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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر برندینگ داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش
میانجی هویتیابی سازمانی و دلبستگی شغلی در استارتاپ ها در ایران پرداخته است .جامعه
هدف پژوهش توصیفی-پیمایشی ،شامل  261نفر از کارکنان شرکتهای اینترنتی نوپا در ایران
است و تعداد حجم نمونه  491نفر در نظر گرفته شد .روش نمونهگیری مورد استفاده ،تصادفی
ساده است و جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد استفاده شده است .تحلیل
دادهها با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و همچنین
استفاده از نرمافزار  SMART PLS2انجام شده است .مطابق نتایج پژوهش در حالت کلی
برندینگ داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر معناداری داشته است .همچنین ارتباطات
برند داخلی و رهبری تحولآفرین منجر به هویتیابی سازمانی شده و رهبری تحول آفرین
منجر به دلبستگی شغلی شده است .هویتیابی سازمانی نیز بر دلبستگی شغلی تأثیرگذار است.
از طرفی هویتیابی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی نسبت به مشتریان و دلبستگی
شغلی نیز بر رفتار شهروندی سازمانی نسبت به مشتریان و سازمان تأثیرگذار بوده است.
کلمات کلیدی :برندینگ داخلی ،هویتیابی سازمانی ،دلبستگی شغلی و رفتارهای شهروندی
سازمانی.
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مقدمه
بنا بر گزارش اداره کسبوکارهای کوچک در آمریکا بیش از  01درصد کسبوکارهای
کوچک در سال اول با شکست مواجه شده است و  11درصد آنها نیز در  0سال اول
از بین میروند (اس بی ای .)4116 ،این درحالی است که رتبه شاخص محیط کسبوکار
در ایاالت متحده در سال  4116برابر  4است .این موضوع گویای آن است که عوامل
محیطی در شکست کسبوکارها نقش دارند و شکست نود درصدی شرکتها بهعوامل
داخلی شرکتها باز میگردد.
در دهههای اخیر بهدلیل افزایش و فشردگی رقابت در استارتاپها ،شرکتهای حاضر
در این صنعت به ارتباطات مؤثر با مشتری و ارائه برند جذاب به آنان روی آوردهاند.
امروزه یکی از مباحثی که علم بازاریابی به آن توجه نشان داده است ،مفهوم برندسازی
داخلی است (سلطانی و همکاران )9910 ،برندینگ داخلی پشتیبان مزیت رقابتی پایدار
شامل فعالیتهای انجام شده یک سازمان است برای اطمینان از اینکه تعهد برند
منعکسکننده ارزش های برند است و اینکه کارکنان انتظارات مشتریان را برآورده
میکنند (پونجانسیری و ویلسون.)4199 ،9
در بحث مدیریت برند داخلی علیرغم برخی از پیشرفتهای پژوهشی اخیر،
پژوهشهای علمی فعلی در مورد برندینگ داخلی هنوز شواهد تجربی ندارند؛ چرا که
پژوهشهای موجود عمدتاً نظری است و یا براساس مطالعات موردی کار شده است.
در نتیجه تعمیمپذیری مطلوبی را ارائه نکردهاند .عالوه بر این پژوهشهای این حوزه
اغلب رویکرد مبتنی بر مدیریت را اتخاذ کرده و تأثیرات کارکنان در فعالیتهای برندینگ
داخلی را نادیده گرفتهاند (آرنت و برتل4191 ،4؛ دیویس .)4112 ،9همچنین مطالعات
پیشین ،اثرات مدیریت برندینگ داخلی بر تنها تعداد معدودی از متغیرها (همانند وفاداری
و تعهد کارکنان و عملکرد برند) را مورد بررسی قرار دادهاند و تنها تعداد کمی از مقاالت
بر روی متغیرهای حیاتی نظیر هویتیابی سازمانی ،دلبستگی شغلی و رفتارهای
شهروندی سازمانی متمرکز شدهاند (بویل 2و همکاران.)4196 ،
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رفتارهای شهروندی سازمانی رفتارهای فردی حیاتی هستند که اختیاری بوده و
مستقیماً و در رابطه با سیستم پاداش رسمی شناخته نمیشود (اورگان .)9122 ،9چانگ
و اسمیت کارای )4194( 4رفتار شهروندی سازمانی را رفتاری که فراتر از الزامات
رسمی کار بوده و برای سازمان سودمند است تعریف کردهاند (انگوین 9و همکاران،
 .)4196ارائه وعده برند در درجه اول بستگی به این دارد که کارکنان چگونه برند را
برای خود درونی کرده وچگونه با آن زندگی میکنند؟ بنابراین مهم است که بدانیم
چگونه برندینگ داخلی میتواند نگرشهای مطلوب کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد و
آیا این احساسات میتوانند بر رفتارهای شهروندی سازمانی تأثیر بگذارند؟
شایان ذکر است افرادی که در استارتاپها کار میکنند ،شغل خود را بر مبنای تخصص
و عالقهشان انتخاب میکنند چرا که کار در این سازمانها مستلزم برخورداری از
مهارتهایی ویژه و نوین است و عموماً این افراد با اشتیاق بیشتری این محیطها را
برای کار انتخاب میکنند.
افراد وقتی که به سازمان خود متعهد هستند ،از موارد مورد نیاز شغلی خود فراتر
میروند (پادساکف و همکاران .)4111 ،از طرفی باید به این نکته توجه شود که یکی از
دغدغههای مهم در پژوهشهای مدیریت شناسایی عوامل داخلی مؤثر بر عملکرد است؛
با این حال براساس مشاهدات پژوهشگران این مطالعه ،در استارتاپها در ایران ،شرایط
نامناسب در فرآیند پیادهسازی برندینگ مطلوب ،ناشی از داشتن یک نگاه صرف
فناورانه به مدیریت برند است در حالی که درک برندینگ داخلی بر مبنای رفتار
شهروندی سازمانی در این سازمانها فرآیندی است که باید با تمام فعالیتهای درون
و بیرون سازمان ،درخواستهای مدیران و توانایی نیروی انسانی هماهنگ باشد
(رستگار و همکاران)9919 ،؛ این مسئله نشاندهنده اهمیت پرداختن به برندینگ داخلی
در سازمانهای نوپا است.
با توجه به مباحث مطرح شده ،بررسی تأثیر برندینگ داخلی بر رفتار شهروندی
سازمانی با توجه به نقش میانجی هویتیابی سازمانی و دلبستگی شغلی در
استارتاپها از اهمیت ویژهای برخوردار است که این پژوهش قصد دارد این شکاف را
بررسی کند .در نتیجه ،با توجه به اهمیت تشکیل و رشد استارتاپها و تأثیر آنها در
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اقتصاد و ایجاد اشتغال و اهمیت بررسی عوامل شکست و موفقیت آنان؛ هدف از
پژوهش تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت این سازمانها است .عواملی همانند شناخت بهتر
فرآیند مدیریت برند داخلی با تمرکز بر کارکنان و بررسی چگونگی تأثیرگذاری ابعاد
مختلف مدیریت برند داخلی بر پاسخهای نگرشی و رفتاری کارکنان استارتاپها در
ایران است بهنحوی که در نهایت این کارکنان اهداف و موفقیت سازمان را اهداف درونی
خود بدانند .بهطور خاص ،این پژوهش به بررسی تأثیر ابعاد مختلف مدیریت برند
داخلی شامل ارتباطات برند داخلی ،آموزشهای برندمحور و رهبری تحول آفرین بر
روی هویتیابی کارکنان و دلبستگی شغلی کارکنان میپردازد و در ادامه تأثیر
هویتیابی سازمانی و دلبستگی شغلی را بر انواع رفتار شهروندی سازمانی شامل
رفتار شهروندی سازمانی نسبت به سازمان ،مشتریان و کارکنان بررسی میکند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری .مطالعات پیشین مفهوم برندینگ داخلی را کلیه فعالیتهای کارکنان که
درک مشتریان از پیام برند را تعیین قلمداد میکنند که این رفتار کارکنان رفتارهای
ایجاد برند شناخته میشوند (کینگ.9)4199 ،
به نقل از هادیزاده و همکاران ( )9919برندینگ داخلی باعث ایجاد درک مشترکی از
برند در سراسر سازمان شده و کارکنان را قادر میسازد که در مواقع انجام کار ،ارائه
خدمت و رویارویی با مشتری ،پیمان برند را اجرایی کرده و ارائه دهند .برندینگ داخلی
سبب درک کارکنان از ارزشهای برند شده و با ترکیب آنها در ایجاد واقعیت برند بر
نگرشهای کارکنان و شکلدهی رفتارهای آنان برای یکپارچه شدن با برند ،آثار مفیدی
بر جای میگذارد .مدیریت برند داخلی ،فرآیندی است که بهدنبال ترویج برند در داخل
سازمان بوده و کارمندان ،مخاطبان کلیدی این فرآیند هستند (ژیونگ و کینگ.)4190 ،4
بورمن و زپلین )4110( 9بر اساس رویکرد هویت برند ،یک مدل جامع را برای برندینگ
داخلی مطرح کردهاند که شامل سه عامل اصلی است :ارتباطات برند داخلی ،آموزشهای
برند محور و رهبری تحول آفرین.

1

Kingl
Xiong and King
3
Burmann and Zeplin
2

بررسی تاثیر برندينگ داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی 888

ارتباطات برند داخلی به فعالیتهایی که به دنبال ارتقاء دانش کارکنان در مورد
شخصیت ،ارزشها و وعدههای برند هستند ،اشاره میکند (ویسمن .)4111 ،9در حالت
کلی هدف اصلی پیامهای برند ،ذینفعان خارجی هستند اما برای اطمینان از اینکه این
پیام ها به درستی و با موفقیت منتقل بشوند ،ارتباطات برند داخلی نیاز است .ارتباطات
برند داخلی شامل تمام پیامهای کالمی و غیرکالمی مربوط به برند و سازمان میشود
(لینچ و دی چرناتوری.)4112 ،4
آموزش برندمحور به این معنی است که اقدامات مدیریت منابع انسانی
با ارزشهای برند سازمان هماهنگ شده است .این اقدامات شامل :ابتکارات مربوط به
سیاستهای استخدام ،آموزش و توسعه کارکنان و ارزیابی عملکرد برند (پونجانسیری
و ویلسون .)4199 ،رهبری مناسب میتواند ایجاد برند داخلی را تسهیل کرده و تغییرات
رفتاری را مطابق با هویت مطلوب دلخواه تسهیل کند (ترگالو 9و همکاران4196 ،؛
واالستر و دی چرناتوری .)4116 ،2از بین تمامی سبکهای رهبری ،سبک رهبری
تحولگرا از مناسبترین سبک ها در تشویق کارکنان به زندگی با برند معرفی شده است
(باس و ریگیو .)4112 ،0رهبری تحول آفرین برند ،رویکرد رهبری شناخته میشود که
در آن رهبر به پیروان خود انگیزه میدهد که با توجه به ارزشها و اعتقادات شخصی
خودشان به نمایندگی از برند سازمان انجام وظیفه کنند (مورهارت و همکاران.)4111 ،
بنابراین ،این سبک رهبری اجازه میدهد ارزشهای داخلی و مستحکمی ایجاد شود که
کارکنان را تشویق میکند از خودشان و منافع خودشان فراتر رفته و به نیابت از برند
و سازمان عمل کنند (نورثوس.)4194 ،6
هويتيابی سازمانی .هویتیابی سازمانی وجود یک نوع همبستگی بین کارکنان و
سازمان است که به دلیل نیاز به تطبیق اهداف سازمان با اهداف کارکنان و نیاز افراد
برای توسعه و پیشرفت سازمانی که در آن کار میکنند ،چه درون سازمان و چه بیرون
از سازمان شکل میگیرد (کارانیکا-مورا.1)4190 ،
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هویت سازمانی ،تعلق افراد به سازمان دارد به شکلی که افراد خود را همان سازمانی
بدانند که در آن کار میکنند (جیکوریزیس 9و همکاران .)4199 ،هویت سازمانی با
هویتیابی سازمانی متفاوت است .گلواس و لیندسی )4194(4هویتیابی سازمانی را
اینگونه تعریف کرده است" :پیوندی شناختی میان هویت سازمان و هویت کارمند".
هویتیابی سازمانی برگرفته از نظریه هویتاجتماعی است؛ نظریه هویت اجتماعی به
بخشی از خودپنداره فردی مربوط میشود که از عضویت در گروه اجتماعی مربوطه
درک میشود .بنابراین ،طبق این نظریه ،خودپنداره فرد میتواند از هویتهای مختلف
مشابه از گروههای اجتماعی مانند گروههای موجود در محل کار تشکیل شود.
برندینگ داخلی از عوامل اصلی در هویتیابی سازمانی کارکنان است که منعکسکننده
ادراکات آنها از یکپارچگی است (پونجانسیری و همکاران .)4111 ،از طرفی مدیریت
برند داخلی شامل اقداماتی است با هدف برقراری ارتباط داخلی میان ارزشهایی که
برای یک شرکت منحصر به فرد هستند و آن سازمان را از دیگر سازمانها مجزا میکند
(برگستورم 9و همکاران.)4114 ،
در این زمینه ،فعالیتهای منابع انسانی مکانیزمهایی هستند برای ایجاد و انتقال
ارزشهای برند به اعضای سازمان (مارتین 2و همکاران .)4110 ،بنابراین ،برندینگ
داخلی میتواند ایجاد ارزش را با سازماندهی شرایطی که کارکنان با سازمانشان
هویتیابی بشوند و دلبسته و درگیر فعالیتهای برند بشوند ،پرورش دهد (چانگ و
همکاران .)4194 ،بهطور خاص ارتباطات مختلف برند داخلی ،فعالیتهای آموزشی
برندمحور مانند سمینارهای آموزشی ،فعالیتهای اجتماعی و یا جلسات گروهی می-
توانند به جذب ارزشهای برند برای کارکنان کمک کنند و به همین ترتیب موجب افزایش
احساس وابستگی کارکنان به سازمان شوند .عالوه بر ارتباطات برند داخلی و
آموزشهای برند محور ،فرآیندهای رهبری نیز میتوانند وابستگی روحی پیروان به
یک گروه را تحت تأثیر قرار دهند (تسهوچیو .)4192 ،0رهبران ،با تحریک ساختار مبتنی
بر هویت در مفاهیم خود در کار ،پیروان را تحت تأثیر قرار میدهند (والومبوا 6و
همکاران.)4112 ،
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در پژوهش برندینگ داخلی با سه عامل ارتباطات برند داخلی ،آموزشهای برند محور
و رهبری تحول آفرین تعریف شده است و در پی بررسی تأثیر این سه عامل بر روی
هویتیابی سازمانی است .با توجه به مباحث بیان شده ،فرضیات موبوطه به شرح زیر
مطرح میشود:
فرضیه .8الف :ارتباطات برند داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر هویتیابی سازمانی
دارد .ب :آموزشهای برند محور تاثیر مثبت و معناداری بر هویتیابی سازمانیدارد .ج:
رهبری تحول آفرین تاثیر مثبت و معناداری بر هویتیابی سازمانیدارد.
دلبستگی شغلی .دلبستگی شغلی عاملی مهم در تعیین رقابت و نوآوری سازمانی به
رسمیت شناخته شده است (لیواوکی .)4190 ،9دلبستگی شغلی معموالً با نتایج مساعد
کارکنان از جمله رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد شغلی همراه است (جونگ و
یون .)4196 ،4کان )9111( 9دلبستگی شغلی را "اعمال نفوذ در اعضای سازمان برای
نقشهای کاری آنها" معرفی کرده است.
کارکنان نیاز به شناخت ارزشهای برند دارند تا رفتارهای مورد نظر خود نسبت به
سازمان را ارائه دهند .انتشار دانش و آگاهی در مورد برند منجر به مشخص شدن و
وضوح بیشتر نقش کارکنان در محیط کاری خواهد شد (کینگ .)4191 ،طبق گفته
کومبز 2و همکاران ( ،)4116فعالیتهای پیشرفته منابع انسانی نیز میتوانند دانش و
مهارتهای کارکنان را افزایش داده و آنها را برای انجام بهتر کارها تحریک کنند .در
آن طرف بحث نیز ،فقدان ارتباطات و برنامههای آموزشی مؤثر مربوط به برند نیز
میتواند شرکتها را در اختیار کارکنان نامنظم قرار دهد که مهارت الزم را ندارند و یا
حاضر به پاسخگویی به مشکالت سازمانی و مشتریان نیستند .کاراتپه )4199( 0معتقد
است که فعالیتهای بازاریابی داخلی و دلبستگی شغلی مرتبط هستند؛ زیرا کارکنان "از
طریق دلبستگی شغلی به سازمان خود پاداش میدهند .وی معتقد است زمانی که
کارکنان احساس کنند کارفرمایان آنها واقعاً برای رفاه کارکنان سرمایهگذاری میکنند
و درک درستی از این مقوله دارند ،تالشهای آنها به احتمال زیاد به سمت مثبت و
کارآمدی حرکت میکند .به همین ترتیب ،پژوهش تامسون و همکاران ( )9111نشان
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میدهد که ارتباطات برند داخلی مؤثر ،درک کارکنان از برند ودلبستگی احساسی آنها
به سازمان را افزایش میدهد .لی 9و همکاران ( )4192نیز متوجه شدهاند که برندینگ
داخلی برای ایجاد دلبستگی به کار در کارکنان حیاتی است.
مطالعات نشان میدهد افرادی که خود کارآمدی ،اعتماد به نفس و خوشبینی بیشتری
دارند ،دلبستگی شغلی باالتری دارند (مک کیگانگاس.4)4194 ،رویکردهای نظری در
بحث تمرکز بر رهبری تحولآفرین ،نشاندهنده یک رابطه مثبت بین رفتار رهبر و
مشارکت پیروان هستند (ماکی و اسچنیدر .)4112 ،9رفتارهای رهبری تحولگرا
شرایطی را برای افزایش ایمنی روانشناختی کارکنان ،معناداری کار ،سازگاری و
کارآیی ایجاد میکنند (ژو و توماس .)4199 ،2زمانی که حس اعتماد به اهداف رهبر
وجود دارد ،کارکنان بیشتر مایل به سرمایهگذاری در تالش برای رسیدن به اهداف
وظیفهای هستند .بنابراین ،اگر رهبران تحولآفرین قادر به بیان شرایط شغلی باشند که
باعث اشتیاق به کار ،توانایی تفکر مستقل و یا خالقیت شود ،کارکنان تمایل دارند
دلبستگی روانشناختی به شغل داشته باشند (ماکی و اسچنیدر .)4112 ،با توجه به
مباحث مطرح شده ،فرضیات مربوطه به شرح زیر است:
فرضیه  -1الف :ارتباطات برند داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر دلبستگی شغلی دارد.
ب :آموزشهای برند محور تأثیر مثبت و معناداری بر دلبستگی شغلی دارد .ج :رهبری
تحولآفرین تأثیر مثبت و معناداری بر دلبستگی شغلی دارد.
بویل و همکاران ( )4196پژوهشهای قبلی نشان میدهند زمانی که بین ارزشهای فرد
و سازمان نزدیکی وجود دارد ،کارکنان به لحاظ روانی تمایل بیشتری به نزدیکی به
کارفرمایان خود داشته و احساس رضایت بیشتری از شغل خود میکنند (بیسواس و
بهاتناگار .)4199 ،0این احساس وابستگی به این معنی است که کارکنان یک هدف
مشترکی را درون سازمان ایجاد میکنند که به نفوذ نگرشهای مطلوب نسبت به شغل
کمک میکند (ون وورن 6و همکاران .)4111 ،افراد با هویتیابی باالتر ،بیشتر تمایل به
صرف وقت و انرژی خود برای کارآمدی انجام وظایف خود در کار خواهند داشت.
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پژوهشهایی این رابطه را پوشش دادهاند؛ ریکتا ( )4110نشان داده است که هویتیابی
سازمانی انگیزه درونی کارکنان را در انجام کارهایشان افزایش میدهد .بنابر ادبیات
مطرح شده فرضیه سوم پژوهش به این شرح است:
فرضیه  -9هویتیابی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر دلبستگی شغلی دارد.
رفتار شهروندی سازمانی .رفتارهای شهروندی سازمانی به تمامی رفتارهای اختیاری
کارکنان گفته میشود که بنابر اختیار خودشان و فارغ از قرارداد شغلیشان انجام
میدهند (ژانگ.)4199 ،
پژوهشگران ابعاد مختلفی را برای رفتار شهروندی سازمانی ارائه کردهاند .در این
پژوهش از ابعاد سه گانه (بویل و همکاران )4196 ،برای رفتار شهروندی سازمانی
استفاده شده است .این ابعاد شامل رفتار شهروندی سازمانی نسبت به همکاران ،نسبت
به کارکنان و نسبت به سازمان است.
این پژوهش به ما کمک میکند تا دریابیم کارکنان متعهد و دارای هویت سازمانی ،ابعاد
بهخصوصی از رفتارهای شهروندی سازمانی را در اولویت قرار میدهند و یا به هر
سه توجه یکسانی دارند .پژوهشهای قبلی نشان میدهند که هویتیابی سازمانی موجب
انگیزش تالشهای جمعی میگردد (ریکتا4110 ،؛ تسه و چیو4192 ،؛ ون دیک و
همکاران .)4112 ،اگر افراد ،سازمان را از خودشان بدانند ،رفتارهایی منطبق با اهداف
سازمان بروز میدهند .آنها این کار را در جهت ارضای نیاز درونی خویش انجام
میدهند .این حس تعلق ،ارتباط بین هویتیابی سازمانی و رفتارهای شهروندی
سازمانی را نشان میدهد .هویتیابی سازمانی موجب برانگیخته شدن حس یگانگی با
سازمان میشود .در این حالت معموالً افراد وظایف خود را ورای کنترل و اختیار انجام
میدهند؛ در نتیجه کارکنان با هویت سازمانی ،پتانسیل بیشتری برای نشان دادن
تعهدشان به سازمان بهواسطه بهبود رفتارهای حمایتی نسبت به سازمان و افراد دارند
(ون دیک و همکاران .)4116 ،با توجه به اینکه سازمانها از جمله گروههای پیچیده
اجتماعی هستند ،جایی که افراد نیاز دارند تا بهطور مداوم با یکدیگر تعامل داشته باشند،
این افراد بر شکلگیری شخصیت یکدیگر تأثیرگذار هستند .بنابراین رفتارهای
فراوظیفهای برای کمک به همکاران در انجام وظایفشان ،به درک فرد از خودش کمک
میکند .پژوهش بل و منگوک ( )4114نشان داده است کارکنان دارای هویت سازمانی
و کسانی که اهمیت ارزشهای نشاندهنده کیفیت سازمان را درک میکنند ،تمایل
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بیشتری دارند که در جهت اهداف سازمانی عمل کنند و در رفتارهای شهروندی
سازمانی با تعهد عمل میکنند.
طبق مباحث مطرح شده ،فرضیات 2الف2 ،ب و 2ج اینگونه مطرح میشوند:
فرضیه -1الف :هویتیابی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار
شهروندیسازمانی نسبت به مشتریان دارد .ب :هویتیابی سازمانی تأثیر مثبت و
معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی نسبت به همکاران دارد .ج :هویتیابی سازمانی
تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی نسبت به سازمان دارد.
ماکی و اسچنیدر ( )4112در توضیح مفهوم دلبستگی ،آن را حالتی می دانند که با
احساس غرق شده در کار ،انرژی یا توانمندی مشخص میشود و به تعامالت رفتاری
مانند رفتارهای شهروندی سازمانی ،رفتارهای اجتماعی مثبت و ابتکارات سازنده
کارکنان منجر میشود .به نقل از بویل و همکاران ( )4196دلبستگی شغلی نیز میتواند
عامل پیشبینیکننده مهم برای رفتارهای شهروندی باشد .کارکنان دلبسته تمایل
بیشتری دارند که فراتر از وظایف کاری خود رفته و در جهت کمک به دیگران فعالیت
کنند (کاراتپه.)4199 ،
باکر و دمروتی ( )4112چهار دلیل را برای توضیح تأثیر دلبستگی شغلی بر عملکرد
کارکنان عنوان کردهاند:
اول اینکه کارکنان دلبسته ،خوشبینتر و متعهدتر هستند و فرصتها را بهتر شناسایی
میکنند .در نتیجه تمایل بیشتری در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی دارند .دوم
اینکه تعهد و دلبستگی به کار تا حد زیاد به سالمت فرد بستگی دارد چرا که این کارکنان،
فعالتر و آماده برای تالش بیشتر هستند .سوم اینکه کارکنانی که دلبستگی شغلی دارند،
مبتکر تر هستند و خودشان توانایی مدیرت کار خودشان را دارند و از نظر روانی در
رفتارهای شهروندی سازمانی مؤثرتر عمل میکنند ،و چهارم اینکه دلبستگی شغلی قابل
انتقال به سایر کارکنان نیز است .این سرایت احساسی منجر به خلق فرهنگ مثبت
سازمانی که رفتارهای سازنده را در میان کارکنان افزایش میدهد ،میشود.
دیگر پژوهشگران ،رابطه بین دلبستگی و رفتارهای شهروندی سازمانی را بررسی
کرده اند که نشان میدهد کارکنان متعهد ،اعتماد به نفس بیشترو رابطه اثر بخشتر و
در نتیجه رفتار سازندهتری دارند (ساکس .)4116 ،بابکاک-رابرسون و استریکلند
( )4191متوجه این موضوع شدند که دانشجویان شاغل زمانی که تعهد بیشتری به
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مدیرشان دارند تمایل بیشتری به بروز رفتارهای شهروندی سازمانی دارند .ژو و
همکاران ( )4196نیز نشان دادهاند که دلبستگی شغلی در کارکنان بر رفتارهای
شهروندی سازمانی نسبت به همکارانشان تأثیر دارد.
در نهایت این پژوهشها نشان میدهند که کارکنان دلبسته ،عملکرد بهتر و تمایل
بیشتری برای انجام کارهای فراوظیفهای دارند .در نتیجه انتظار میرود کارکنان با
دلبستگی باال نسبت به کارکنان با دلبستگی کمتر تمایل بیشتری در بروز رفتارها
شهروندی سازمانی داشته باشند .با توجه به مسائل ذکر شده در این قسمت نیز
فرضیههای زیر مطرح شده است:
فرضیه -1الف :دلبستگی شغلی تأ ثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی
نسبت به مشتریان دارد .ب :دلبستگی شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی
سازمانی نسبت به همکاران دارد .ج :دلبستگی شغلی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار
شهروندی سازمانی نسبت به سازمان دارد.
در نهایت ،اوزکلیک و فیندیکلی ( )4192نشان دادهاند که برندینگ داخلی تأثیر معناداری
بر رفتار شهروندی سازمانی دارد .همچنین در ایران شاگردی و همکاران ( )9916نیز
به نتیجه مشابهی دست یافتهاند .در این پژوهش فرضیه ششم به بررسی تأثیرگذاری
مستقیم مدیریت برند داخلی بر روی رفتار شهروندی سازمانی اختصاص دارد و این
گونه مطرح میشود:
فرضیه  -1مدیریت برند داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی
دارد.
طبق فرضیات ،مدل مفهومی پژوهش در شکل 9ارائه شده است:

شکل -8مدل مفهومی پژوهش (بويل و همکاران)1081 ،
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روش شناسی پژوهش
مطالعه حاضر ،پژوهشی توصیفی-پیمایشی محسوب میگردد .جامعه پژوهش شامل
 261نفر از کارکنان شرکتهای اینترنتی نوپا در ایران است .روش نمونهگیری مورد
استفاده ،تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 491نفر درنظر گرفته
شد .بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استانداردی به شرح جدول  9استفاده
شده است .مقیاس تمامی گویههای پرسشنامه ،لیکرت  0گزینهای -از  9کامالً مخالفم تا
 0کامالً موافقم -است.
علیرغم استاندارد بودن پرسشنامه ،بهمنظور بررسی روایی محتوا و صوری ،در ابتدا
پرسشنامه در اختیار چهار نفر از اساتید و متخصصان حوزه بازاریابی و منابع انسانی
قرار گرفت و پس از انجام برخی اصالحات ،به تأیید ایشان رسید .پس از تأیید روایی
محتوا و صوری ،پرسشنامهها در مرکز رشد دانشگاه شریف ،مرکز رشد دانشگاه
امیرکبیر ،شتابدهندههای آواتک و شریف و همچنین دفاتر کار چندین استارتاپ
مستقل توزیع گردید و دادهها جمعآوری شد .سپس برای تأیید پایایی پرسشنامه ،از
آزمون آلفای کرونباخ از طریق نرمافزار  SPSS23بهره گرفته شد که میزان آلفای
مربوط به هر متغیر نیز بهعالوه اطالعات پرسشنامه در جدول 9آورده شده است؛
ارقام ،نشاندهنده پایایی مقبول پرسشنامه بودهاند .روش تحلیل دادهها در این پژوهش
مدل سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم-
افزار  SMART PLS2است.

تحلیل دادهها و يافتهها
جامعه هدف این پژوهش شامل  261نفرازکارکنان شرکتهای اینترنتی نوپا در ایران
است .نمونه آماری این پژوهش متشکل از  491نفر از جامعه آماری مطرح شده است
که 991نفر ( 66/4درصد) آنها مرد و 19نفر ( 99/2درصد) آنها زن هستند.
992نفر( 66درصد) اعضای نمونه مجرد و 14نفر ( 92درصد) آنها متأهل بودهاند.
همچنین  99/9درصد آنها دارای مدرک دیپلم و یا کمتر از آن 96/1 ،درصد آنها دارای
مدرک فوق دیپلم 22/1 ،درصد آنها دارای مدرک لیسانس 44/1 ،درصد آنها دارای
مدرک فوق لیسانس و  4/4درصد آنها دارای مدرک دکتری بودهاند.
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جدول -8اطالعات پرسشنامه
نام متغیر

تعداد
گویهها

نمونه گویه

 .9ارتباطات برند داخلی

9

این شرکت با استفاده از کانالهای غیر رسمی
(جلسات ،سخنرانیها ،و )...ارزشهای برند را به
من اطالع میدهد

 .4آموزشهای برند محور

9

شرکت ارزشهای برند را از طریق فعالیتهای
آموزشی ارائه میدهد

چانگ و همکاران ()4194

 .9رهبری تحول آفرین

1

شرکت ،کارکنان را به رسمیت شناخته و تشویق
میکند

کارلس 4و همکاران ()4111

 .2هویت یابی سازمانی

2

احساس رابطهای قوی با این شرکت دارم

اسمیدس 9و همکاران ()4119

 .0دلبستگی شغلی

1

در محل کارم ،احساس میکنم سرشار از انرژی
هستم

چاوفلی 2و همکاران()4116

 .6رفتارهای شهروندی
سازمانی نسبت به
مشتریان

9

داوطلبانه به مشتریان کمک میکنم ،حتی اگر
فراتر از نیازهای شغلیام باشد

و آلن
لی
ساکس ()4116

 .1رفتارهای شهروندی
سازمانی نسبت به
کارکنان

9

مایلم وقت خودم را برای کمک به همکارانم که
مشکالت مربوط به کار دارند هزینه کنم

ویلیامز و آندرسون)9119( 6
ساکس ()4116

 .2رفتارهای شهروندی
نسبت به
سازمانی
سازمان

9

ایدههایی را برای بهبود عملکرد سازمان ارائه
میدهم

()4114

پژوهش مرجع گویهها
سانتوز
ویجاند
همکاران
()4199
9

0

آلن
و
لی
کاراتپه ()4199

و

()4114

بهمنظور آزمون مدل مفهومی پژوهش از روش مـدلسـازی معـادالت ساختاری با
رویکرد حداقل مربعات جزئی ونرمافزار  SMART PLS2اسـتفاده شـده است .در ادامه
نتـایج آزمون مدل اندازهگیری و آزمون مدل ساختاری و همچنین بررسی برازش کلی
مدل ارائهشده است.
بررسی و آزمون مدل اندازهگیری (مدل بیرونی) .در صورتی مدل اندازهگیری همگن
خواهد بود که در سطح معناداری مورد نظر ( 10درصد) مقدار  tاز قدر مطلق عدد 9/16
بیشتر بوده و بارهای عاملی هریک از متغیرهای مشاهدهپذیر متناظر با متغیر پنهان آن
دارای حداقل مقدار  1/6باشد ،که در این پژوهش شرایط به همین گونه بوده است
(شکل.)4
1

Santos-Vijande
Carless
3
Smidts
4
Schaufeli
5
Lee and Allen
6
Williams and Anderson
2
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همچنین جهت تعیین پایایی سازهها از معیار پایایی مرکب و جهت تعیین روایی آنها
نیز از روایی همگرا استفاده شدهاست .همانگونه که در جدول  4دیده میشود ،ضریب
پایایی مرکب ( 9)CRبرای تمام سازهها باالی  1/1است که نشاندهنده سازگاری درونی
مدل است .مقادیر روایی همگرا  (AVE)4برای تمامی سازهها باالی  1/0است ،که نشان-
دهنده پایایی و اعتبار درونی مدل است.
جدول -1بررسی اعتبار سازه های مدل
متغیر

CR

AVE

ارتباطات برند داخلی

1/299

1/649

آموزشهای برند محور

1/211

1/021

رهبری تحول آفرین

1/111

1/026

هویتیابی سازمانی

1/126

1/296

دلبستگی شغلی

1/190

1/616

رفتارهای شهروندی سازمانی نسبت به مشتریان

1/206

1/660

رفتارهای شهروندی سازمانی نسبت به کارکنان

1/261

1/622

رفتارهای شهروندی سازمانی نسبت به سازمان

1/211

1/119

بررسی و آزمون مدل ساختاری (مدل درونی) .مدل درونی نشانگر ارتباط بین
متغیرهای مکنون پژوهش بوده و با استفاده از مدل درونی میتوان به بررسی فرضیه-
های پژوهش پرداخت .جهت معنادار بودن ضریب مسیر الزم است تا در سطح
معناداری 10درصد مقدار  tهر مسیر از عدد  9/16بیشتر باشد .جدول  9شامل فرضیات
پژوهش ،پشتوانه نظری آنها و همچنین نتایج فرضیات مشتمل بر ضرایب مسیر ،آماره
 tمربوط به هر مسیر و ضرایب تعیین متغیرهای وابسته است.
همانطور که در جدول  9قابل مشاهده است ،آزمون فرضیات نشان میدهد که
آموزشهای برند محور تأثیر معناداری بر هویتیابی سازمانی ندارد و فرضیه 9ب
پذیرفته نشده است ،اما ارتباطات برند داخلی تأثیر معناداری به میزان  1/999بر
هویتیابی سازمانی دارد و بر این اساس فرضیه  9الف تأیید شده است .همچنین
رهبری تحولآفرین نیز تأثیر معناداری به میزان  1/010بر هویتیابی سازمانی دارد و
بر طبق آن فرضیه  9ج هم پذیرفته شده است.

Convergent Validity
Average Variance Extracted

1
2
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فرضیات  4الف و  4ب یعنی تأثیرگذاری متغیرهای ارتباطات برند داخلی و آموزشهای
برند محور بر دلبستگی شغلی به دلیل معنادار نبودن تأیید نشدهاند ،اما فرضیه  4ج،
یعنی تأثیر معنادار رهبری تحول آفرین بر دلبستگی شغلی با میزان تأثیر 1/922تأیید
شده است .همچنین فرضیه  9یعنی تأثیر هویتیابی سازمانی بر دلبستگی شغلی نیز
بهطور معناداری با میزان تأثیر  1/606پذیرفته شده است.
جدول -9اطالعات فرضیات پژوهش و نتايج بررسی
فرضیه
9الف
9ب
9جـ

پشتوانه نظری

چانگ و همکاران ()4194؛ پونجانسیری و همکاران
()4111؛ تسه و چیو ()4192؛ ون نیپنبرگ و همکاران
()4112؛ والومبوا و همکاران ()4112؛ بویل و همکاران
()4196

4الف

ضرایب
مسیر

آمارهt

1/999

2/909

-1/121

9/461

1/010

2/494

1/192

1/910

1/191

1/419

کاراتپه ()4199؛ لی و همکاران ()4192؛ ماکی و اسچنیدر
4ب

()4112؛ تامسون و همکاران ()9111؛ بویل و همکاران
()4196

4ج
9

1/922

4/912

1/606

1/196

1/406

4/929

بل و منگوک ()4114؛ ریکتا ()4110؛ تسه و چیو

1/411

4/222

همکاران ()4196

1/414

9/294

1/111

1/022

بیسواس و بهاتناگار ()4199؛ ریچ و همکاران ()4191؛
ریکتا ()4110؛ بویل و همکاران ()4196

2الف
2الف،
0الف

2ب،

2ج:

()4192؛ ون دیک و همکاران ()4112 ،4116؛ بویل و
2ب
0ب

0الف0 ،ب0 ،ج:
بابکاک-رابرسون و استریکلند ()4191؛ باکر و همکاران

2ج

()4112؛ کاراتپه ()4199؛ ژو و همکاران ()4196؛ ساکس

1/921

9/422

1/099

0/219

1/201

2/619

()4116؛ بویل و همکاران ()4196
0ج
6

اوزکلیک و فیندیکلی ( ،)4192شاگردی و همکاران
()9916

نتیجه

R2

پذیرش
فرضیه
رد
فرضیه

1/019

پذیرش
فرضیه
رد
فرضیه
رد
فرضیه
پذیرش

1/649

فرضیه
پذیرش
فرضیه
پذیرش
فرضیه
پذیرش

1/410

فرضیه
رد
فرضیه
رد

1/129

فرضیه
رد
فرضیه
پذیرش

1/242

فرضیه
پذیرش
فرضیه

1/414
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فرضیه تأثیر هویتیابی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی نسبت به مشتریان
(فرضیه  2الف) با تأثیر معناداری به میزان  1/406و فرضیه تأثیر دلبستگی شغلی بر
رفتار شهروندی سازمانی نسبت به مشتریان (فرضیه  0الف) با تأثیر معناداری به
میزان  1/411پذیرفته شدهاند.
فرضیات  2ب و  0ب ،یعنی تأثیر هویتیابی سازمانی و دلبستگی شغلی بر رفتار
شهروندی سازمانی نسبت به همکاران ،به دلیل معنادار نبودن رابطه ،پذیرفته نشدهاند.
هویتیابی سازمانی تأثیر معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی نسبت به سازمان
نداشته است و فرضیه  2ج رد شده است ،اما فرضیه تأثیر دلبستگی شغلی بر رفتار
شهروندی سازمانی نسبت به سازمان (فرضیه  0ج) با میزان تأثیر معنادار 1/099
پذیرفته شده است.
فرضیه ششم پژوهش نیز ،یعنی تأثیر مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی
با تأثیر معناداری معادل  1/201تأیید شده است .در شکل 4و  ،9عالوه بر گزارش مدل
بیرونی یا مدل اندازهگیری ،گزارش ضرایب مسیر بین سازههای اصلی و میزان
معناداریشان نیز آورده شده است.

شکل  -1ضرايب مسیر و بارهای عاملی در حالت معناداری برای فرضیات فرعی
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شکل  -9ضرايب مسیر و بارهای عاملی در حالت تخمین استاندارد برای فرضیات فرعی

آزمون مدل کلی  .8)GOF( SMART PLSاین شاخص سازش بین کیفیت مدل ساختاری
و مدل اندازهگیری شده را نشان میدهد و برابر است با:
2
GOF  AVE  R
که در آن  AVEو R 2

میانگین  AVEو  R2است .باال بودن شاخص مقدار نیکویی

برازش از  1/2برازش مدل را نشان میدهد .مقدار شاخص برازش برابر  1/219شده
است و از مقدار  1/2بزرگتر شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد .به بیان
سادهتر دادههای این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش برازش
مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازههای نظری است .بنابراین مقدار
( )GOFمحاسبه شده  1/219است که بر مطلوبیت برازش مدل داللت دارد.

نتیجه گیری و پیشنهاد
هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل رابطه مدیریت برند داخلی ،هویتیابی سازمانی،
دلبستگی شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی در استارتاپهای ایرانی بوده است.
این مقاله هم برای پژوهشگران و هم برای مدیران اجرایی حاوی مطالب مفیدی است
چرا که یکی از دالیل شکست استارتاپها نداشتن نیروی انسانی وفادار است و صنعت
Goodness of fit

1
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پر تالطم استارتاپها نیازمند کارکنان متعهد به اهداف سازمان میطلبد .از لحاظ
پژوهشی ،پژوهشی در خصوص برندینگ داخلی و رفتارهای فرانقشی یا همان رفتار
شهروندی سازمانی در سازمانهای نوپای اینترنتی در ایرانصورت نگرفته است و
ارتباطات مورد بررسی در این پژوهش تا پیش از این در این صنعت مورد بررسی قرار
نگرفته است و این پژوهش از لحاظ تجربی این شکاف را پوشش میدهد .همچنین با
توجه به نوپا بودن این صنعت در ایران و کمبود بررسیهای انجام شده ،پیشنهادهای
مفیدی را نیز به مدیران اجرایی خواهد داد.
بر طبق نتایج پژوهش ،بر خالف آموزشهای برند محور که تأثیری بر هویتیابی
سازمانی نداشته است- ،که بر خالف انتظار نیز بوده است -ارتباطات برند داخلی و
رهبری تحول آفرین بر روی هویتیابی سازمانی تأثیرگذار بوده است .این تأثیرگذاری
به نسبت برای رهبری تحول آفرین قوت و شدت بیشتری داشته است .سازمانهایی
که ارزشهای برند را در فعالیتهای ارتباطی خود ارتقاء میدهند احتمال بیشتری برای
دستیابی به هویت مثبت اجتماعی خواهند داشت .این وضعیتی بسیار ممکن الوقوع است؛
زیرا برندینگ داخلی باعث کاهش شکاف بین ویژگیهای تعریف کننده کارکنان و
ویژگیهایی است که سازمان را تعریف میکنند و احساس افتخار در تعلق به سازمان
را در میان کارکنان افزایش میدهد (ویلسون و پونجانسیری.)4111 ،
نکته جالب توجه این است که رهبری تحولآفرین بر روی دلبستگی شغلی نیز تأثیرگذار
بوده است در حالی که ارتباطات برند داخلی و آموزشهای برند محور این تأثیر را
نداشتهاند .این نتایج با پژوهش بویل و همکاران ( )4196مطابقت داشته است .همان-
طوری که در آن پژوهش بر خالف انتظار پژوهشگران چنین نتایجی حاصل شد ،در
این پژوهش نیز شرایط به همین شکل بوده است .بر طبق نتایج حاصله این بخش از
پژوهش به راحتی میتوان تأثیر بهسزای رهبری را در استارتاپها مشاهده کرد.
خصوصاً سبک رهبری تحولآفرین که اجازه میدهد ارزشهای داخلی ایجاد شوند که
کارکنان را تشویق میکند از خودشان و منافع خودشان فراتر رفته و به نیابت از برند
و سازمان عمل کنند (نورثوس .)4194 ،پس این سبک رهبری میتواند دروازهای برای
رفتن به سوی رفتار شهروندی سازمانی باشد؛ لذا این نتیجه ،پیام مهمی برای رهبران
استارتاپهای ایرانی دارد و به مدیران پیشنهاد میکند که با رعایت اصول سبک رهبری
تحولآفرین سبب ایجاد و تشدید هویتیابی سازمانی و دلبستگی شغلی در
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کارکنانشان شوند و بسترهای پرواز کارکنان به آسمان رفتار شهروندی سازمانی را
مهیا نمایند .البته باید به خاطر داشت که نقش مدیر در این سازمانها بسیار کلیدی است
و عموماً با جذب و پرورش مدیر و رهبر مناسب برای تیمهای استارتاپی میتوان یک
تیم خالق و پویا را با هدف سازمان هماهنگ و همسو کرد .مهارتهای یک مدیر توانا
در این خصوص میتواند منجر به هویتیابی سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان شود.
همچنین سازمانهای نوپای اینترنتی میتوانند با تشویق مدیران به اتخاذ یک سبک
رهبری تحولگرا ،به ایجاد اعتماد ،مشارکت و همکاری در میان اعضای تیم ،کمک کنند.
همچنین به مدیران استارتاپ پیشنهاد میشود ،ارزشهای برند را بهطور فعاالنه و
پیوسته در دل ارتباطات داخلی قرار دهند تا از مزایای مثبت هویتیابی سازمانی
بهرهمند شوند چرا که این سازمانها نمیتوانند مانند سازمانهایی که به بلوغ رسیده-
اند ،از نظر مالی رضایت نیروهایشان را تأمین کنند .بنابراین ،کارکنان باید در این
سازمان ها به دلیل اهداف درونی ،اهداف سازمان را دنبال کنند و نه اهداف مالی و
زمانی که پیشرفت سازمان را همسو با پیشرفت خودشان بدانند .این هدف قابل
دستیابی است .این ارزشها را میتوان در قالب سمینارها ،دیدارها و جلسات منتقل کرد
و آنها را در دل بسیاری از ارتباطات رسمی و غیررسمی داخلی گنجاند.
از آزمون فرضیه سوم پژوهش مشخص شد هویتیابی سازمانی تأثیر شدیدی بر
دلبستگی شغلی داشته است .به دنبال پژوهشهای قبلی (ریچ و همکاران 4191 ،و بویل
و همکاران ،)4196 ،میتوان اظهار داشت زمانی که ارزشهای کارکنان مطابق با
سازمانشان است ،تمایل بیشتری به انجام فعالیتهای عاطفی دارند و سطح باالیی از
فداکاری و پرتالشی در وجودشان قرار خواهد گرفت.
پس از آزمون فرضیات تأثیرگذاری هویتیابی سازمانی و دلبستگی شغلی بر رفتارهای
شهروندی سازمانی ،دریافتیم که نتایج هم با پژوهش ساکس ( )4116و هم با نتایج
بویل و همکاران ( )4196تفاوتهای جالب توجهای داشته است .طبق پژوهش ساکس
( )4116هویتیابی سازمانی نسبت به دلبستگی شغلی پیشبینیکننده قویتری برای
رفتار شهروندی سازمانی است که در این مورد نتایج این پژوهش با آن نتایج مطابقت
ندارد و با نتایج بویل و همکاران ( )4196مطابقت دارد که دلبستگی شغلی را نسبت به
هویتیابی سازمانی ،پیشبینیگر قویتری برای رفتار شهروندی سازمانی تشخیص
داده است .در ادامه به بررسی جزئیات هر کدام از این فرضیات پرداخته میشود.

 811نشريه کاوشهای مديريت بازرگانی ،سال دوازدهم ،شماره بیست و چهارم ،پايیز و زمستان 8911

هویتیابی سازمانی بر روی رفتار شهروندی سازمانی نسبت به سازمان و همکاران
تأثیر معناداری نداشته است ولی بر روی رفتار شهروندی سازمانی نسبت به مشتریان
تأثیرگذار بوده است .این نتیجه ،نتیجه معنادارتری نسبت به نتیجه بویل و همکاران
( )4196است؛ چراکه در آن پژوهش هویتیابی سازمانی بر روی رفتار شهروندی
سازمانی نسبت به مشتریان و سازمان تأثیرگذار نبوده است و بر روی رفتار
شهروندی سازمانی نسبت به همکاران تأثیرگذار بوده است .از آنجایی که ارتباط بسیار
تنگاتنگی میا ن رفتار شهروندی سازمانی نسبت به سازمان و کارکنان وجود دارد و
این دو از دل یک مفهوم بیرون آمدهاند و هر دو آنها مرز مشخصی را با رفتار
شهروندی سازمانی نسبت به مشتریان دارند ،نتایج این پژوهش معنادار و جالب توجه
بوده است.
دلبستگی شغلی نیز بر روی رفتار شهروندی سازمانی نسبت به مشتریان و سازمان
تأثیرگذار بوده و بر روی رفتار شهروندی سازمانی نسبت به همکاران تأثیر معناداری
نداشته است .نکته جالب توجه نتایج این است که رفتار شهروندی سازمانی نسبت به
همکاران از هیچ کدام از متغیرهای هویتیابی سازمانی و دلبستگی شغلی تأثیر نپذیرفته
است .به بیان دیگر هیچکدام از متغیرهای هویتیابی سازمانی و دلبستگی شغلی
نمی توانند منجر به ایجاد رفتار شهروندی سازمانی نسبت به همکاران بشوند و این در
حالی است که منجر به ایجاد اشکال دیگر رفتار شهروندی سازمانی میشوند .این
مسئله را میتوان از ضریب تعیین ضعیف  18129متغیر رفتار شهروندی سازمانی
نسبت به همکاران نیز دریافت؛ که متغیرهای هویتیابی سازمانی و دلبستگی شغلی
نتوانستهاند تغییرات رفتار شهروندی سازمانی نسبت به همکاران را تبیین کنند.
در نهایت مطابق فرضیه اصلی پژوهش ،برندینگ داخلی به صورت مستقیم بر روی
رفتار شهروندی سازمانی تأثیرگذاری معناداری دارد .این نتیجه با پژوهش اوزکلیک و
فیندیکلی ( )4192و پژوهش شاگردی و همکاران ( )9916مطابقت داشته است .این نتیجه
بر اهمیت پرداختن به برندینگ داخلی تأکید کرده ،عاملی که شکاف بین نگرش های
کارکنان و اهداف سازمان را پوشش میدهد و لزوم پرداختن به پژوهشهای کیفی در
خصوص ابعاد برندینگ داخلی در استارتاپها را ملموس میسازد.
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Abstract
The present paper investigates the effect of internal branding on organizational
citizenship behavior with respect to the mediating role of organizational identity and
job attachment in Iran’s startups. The population of the descriptive-survey study
included 460 employees of start-up Internet companies in Iran and the sample size was
210 people. The sampling method used is simple random and standard questionnaires
were used to collect data. Data analysis performed by using structural equation
modeling with partial least squares approach and also using SMART PLS2 software.
According to the research results, internal branding has a significant effect on
organizational citizenship behavior. In addition, internal brand communication and
transformational leadership has led to organizational identification and
transformational leadership has led to job attachment. Organizational identification
also affects job attachment. On the other hand, organizational identification has
affected the organizational citizenship behavior towards customers and job attachment
has affected the organizational citizenship behavior towards customers and the
organization.
Keywords: Internal branding, organizational identity, job attachment and
organizational citizenship behaviors.
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