،برای
دهندواین ،منجربهبهبودنگرشکارکنانبهشغلشان  
مشخص شده که کارکنان تمایل دارند شکست و موفقیت سازمان را

پژوهشهای متعدد 

مثال ،در 
انتصابهای

بخشیازشکستوموفقیتخوددرنظربگیرندوایندرونیسازیبرتمرک کارکنانبر

انرابخشیازخودشاندرنظرمیگیرند،

زمانیکهکارکنانسازم
کاریاثرخواهدگذاشت.همچنین  ،
آنها را نی اف ایش
آنها اف ایشمییابد واینامر امنیتروانیدر 
احساستعلقپذیریبهگروهدر 

میدهد(دیوتونوهمکاران .)1994،

بهصورتزیراست :
بنابراینفرضیةهفتمپژوهش،برمبنایپیشینهوادبیاتتحقیق ،
یداریبرعجینشدنباشغلکارکناندارد .
هویتسازمانیتأثیرمثبتومعن 
فرضیةهفتم :
رابطة رفتار شهروندی سازمانی با هویت سازمانی و عجین شدن با شغل
یتهای مربوطبانقشافراددر سازماناشارهدارد که
رفتارشهروندیسازمانیبهآندستهازفعال 
سطکارمندانانجاممیشود.هرچند سیستمپاداشرسمی

فراتراز انتظاراتوظیفهوشرحشغلتو
سازماناینرفتارهاراشناسایینمیکند،ولیبرایعملکردخوبسازمانمؤثرند(دهقانانوهمکاران،
یهای
مفهومسازی رفتار شهروندی سازمانی ،از مفهومساز 

پژوهشهای پیشین ،برای 

 .)58 :1394
متعددیاستفادهکردهاند.ازهنگامیکه عالقهدرجهتمطالعة رفتارشهروندیسازمانی رشدیافت،

یهای پادساکف()2000
هموارهفقدانیکاجما دربارة ابعادآندرادبیاتوجودداشتهاست.بررس 
جامعترین
یی شده است.اما 
نشان داد کهسی نو متفاوتازابعادرفتارشهروندیسازمانیشناسا 
طبقهبندی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ،که مورد توجه اغلب پژوهشگران قرار گرفته ،ابعاد

شهروندی سازمانی ارگان ( )1988است .ارگان پنج بعد از رفتار شهروندی سازمانی ارا ه میکند:
جوانمردی؛ فضیلتمدنی؛ادبون اکت(جفرهوسجادینژاد .(1394،در
وظیفهشناسی؛ 

نو دوستی؛
شده:رفتارشهروندیسازمانیباهمکاران؛رفتار
یم 
اینپژوهش،رفتارهایشهروندیبهسهدستهتقس 
پژوهشهایی کهدربارةرفتار

شهروندیسازمانیبا کارکنان؛ رفتارشهروندیسازمانیباسازمان.اغلب
شهروندی سازمانی انجام شده این رفتارها را فقط در برابر همکاران درنظر گرفتهاند ،درحالیکه
پژوهشها،

ینطور رفتارهارادربرابر مشتریاننی انجاممیدهند.طبق
کارکنانخطمقدمسازمان،ا 
بررسی رفتارهای شهروندی با مشتریان نی حا اهمیت است ،به این دلیل که کارکنان خطمقدم
یتهای مشخص
چالشآور کمک کنند و برای انطباق با موقع 

سازمان باید به مشتریان در خدمات 
بهعالوهدراینپژوهش،بهرفتارشهروندیسازمانیدربرابرسازمان
رفتارهایفعالازخودبروزدهند .
نی توجهشدهاست.ایجادتفاوتمیانرفتارهایشهروندیدربرابرفرد(همانندکارکنانومشتریان)
نهفقط بهعلتاینکهماهیتایندو بعد تفاوت
ورفتارهایشهروندیدربرابر سازمانضروریاست؛  
1. Biswas & Bhatnagar
2. Buonocore
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تأثیر مدیریت برند داخلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری... :

یکه رفتارهای
یشینههای ایندونی میتواندمتفاوتباشد.بهباور پژوهشگران ،درحال 

میکند ،بلکهپ

شهروندیمبتنیبرفردمعموالًبدونانتظارپاداشبیرونیانجاممیشود،رفتارهایشهروندیسازمانی
مبتنیبرسازمانمیتوانددراثرانتظارپاداشیااجتنابازتنبیهانجامشود.درنتیجه،بررسیرابطة

هویتسازمانیباابعادرفتارشهروندیسازمانیضروریاست .
میانعجینشدنباشغلکارکنانو 
بهطور جمعی برانگیخته میشود .درواقع
سازمانمحور  

هویت سازمانی 
پژوهشهای قبلی  ،

طبق 
کارمیرود.اگرکارکناناحساسکنندکه

هویتسازمانیدرنیازهایفردیبرایتعلقوتوسعةخودبه

خواستههای سازمان رفتار خواهند کرد ،زیرا این

سازمان بخشی از وجود خودشان است ،مطابق با 
هویت
کند.احساستعلقتشریحکنندة رابطة میان 

آنها راتسهیلمی
عملکردبرآوردهشدننیازهای 
هویت سازمانی احساس یکی بودن با سازمان را ترغیب
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی است  .
میدانند.بنابراین،
هدفهای خودشان 
هدفهای سازمانیراهمانند 
یوهای کهکارکنان 
میکند ،بهش 

هویتیافته

صالحدید کارکناناست.درنتیجه،کارکنان 
رفتارهایدروننقشیمعموالًخارجازکنترلو 

تمایل بیشتری خواهند داشت تا تعهد خود در برابر سازمان را با استفاده از رفتارهای داوطلبانة
اجتماعیاند

گروههای پیچیدة 
سازمانها  

،بهدلیلاینکه
بهعالوه 
حمایتیبا سازمانوافرادآشکارکنند .
کهدرآنکارکناننیازبهتعاملدا میدارند،اعضایدیگردرایجادسازة فردیهرشخصازخودش
شکلگیری
کنشهایفرانقشی،باهدفکمکبههمکاراندرادایوظایفشان،در 
تأثیرگذارند.بنابراین 
تعریففردازخودشتأثیرگذاراست .
هایزیرپیشنهادمیشود :


تحقیقومبانینظری،فرضیه
طبقپیشینة
فرضیةهشتم:هویتسازمانیتأثیرمثبتیبررفتارهایشهروندیسازمانیدربرابرمشتریاندارد .
هویتسازمانیتأثیرمثبتیبررفتارهایشهروندیسازمانیدربرابرکارکناندارد .
فرضیةنهم :
فرضیةدهم:هویتسازمانیتأثیرمثبتیبررفتارهایشهروندیسازمانیدربرابرسازماندارد .
یشینههایمهمرفتار

هایانجامگرفته،عجینشدنباشغلنی میتواندیکیازپ


براساسپژوهش
کارکنانعجینشدهباشغلتمایلبیشتریدارند

شهروندیسازمانیباشد (هارتروهمکاران.)2002،
تاوظایفرافراترازال اماترسمیشغلانجامدهندوتالشبیشتریکنندتانیازهایسایرافرادرا
درنظربگیرند (کاراتیپ2013،؛ موالینروهمکاران.)2008،طبقپژوهشباکرودمورتی(،)2008
افرادعجینشدهباشغل

چهاردلیلبرایتشریحتأثیرعجینشدنبرعملکردکارکنانوجوددارد.اول:
محیطیاند و درنتیجه ،تمایل

فرصتهای 

اعتمادبهنفس و حساس به 

ینتر ،دارای 
خوشب 

معموالً 
عجینشدگی با سالمتی رابطة مثبت دارد.

بیشتری به انجام رفتار شهروندی سازمانی دارند .دوم :
تالشهای مضاعفانجامدهند.سوم:
ندوبهترمیتوانند 

فعالتر
بنابراین،کارکنانعجینشدهباشغل 

کارکنانعجینشدهباشغلتوانبیشتریبرایایجادوادارةمنابعخودشاندارند.بنابرایناینافراددر

خوشبینی ،کهباعثاف ایشرفتارشهروندی

روانشناختی ،همانندخودکارآمدیو
بهکارگیری منابع 

حالتعجینشدنمیتواندبهدیگرکارکنانمنتقلشودواینسرایت

اثربخشترند .چهارم :

میشود،

عواطفباعثایجادفرهنگتیمیمثبتمیشود کهانجامرفتارهای فعالمیان کارکنانراتحریک

میکند .
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زیرپیشنهادمیشود :

یههای
بنابراینطبقمبانینظریوپیشینةتحقیق،فرض 
فرضیة یازدهم :عجین شدن با شغل تأثیر مثبتی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در برابر
مشتریاندارد .
فرضیة دوازدهم :عجین شدن با شغل تأثیر مثبتی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در برابر
کارکناندارد .
فرضیه سی دهم :عجین شدن با شغل تأثیر مثبتی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در برابر
سازماندارد .
رفتار شهروندی
سازمانی در برابر
مشتریان

H1

ارتباطات داخلی

H8

برند

هویت سازمانی

رفتار شهروندی

H
9
H 5
1

سازمانی در برابر

H4

H
7

H
2

H
11

همکاران
H
12

آموزش برندمحور

H
5

عجین شدن با

H
3

شغل
H1
3

H6

رهبری تحولآفرین

رفتار شهروندی
سازمانی در برابر
سازمان

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش (بویل و همکاران)2016 ،

روش پژوهش
جمعآوری
بهحساب میآید .برای  
این پژوهش توصیفی و از نو میدانی است و پژوهشی مقطعی  
توتئوریهایمربوطبهاینپژوهشازمقاالتعلمی،

اطالعاتثانویه،پیشینة پژوهش،مطالعة ادبیا
شدهاست.همچنینبرایجمعآوری

هایاطالعاتیاستفاده


وسایرپایگاه
کتابخانههایمجازیوسنتی

بهکاررفته
پرسشنامهاست 

هایجمعآوریاطالعاتاولیهکه


ترینروش

اطالعاتاولیه،یکیازمتداول
بااستفادهازطیفپنجگانة لیکرتتدوین

پرسشهایی 

بهشاخصهای هرکدامازمتغیرها،


کهباتوجه
هتلهایپنجستارهدراستانتهران
شدهاست.جامعةآماریپژوهشکارکنانخطوطجلوییوصفی 
هتلهای پنج ستاره با مشتریان
است .منظور از کارکنان صفی ،آن دسته از کارکنانی است که در  
پژوهشهایپیشین وهمچنیننظربرخیازکارشناسانمتخصصاین

باتوجهبه

ارتباطمستقیمدارند.
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شهرام خلیلنژاد و همکاران

حوزه ،جامعة آماری تقریباً  2250نفر است (ی دانشناس و ادیبپور .)1396 ،در پژوهش حاضر،
براساسفرمولکوکران،حجمنمونه328نفرمحاسبهشدهاست.برایاجتنابازکاهشحجمنمونه،
نمونهگیری تصادفیساده،
پرسشنامه ،بهروش 

باالترینحجم نمونه درنظرگرفتهشده وتعداد 384
هتلهای استقالل ،آزادی ،اسپیناس ،پارسیان و الله توزیع شده است .درنهایت319 ،
بین کارکنان  
پرسشنامه کامل عودت داده شده و مبنای تج یه و تحلیل آماری قرار گرفته است .برای تنظیم

پژوهشهای پیشین ،کهدرجدول 2آوردهشده ،استخراجواستفاده

پرسشنامه ،تعداد 31گویه از

شده وبرایناساسفرضیاتپژوهشآزمونشده است .سپساقداماتالزمبرایسنجشپایاییو
پرسشنامة استاندارد ،با نظرخواهی از خبرگان،

است.باتوجهبه استفاده از 

انجام گرفته 
رواییآزمون 
آلفای کرونباخ و میانگین واریانس
شاخصهای برازش  

پرسشنامه بررسی و تأیید شد.سپس ،از 

روایی 
پرسشنامه ،با استفاده از

توسعهیافته ( )AVEو پایایی ترکیبی ( )CRبرای سنجش و ارزیابی پایایی 

نرماف ار،Smart-PLSاستفادهشد.کرونباخ()1951می اناستانداردباالی0/7رابرایآلفایکرونباخ

وباگازیویی()1988مقدارباالی 0/6رابرایپایاییترکیبیو فورنلوالکر( )1981استاندارد
بهمنظور سنجش پایایی ،بیان کردهاند .جدول 2
توسعهیافته  ،

باالی  0/5را برای میانگین واریانس 
میدهد .
سنجههایپژوهشرانشان 

اطالعاتمربوطبهپایاییوروایی

جدول  :2نتایج روایی و پایایی متغیرها و گویههای پژوهش
گویهها

متغیرها

انتقالارزشهایبرندبهکارکنان 


ارتباطات
داخلیبرند 

 AVE:0/651

سعیسازماندرانتقالارزشهایبرندبینکارکنان

هایغیررسمیمثلجلسات،نشستهای


ازطریقکانال
غیررسمیو ..
ارزشهایاساسیبرندازطریق
سعیسازماندرانتقال 
تهایآموزشی 
فعالی 

مدیریت برند داخلی
CR:0/721

سعیسازماندرانتقالارزشهایبرندبینهمکاران

ازطریقاب ارهایارتباطاتداخلیمثلخبرنامهها،
مجالتو ...

آموزش
برندمحور 

توجهکارکنانبهکارگاههایآموزشیبراییادگیری

اهدافوویژگیهایبرند 


بارهای
عاملی

O'Callaghan
 (2009),
 0/68
 SantosVijande et al  0/699
 (2013),
Buil and et
 0/79
)al(2016

 0/48

Punjaisri
and Wilson
(2007)  0/701  0/60
Chang et al.
) (2012

ارگاههایآموزشیباتمرک برارزشهایبرند
برقراریک 
سازمان 
چشماندازیروشنومثبتازآیندهتوسط
ارا ة 
یربط 
سرپرستانذ 

 0/51

استفادةسرپرستانازاهرمشناساییوتشویقکارکنان
درسازمان 
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کرونباخ

گویهها

 0/70

 0/68

تشویقوقدردانیازپیشرفتوتوسعةکارکنانتوسط
رهبری
سرپرستذیربط 

تحولآفرین 


آلفای منبع استخراج

Carless et
 al(2000)  0/601  0/62
Buil and et
) al(2016

 0/75
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گویهها

بارهای
عاملی

ترویجهمدلیوهمکاریبینکارکنانتوسطسرپرست
ذیربط 


 0/85

حمایتسرپرستانازتفکردربارةمسا لوارا ة
راهکارهایجدیدبرایحلمشکالتسازمان 

 0/70

ارتهایمدنظر
واضحوروشنبودنارزشهاومه 

سرپرستان 

 0/52

آلفای منبع استخراج
کرونباخ

گویهها

القایحسغرورواحترامدردیگرانتوسطسرپرستان   0/55
کمککارکنانبهمشتریانفراترازال اماتووظایف
شغلیوبهصورتکامالًداوطلبانه 

رفتار
تالشدرجهترضایتمشتریبامیلوعالقهوخارجاز
شهروندیدر
رویههایرسمیسازمان 

برابرمشتریان 
کمکبهمشتریانبرایرفعمشکالتآنهافراتراز
ال اماتووظایفشغلی 
رفتارهای شهروندی
سازمانی
CR:0/601
AVE:0/681

Lee
 0/69
and Allen
)(2002
 Saks (2006)  0/772  0/71
Karatepe
)(2013
Buil and et
 0/58
) al(2016

اختصاصزمانبرایحلمشکالتکاریسایرهمکاران   0/68
رفتار
شهروندیدر
برابرهمکاران 

رفتار
شهروندیدر
برابرسازمان 

عجین شدن با شغل
CR:0/786
AVE:0/701

هویت سازمانی

تمایلبهکمکبهسایریندرمحیطکار 

 0/83

همکاریدرادایوظایفبادیگران 

0/77

اییکهازوظایفرسمیبهحساب

فعالیته

انجامدادن
آیدولیمیتواندبهسازمانکمککند 


نمی

 0/75

ایدههاییبرایبهبودعملکردسازمان 
ارا ة 

 0/71

محافظتازسازماندربرابرمشکالتبالقوهواحتمالی 

 0/80

احساسخوشحالیبابتعضویتوفعالیتدرسازمان 

 0/77

احساسسرشاریازانرژیداشتندرمحیطکار 

 0/56

Williams
and
Anderson
(1991)  0/769
)Saks (2006
Lee and
)Allen (2002
Lee
and Allen
)(2002
 Saks (2006)  0/701
Karatepe
)(2013
Buil and et
) al(2016

Schaufel et
برخورداریازاحساسخوب،هنگامبیدارشدنازخواب al(2006)  0/883  0/49
Buil and et
برایرفتنبهمحیطکار 

) al(2016
عالقهمندومشتاقبودننسبتبهشغلخوددرسازمان   0/78



الهامبخشبودناینشغلدرسازمان 


 0/71

احساسخوشحالیعلیرغمشدتزیادکار 

 ./68

احساسوابستگیقویبهسازمان 

 0/88

Smidts et al.
 0/801  0/73
) (2001

CR:0/702

تعلقخاطرزیادبهسازمان 
احساسداشتن 

AVE:0/724

احساسغروربهواسطةفعالیتدرسازمان 


 0/72

جمع کل

 31

-

 0/803



تحلیل دادهها
جمعآوریشده ازمنظرجنسیتو تحصیالتو سنتحلیل شد.نتایج
دادههای  
در قسمتآمارتوصیفی  ،
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تأثیر مدیریت برند داخلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری... :

حاکی ازآناستکهمردانبا تعداد 189نفر 59/24،درصد ،بیشترین حجم نمونه را به خود اختصاص
گونهایاستکهبیشترینحجمنمونهمتعلقبهبازةسنی
دادهاند.پراکندگیپاسخدهندگانبراساسسنبه 

درصد،وپسازآن85نفر،معادل26درصد،

25تا35سالاستکهبرابراستبا158نفر،معادل49/52
باالی 45سالو 61نفر،معادل 19درصد،بین 35تا 45سالودرنهایتتعدادکم 15نفر،معادل4
گونهایاستکهافرادبامدرك
اند.پراکندگیپاسخدهندگانازنظرتحصیالتنی به 

درصدنی ،زیر 25
سال
اندوپسازآننی 

تحصیلیلیسانسباتعداد202نفر،معادل63/32درصد،اکثریتنمونهراتشکیلداده
افرادبامداركتحصیالتتکمیلی،باتعداد117نفر36/67،درصدازحجمنمونهراتشکیلدادهاند .
میشود.در
نرماف ار،SMART PLSازشاخصGOFاستفاده 
برایارزیابیبرارزشکلیمدلدر 
این معیار ،طبق فرمول زیر ،از دو شاخص میانگین شاخص تجمعی 1و میانگین توان دوم ضرایب

میشود.
همبستگی2استفاده 




قابل قبول برایاین
حاصلآزمونشاخصبرارزش مدلبرابربا 0/512است.ازآنجاکه حداقلمقدار 
میتوانادعاکردکهمدلپژوهشازبرارزشباالییبرخورداراست .
شاخص0/36است ،

شکل  :2ضرایب مسیر مدل 


ازآنجاکهدر
استفادهشده است.بنابراین  ،

مدلسازی معادالتساختاری
برایآزمونفرضیهها از 

آنها بررویمتغیرهایوابستهبررسی
پژوهشحاضرچندمتغیرمستقلوجودداردکهمیباید اثر 

وگویههایبارواییو

پرسشها

یابد.پسازحذف


،استفادهازمدلمعادالتساختاریضرورتمی
شود
1. Communality
2. R Square

192

سال ششم ،شمارة چهارم ،زمستان 96

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

استفاده شده

داریفرضیهها،ازدوشاخصضریبمسیروt- value


رایآزمونمعنی
پایاییپایین،ب
است .شاخص  t-valueمعناداری ضرایب مسیر را ارزیابی میکند .در سطح اطمینان  95درصد،
چنانچه مقادیر آمارة مابین  + 1/96و  -1/96باشد ،فرضیه تأیید و در غیر این صورت فرضیه رد
لنتایجمشخصشدهاست) .

میشود(درجدو


شکل
 :3ضرایب آماری t-value


دارمعادالتساختارینرماف ارSMART PLS

همچنین،نتایجآزمونفرضیاتحاصلازخروجینمو
درجدول4بیانشدهاست .

جدول  :4جدول خروجی نمودار مسیر فرضیات فرعی پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری
فرضیات پژوهش

ضریب مسیر

T-Value

نتیجة فرضیه

ارتباطات داخلی برند ← هویت سازمانی

0/311

2/299

تأیید

آموزش برند محور ← هویت سازمانی

0/129

3/405

تأیید

رهبری تحولآفرین ← هویت سازمانی

0/825

5/633

تأیید

ارتباطات داخلی برند←عجین شدن با شغل

 0/382

0/603

رد 

آموزش برندمحور ← عجین شدن با شغل

 0/001

0/285

رد 

رهبری تحولآفرین ← عجین شدن با شغل

 0/698

3/003

تأیید 

عجین شدن با شغل ← هویت سازمانی

0/840

 7/520

تأیید

هویت سازمانی ← رفتار شهروندی سازمانی در برابر مشتریان

0/888

8/201

تأیید

هویت سازمانی ← رفتار شهروندی سازمانی در برابر همکاران

0/203

4/123

تأیید

هویت سازمانی ← رفتار شهروندی سازمانی در برابر سازمان

0/670

3/451

تأیید 

عجین شدن با شغل ← رفتار شهروندی سازمانی در برابر مشتریان

 0/601

 7/322

تأیید 

عجین شدن با شغل ← رفتار شهروندی سازمانی در برابر همکاران

 0/502

5/463

تأیید 

عجین شدن با شغل ← رفتار شهروندی سازمانی در برابر سازمان

 0/321

3/897

تأیید 
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تأثیر مدیریت برند داخلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری... :

نتیجهگیری
در این پژوهش ،رابطة میان مدیریت برند داخلی ،هویت سازمانی ،عجین شدن با شغل و رفتار
هتلهای پنج ستاره در استان تهران
شهروندی سازمانی در کارکنان خطوط جلویی و صفی شعب  
یتهای برندینگ
بررسی شده است .یافتههای تحقیق برای پژوهشگران و کارمندان ،در درك فعال 
کهبهج 
یافتههایپژوهشنشانمیدهد  
هتلهای چهاروپنجستاره ،چندینکاربرددارد .
داخلیدر 
فرضیههامعنادارندوتأییدشدهاند .

نشده،بقیة
فرضیههایچهارموپنجم،کهتأیید 

یههای اول و دوموسومتأییدشدند کهتأثیر ارتباطاتداخلیبرند و آموزشبرندمحور و
فرض 
هایتحقیقاتقبلینشانمیدهدکه

هویت سازمانی نشانمیدهند  .
یافته
تحولآفرین را بر 
رهبری 
یتهای برندینگداخلیتأثیر  نامتقارنیبروضعیتذهنیمربوطبهکاروحسهویتکارمندان
فعال 
هویت
پژوهشها،اقداماتآموزشیبرندوارتباطاتداخلیبرندبر 

ارد.برطبقیافتههاییکیازاین

د
سازمانی کارمندان تأثیری مثبت دارد .نتایج این تحقیق تأیید میکند که مشارکت دادن برند در
ارزشهایدرونیراتسهیلکند
ارزشهایسازمانو 
تواندهمسازیوتناسب 


اقداماتمنابعانسانیمی
یتهایارتباطیو
ارزشهایبرندرابافعال 
.بنابراینسازمانهاییکه 

(والسترودیچرناتونی)2006،1
آموزشی ارتقا میدهند ،بیشتر احتمال دارد که به هویت اجتماعی مثبت دست یابند .این موقعیت
ممکن است رخ دهد ،به این دلیل که برندینگ داخلی شکاف میان آنچه کارکنان خود را به آن
ازبینمیبردوحسغروردرتعلق

هاییکهسازمانآنراتعریفمیکند


شناسندوویژگی
یژگیهامی
و 
تحولآفرین،ازعواملی
میکند(ویلسونوپونجیسری.)2011،رهبری 
بهسازمانرادرکارکنانایجاد 
پژوهشهای پیشین

میگذارد .یافتههای 
شناخته میشود که بر هویت سازمانی در شرکتها تأثیر  
هویت سازمانی مثبت کمک میکنند؛ زیرا پیروان
نشان میدهد که رهبران کاری ماتیک به اف ایش  
مدلهای نقش عمل
بهعنوان  
آنها  
یکه سرپرستان  
احساس ارتباط بیشتری با سازمان میکنند وقت 

یدفرضیههای

ارزشهای برندراازخودنشاندهند (ماسیواشنایدر .)2008،2بنابراینتأی
کنندو 
وسوماینپژوهشبایافتههایتحقیقاتقبلیهمخوانیدارد .

اول،دوم
بهترتیبدربارةتأثیرارتباطاتداخلیبرند،آموزشبرندمحورو
فرضیههایچهارموپنجموششم 
تحولآفرین بر عجینشدنبا
تحولآفرین برعجینشدنباشغلبودکهفقطتأثیر رهبری 
رهبری 
اینفعالیتهاضرورتاًادراكکارکنان

شغلتأییدشدودوفرضیة دیگرردشد.بنابرایندراینحالت،
دهد.بنابراین،کارکنانعجینشدهباشغلخود،منابعشغلیمربوطبه


ازشرایطشغلیراشکلنمی
ارزشهای برند را بیشتر از کارکنان با عجینشدگی شغلی کم شناسایی و ارزیابی نمیکنند .پس

احتمال دارد که کارکنان این اقدامات برندسازی را تالش واقعی سازمانی برای اف ایش رفاه خود
نبینند.درنتیجه،طبقنظریة  تبادلاجتماعی،سازمانبهکارکنانیکهعجینشدنباشغلبیشتری
نفعالیتهامستقیماًوضعیتذهنیمربوطبهکاربهتریرا

دارند،پاداشنمیدهدبهایندلیلکهای
بهطور غیرمستقیمبر
ایجادنمیکند.با وجود این ،تحلیلقبلینشاندادکهارتباطاتوآموزشبرند 
1 Vallaster & De Chernatony
2. Macey & Schneider
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یتهای برندسازی بهایجاد
میگذارد.بنابراین،این فعال 
عجینشدنباشغلوهویت کارکنانتأثیر  
نگرشهای مطلوب شغلی

حس غرور و تعلق به سازمان کمک میکند که درمجمو موجب ایجاد 
تحولآفرین ازعواملیشناختهمیشودکهمستقیماًبر
میشود (بکهاوسوتیکو.)2004،1رهبری 

عجینشدنباشغل درسازمانتأثیر میگذارد.بنابراینرفتارسرپرستاننیرویمحرکة کلیدی در
روانشناختی کارکنان شناخته میشود .رهبران
ایجاد حس تعلق به سازمان و تعدیل عجین شدن  
چشمانداز برند و
الهامبخش در کارکنان ایجاد میکنند که به آنان در انتقال  
تحولآفرین ،کیفیتی  


)،همچنینیافتههای

ارزشهابهکارکنانکمکمیکند.طبقپژوهشمورهارتوهمکاران2009( 2

تحولآفرین وعجینشدنباشغلوجود
قبلینشانمیدهدکهرابطة معنادارضعیفیمیانرهبری 

هتلهای پنج ستاره ،اگر به سرپرستان خود احساس تعهد
دارد .در این زمینه ،کارکنان خطمقدم  
کنند ،سطح باالتری از عجین شدن با شغل را نشان میدهند( ،ماسی و اشنایدر .)2008 ،رهبران
وروهیجاندرکاررابهکارکنانخودمنتقلمیکنندکهاینموضو بروز

کاری ماتیکاحساسش
ییهای مثبت همانند قابلیت تفکر مستقل یا خالقیت را تسهیل میکند (دوایر و همکاران،3
توانا 

یشگفته با تحقیق بیل و همکاران ()2016
یههای پ 
2002؛ وانگ و همکاران .)2014 ،4نتایج فرض 
همخوانیدارد .
هویتسازمانیاست.نتایجپژوهشنشانداد
فرضیةهفتممبنیبرتأثیرعجینشدنباشغلبر 
کهعجینشدنباشغلتأثیرمثبتمعناداریبرهویتسازمانی دارد.نتایجاینفرضیهباتحقیقریچ

ینطورتفسیرکنیم
یدارد.میتوانیما 

وهمکاران)2010(5وپژوهشبیلوهمکاران()2016همخوان
که در صنعت هتلداری  ،وقتی کارکنان خطوط جلویی تطابق ارزشی با سازمان خود ادراك کنند،
تمایلخواهندداشتتاازنظراحساسیبیشترباشغلخودعجینشوندوسطحباالتریازتعهد،جذب
تالشهایسازمانیبستگیداردکهشامل
ادراكشدهبه 

وشورراازخودنشاندهند.اینحدازتطابق
منابعانسانیبرندمیشود .

یتهای
فعال 
یههای هشتم و نهمودهمپژوهشنی  ،تأثیر هویت سازمانی را بر سطوحرفتارشهروندی
فرض 
کند.باتوجهبهپیشایندهایرفتار

دهد.یافتههایتحقیقهرسهفرضیهراتأیید  
می


سازمانینشانمی
یدارد.یافتههایاینتحقیق

شهروندیسازمانی،اینیافتههابانتایجپژوهشسیک)2006(6همخوان

نشانمیدهدکههویت سازمانی بارفتارشهروندیسازمانیدربرابر سازمانرابطة معناداری دارد،اما
یشبینیکند.بنابراین،همخوانی
نمیتواندمستقیماًرفتارهایفرانقشدربرابرمشتریانوهمکارانراپ 

ارزشهایکارکنانضرورتاًبهرفتارهایمطلوببادیگرهمکارانومشتریان
ارزشهایسازمانو 
میان 
هتلها تمایل بیشتری دارند تا فراتر از
عبارت دیگر ،کارکنان هویتیافته با  

به 
منجر نخواهد شد  .
هدفهای سازمان نا ل شوند (فرح و
وظایف متداول ،شغلشان را انجام دهند با این قصد که به  
1. Backhaus & Tikoo
2. Morhart et al
3. Dvir et al
4. Wang et al
5. Rich et al
6. Sake
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بهدهانمثبتدربارةسازمانضرورتاًبهافراد
دهان 
همکاران.)1990،1برایمثال،گسترشدادنتبلیغ 
در انجام وظایف شغلی کمک نمیکند .طبق نتایج تحقیق ،وضعیت مثبت ذهنی در رابطه با شغل
هتلهاتمایلدارندوظایفخودرافراترازال اماتشغلی،
توضیحمیدهدکهچراکارکنانصفجلویی 

برایکمکبهدیگرکارکنان ،انجامدهند.بهاینمعنا،کارکنانحالتاحساسیوانگی شیاتمامکاررا
تجربه میکنند که میتواند ابتکار فراتر رفتن از ال امات شغلی را در آنان ایجاد کند (هاکانن و
هویت سازمانی بر رفتار شهروندی در برابر
همکاران .)2008 ،2همچنین یافتهها نشان میدهد که  
هویت سازمانی بررفتارهایفرانقشی
غیرمستقیممیگذارد.بنابراین،تأثیر  

کارکنانوهمکارانتأثیر
کارکنانبهشغلخودتبیینمیشودکهمنجربهحستعلقواحساس

مثبتتر 
نگرشهای  

نی توسط
غروربهسازمانمیشود .

یههاییازدهم،دوازدهموسی دهمتحقیقنی مبنیبرتأثیرعجینشدنباشغلکارکنانبر
فرض 
سطوح رفتار شهروندی سازمانی است .یافتهها نشان داد که عجین شدن با شغل بر رفتارهای
شهروندی سازمانی در هر سه سطح سازمان ،همکاران و مشتریان تأثیر مثبت معنادار دارد و
شدند.اینیافتههابانتایجپژوهشسیک (،)2006همخوانی دارد.این

یشگفته تأیید 
یههای پ 
فرض 
یترازعجینشدنباشغلبرایرفتار
یشبین قو 
نگرشهایسازمانمحور،پ 

پژوهشنشانمیدهدکه

عجینشدهاند،سطحباالتریاز

شهروندیفردیوسازمانیاست؛یعنیکارکنانیکهباشغلشانبیشتر
رفتار شهروندی سازمانی را نهفقط در برابر سازمان خود ،بلکه در برابر همکاران و مشتریان نشان
خواهندداد .

1. Farh et al
2. Hakanen et al
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