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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر پیامدهای شغلی (رضایت شغلی،
عجینشدن با شغل و پیوند با شغل) و پیامدهای سازمانی (تعهد سازمانی ،هویت سازمانی و حمایت
سازمانی ادراک شده) در دفاتر و شعب بیمه پاسارگاد در استان تهران بوده است .در این پژوهش
پیمایشی ،جامعه هدف ،شامل تمامی کارکنان دفاتر و شعب بیمه پاسارگاد در استان تهران و روش
نمونهگیری ،خوشهای دومرحلهای بوده است .حجم نمونه براساس فرمول کوکران 327 ،نفر  ،ابزار
جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه و روش تحلیل دادهها مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از
نرمافزار  SmartPLS8.1.M3بوده است .مطابق نتایج پژوهش ،بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی،
عجینشدن با شغل و پیوند با شغل تأثیر معنیداری داشته است .همچنین اثر معنیدار بازاریابی
داخلی بر تعهد سازمانی ،هویت سازمانی و حمایت سازمانی ادراکشده نیز تأیید شد .این پژوهش
مدلی جامع از تأثیر بازاریابی داخلی بر پیامدهای شغلی و پیامدهای سازمانی را در بافت فرهنگی-
اجتماعی ایران و در بخش خصوصی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
کلیدواژهها :بازاریابی داخلی؛ پیوند با شغل؛ تعهد سازمانی؛ حمایت سازمانی ادراکشده؛
عجینشدن با شغل
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مقدمه
در دهههای اخیر ،محققان بازاریابی و منابع انسانی ،اهمیت سرمایههای انسانی برای موفقیت
سازمانها را بهخوبی شناسایی و درک کردهاند و پرداختن به این موضوع ،پیشرفت قابلتوجهی
داشته است .در ادبیات بازاریابی ،تمرکز بر کارکنان بهعنوان مشتریان داخلی سازمان ،بازاریابی
داخلی نامیده شده است .بنابراین ،پیادهسازی شیوههای بازاریابی داخلی و منابع انسانی میتواند
سودآوری و نتایج مثبت قابلتوجه دیگری را برای سازمانها فراهم کند .ازطریق یک مدل
زنجیرهای ،شیوههای بازاریابی داخلی و منابع انسانی خوب میتواند دانش ،مهارت و تواناییهای
کارمندان فعلی و آینده سازمان را بهبود بخشد و در ادامه به افزایش انگیزه کارکنان ،کاهش
کمکاری و افزایش حفظ کارکنان با کیفیت کاری باال منجر شود (بالمبا 9و همکاران ۴ :8190 ،ـ
.)773
امروزه صنایع و سازمانهای خدماتی ،نقش قابلتوجهی در پیشرفت و توسعه اقتصاد کشورها
دارند .نقش این سازمانها در نظام اقتصادی جامعه روزبهروز پررنگتر و گستردهتر میشود.
صنعت بیمه در جهان بهسرعت درحال تغییر و تحول و رقابتیشدن است و الزمه موفقیت و
باقیماندن در این رقابت ،تشخیص درست نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنان و ایجاد نوآوری
در خدمات و محصوالت است .کسب این مهم برای سازمان ،مستلزم برخورداری از کارکنانی
خالق و راضی است که بهترین خدمات را با باالترین کیفیت به مشتریان ارائه دهند.
پژوهشگران بازاریابی بر بازاریابی خارجی برای ترویج محصوالت و حفظ مشتریان تمرکز
کردهاند .این در حالی است که برای سازمانهای خدماتی ،خدمات بهصورت مستقیم یا
غیرمستقیم توسط مشتریان داخلی (کارکنان) به مشتریان خارجی ارائه میشود (تسای و وو:8110،8
 .) 9818لذا اهمیت بررسی بازاریابی داخلی و پیامدهای بالفعل و بالقوه آن در صنایع خدماتی بیشتر
خود را نشان میدهد .ازاینرو در گام نخست ،تمرکز پژوهش حاضر بر سازمانهای خدماتی
9. Balemba
8. Tsai & Wu
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معطوف شد .از میان شرکتهای و صنایع خدماتی ،صنعت بیمه بهعنوان یکی از رقابتیترین صنایع
خدماتی در ایران انتخاب شد .با مطالعه منابع مربوط به کیفیت خدمات صنایع بیمه در ایران ،هفت
شکاف (کمبود اصلی) در زمینه مفهوم کیفیت خدمات بهدست آمد که یکی از آنها به بازاریابی
داخلی مربوط است (شاهین و ابوالحسنی .)77 :9321 ،با طرح این موضوع با مدیران و
دستاندرکاران شرکت بیمه پاسارگاد بهعنوان یکی از شاخصترین شرکتهای بیمه خصوصی
کشور که بهمنظور ارائه خدمات بیمهای در سطح استانداردهای جهانی ،تأسیس شده است،
موافقت آنان برای بررسی عمیقتر و موشکافانهتر این موضوع احصا شد .پیرو اخذ موافقت برای
بررسی موضوع بازاریابی داخلی ،به مطالعه ادبیات و تحقیقات انجامشده در این حوزه پرداخته
شد .بررسی پیشینه موضوع نشان داد مطالعاتی در زمینه بازاریابی داخلی ،اثرات و نتایج آن اعم از
"رضایت شغلی"" ،تعهد سازمانی" و "هویت سازمانی" در سازمانها انجام شده است ،اما تاکنون
مطالعات صورت گرفته در این حوزه ،پیامدهای شغلی و پیامدهای سازمانی بازاریابی داخلی را در
کنار یکدیگر و در قالب یک مدل پژوهشی جامع مورد بررسی و تجزیهوتحلیل قرار نداده است.
همچنین متغیرهای نگرشی نظیر "عجینشدن با شغل "9و "پیوند شغلی "8در قالب پیامدهای شغلی
و "حمایت سازمانی ادراکشده" در قالب پیامدهای سازمانی مورد توجه محققان این حوزه قرار
نگرفتهاند .بنابراین ،باتوجهبه نقش و اهمیت اجرای اقدامات بازاریابی داخلی در موفقیت و
سودآوری سازمانها و همچنین نقش پررنگتر و ملموستر این پدیده در صنایع خدماتی نظیر
سازمانهای بیمه جهت ارائه هرچهبهتر خدمات و محصوالت توسط کارکنان ،هدف از انجام این
پژوهش ،بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر پیامدهای شغلی (رضایت شغلی ،عجینشدن با شغل،
پیوند با شغل) و پیامدهای سازمانی (تعهد سازمانی ،هویت سازمانی و حمایت سازمانی
ادراکشده) در دفاتر و شعب بیمه پاسارگاد در استان تهران درنظر گرفته شد.

9. Job involvement
8. Job engagement
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مبانی نظری پژوهش
بازاریابی داخلی
9

مفهوم بازاریابی داخلی برای اولینبار در سال  9170توسط بری و همکاران بهعنوان راهی
برای رسیدن به کیفیت خدمات مطرح شد .آنها مفهوم بازاریابی داخلی را براساس  ۴Pبازاریابی
سنتی ،شامل :محصول ،قیمت ،مکان و ترفیع بیان کردند .فرض اساسی تعریف بری و همکاران
( )9170این بود که کارکنان مشتریان داخلی سازمان بهشمار میروند و شغل آنها بهمثابه
محصوالت سازمان است .در اوایل دهه هشتاد ،گرونروس 8کارکنان را بخش مهمی از محصوالت
و خدمات تحویل دادهشده ،معرفی کرد که باید بهمنزله بازاریابان برخوردار از مهارت حفظ
مشتری آموزش داده شوند تا بتوانند روابط مداوم و مؤثری با مشتریان برقرار کنند (ایمانی و
همکاران .)392 :931۴ ،بهدنبال آن در اوایل دهه نود بازاریابی داخلی به این شکل تعریف شد:
"مشاهده کارکنان بهعنوان مشتریان داخلی و شغل آنها بهعنوان محصوالت داخلی و برآوردن
نیازها و خواستههای این مشتریان هنگامیکه به اهداف سازمان میپردازند" .اگرچه مفهوم
بازاریابی داخلی با مدیریت منابع انسانی مرتبط است ،اما این دو مفهوم درواقع از یکدیگر مجزا
هستند (برمودز ـ گنزالز 3و همکاران .)30 :8190 ،مدیریت منابع انسانی مفهومی گستردهتر از
بازاریابی داخلی است و بازاریابی داخلی بهعنوان یکی از ابزارهای مدیریت منابع انسانی شناخته
شده است (تسای .)8 :819۴ ،۴هدف از بازاریابی داخلی ،برآوردهکردن نیازهای کارکنان ازطریق
ایجاد مبادالت هماهنگ بین کارکنان و سازمانهاست ،چیزی که در راستای اهداف مدیریت

9. Berry
8. Gronroos
3. Bermudez-Gonzalez
۴. Tsai
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منابع انسانی از داشتن کارکنان راضی و وفادار است (ون .)837 :8191 ،9تاکنون مدلهای زیادی
برای سنجش بازاریابی داخلی توسط محققان ارائه شده است .بااینحال ،اکثر پژوهشهای شاخص
انجام شده در حوزه بازاریابی داخلی طی بیست سال اخیر سه بعد ارتباطات داخلی ،آموزش و
تحقیقات بازار داخلی را برای این مفهوم درنظر گرفتهاند (چانگ و چانگ8112 ،8؛ لی و چن،3
8117؛ تسای و تانگ8112 ،۴؛ بتسون 7و همکاران .)8112 ،ازآنجاکه سه بعد ارتباطات داخلی،
آموزش و تحقیقات بازار داخلی ،پذیرفتهشدهترین ابعاد بازاریابی داخلی در مطالعات
صورتگرفته بودهاند ،پژوهش حاضر نیز این سه بعد را برای این مفهوم درنظر گرفته و از
شاخصهای موجود در مطالعه هوانگ و رندال -تیل ( )8197برای سنجش آن استفاده کرده است.

رضایت شغلی
میتوان ادعا کرد خشنودی یا رضایت شغلی ،اولین ،پراهمیتترین و قدیمیترین متغیر
وابسته مورد مطالعه در رفتار سازمانی است (قلیپور و همکاران .)913 :9310 ،رضایت شغلی به
حالتی اشاره دارد که کارکنان از شغل خود لذت میبرند .بهبیانیدیگر ،یک حالت مثبت عاطفی
در کارکنان بعد از ارزیابی عملکرد کاری خودشان است .رضایت شغلی اینگونه تعریف
میشود" :یک تابع از رابطه بین آن چیزی که فرد از شغلش میخواهد و چیزی که به او ارائه
میشود" (کیانتو 0و همکاران .)088 :8190 ،رضایت شغلی یک نگرش کلی بین کارکنان است
که شامل احساس آنها نسبت به حقوق و دستمزد ،شرایط کاری ،روشهای کنترل ،ترفیعات و یا
پیشرفت های مربوط به شغل ،روابط اجتماعی در کار ،شناسایی استعداد ،روابط گروهی خارج از
کار و سایر متغیرهای مشابه میشود (کیانتو و همکاران .)083 :8190 ،مطالعات گذشته نشان داده
است که استفاده مناسب از شیوههای بازاریابی داخلی میتواند به نتایج نگرشی کارکنان مانند
9. Wen
8. Chang & Chang
3. Lee & Chen
۴. Tsai & Tang
7. Beatson
0. Kianto
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رضایت شغلی منجر شود (آلشوریده 9و همکاران 8197 ،؛ بارزوکی و قوجالی8193 ، 8؛ دهل و
پلتیر .)819۴ ، 3بنابراین ،فرضیه اول پژوهش اینگونه مطرح میشود:
فرضیه  . 9الف) بازاریابی داخلی تأثیر مثبت و معنیداری بر رضایت شغلی دارد.

عجینشدن با شغل
عجینشدن با شغل بهعنوان "درجه یا میزانی که یک فرد بهصورت روانی با شغل تعیین
هویت میشود و به آن متعهد است" تعریف میشود (ساین و گوپتا .)9913 :8197 ،۴اعتقاد بر این
است زمانیکه کارکنان از محل کار خود  -ازجمله خودِ کار و محیط اطراف آن ـ خوشحال و
راضی هستند ،دارای سطح باالیی از عجینشدن با شغل هستند (هوانگ و همکاران.)31۴ :8190 ،
در سال  9107الدال و کجنر 7سازه عجینشدن با کار را برای عملیاتیکردن اخالق کاری
پروتستان ایجاد کردند که در آن ارزش کار ،بخشی از ارزش خود فرد میشود .عجینشدن با
شغل ،بیانگر نوعی هویت شغلی است و به این مسئله اشاره دارد که تا چهاندازه فرد احساس
ارزشمندبودن خود را براساس شغل و عملکرد شغلیاش میسنجد.
افرادی که با شغل خود عجین شدهاند ،همواره از شغل خود مراقبت و بهعنوان بخش مهمی
از زندگی خود روی آن تمرکز میکنند .آنها همچنین میدانند که کار میتواند نیازهایشان را
برآورده کند .ازآنجاکه بازاریابی داخلی کارکنان را بهعنوان مشتریان و شغل آنها را بهعنوان
محصوالت سازمان درنظر میگیرد ،یا بهعبارتدیگر ،اولویت اصلی بازاریابی داخلی کارکنان و
شغل آنهاست ،درنتیجه ،کارکنان احساس تعلق یا هویت نسبت به سازمان پیدا میکنند .ازاینرو
میتوان بازاریابی داخلی را عامل مهمی برای عجینشدن کارکنان با شغل درنظر گرفت
(تینگ .)372 :8199،0بنابراین فرضیه دوم پژوهش اینگونه مطرح میشود:
9. Alshurideh
8. Barzoki & Ghujal
3. Dahl & Peltier
۴. Singh & Gupta
7. Lodahl & Kejner
0. Ting
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فرضیه  .9ب) بازاریابی داخلی تأثیر مثبت و معنیداری بر عجینشدن با شغل دارد.

پیوند با شغل
مفهوم "اشتیاق یا پیوند" بهتازگی در ادبیات مدیریت ،توجه زیادی بهخود جلب کرده است،
علیرغم دالیل منطقی ،پژوهش در زمینه پیوند شغلی هنوز ناکافی است و این مفهوم هنوز جدید
و درنتیجه دارای ابهام است (قلیپور و همکاران .)937 :9310 ،پیوند با شغل بهعنوان "یک حالت
کاری مثبت و کامل در ذهن دیده میشود که بهوسیله ویژگیهایی نظیر انرژی ،وقف و جذب
توصیف میشود (آنازا و رودرفورد .)097 :8198 ،9بعد جذب به وضعیتی اشاره دارد که فرد
آنقدر در شغل خود غوطهور میشود که بهسختی میتواند از کار دست بکشد و متوجه گذر زمان
نیز نمیشود؛ یعنی فرد آنچنان عمیق درگیر یک فعالیت میشود که گویی هیچچیز دیگری برایش
اهمیت ندارد .بعد انرژی به سطح باالتر انرژی و کوشش هنگام کار اشاره میکند؛ یعنی موقعیتی
که فرد تمایل دارد در کارش تالشی تحسینبرانگیز داشته و در مقابل دشواریهای آن نیز
استقامت باالیی داشته باشد .بعد وقف ،درگیری روانشناختی شدید فرد با کارش است که با
حسی از رضایت ،الهام ،اشتیاق ،چالش و افتخار ترکیب شده است .با وجود شباهتهای مفهومی
زیاد بین عجینشدن با شغل و پیوند با شغل مطالعات انجامشده تاکنون ،تنها تأثیر بازاریابی داخلی
بر روی عجین شدن با شغل را مورد بررسی قرار دادهاند (به طورمثال :تانسوهاج 8و همکاران،
9119؛ تینگ )8199 ،و علی رغم اهمیت زیاد این متغیر برای سازمانها ،رابطه بین بازاریابی داخلی
و پیوند با شغل توسط هیچ مطالعهای دیده نشده است .ازآنجاکه پیوند با شغل ،مفهومی است که
اخیرا جزو داغترین مباحث حوزه مدیریت شناخته شده و بهعنوان یکی از بزرگترین چالشهای
پیشروی سازمانها معرفی شده است ،پژوهش حاضر بهعنوان اولین پژوهش به بررسی رابطه بین
بازاریابی داخلی و پیوند با شغل پرداخته است .بنابراین ،فرضیه سوم پژوهش اینگونه مطرح
میشود:

9. Anaza & Rutherford
8. Tansuhaj
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فرضیه  .9ج) بازاریابی داخلی تأثیر مثبت و معنیداری بر پیوند با شغل دارد.

تعهد سازمانی
تعهد سازمانی ،نگرش کلی فرد نسبت به سازمان بهعنوان یک کل داللت دارد .درواقع تعهد،
بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم میکند تا در سازمان بماند و با تعلق خاطر ،برای تحقق اهداف
سازمانی ،کارهایی انجام دهد (قلیپور و همکاران .)917 :9310 ،تعهد سازمانی ساختاری
چندبعدی است که ازطریق انواع سازههای مرتبط برای نفوذ و اثرگذاری بر رضایت کارکنان،
حفظ کارکنان و بهبود عملکرد آنان تعریف شده است (پلتیر و همکاران .)23 :8112 ،ازاینرو
شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد و بهکارگیری آنان برای ایجاد پیامدهای مثبت ذکرشده برای
سازمانها اعم از خدماتی یا تولیدی ،حائز اهمیت است .تعهد سازمانی بهعنوان "قدرت نسبی هر
یک از افراد که با یک سازمان خاص شناسایی شوند و به آن پیوند خورند" تعریف شده است.
(برمودز ـ گنزالز 9و همکاران.)31 :8190 ،
بازاریابی داخلی یکی از عواملی است که میتواند باعث ایجاد حس تعلق و وابستگی به
سازمان بین کارکنان شود .ازاینرو ،بازاریابی داخلی نیز یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تعهد
سازمانی شناخته شده است؛ بهطوریکه نتایج مطالعات انجامشده پیشین رابطه مثبت و معنیداری
بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی را نشان دادهاند (برای مثال :تینگ8199 ،؛ کیم و همکاران،
8190؛ جوانگ و همکاران8197 ،؛ رستمی و همکاران931۴ ،؛ عاطفهدوست و همکاران.)9318 ،
اما سؤال مطرح این است که آیا این رابطه در بنگاههای خدماتی نیز مصداق دارد یا خیر؟ بنابراین،
فرضیه چهارم پژوهش به این شکل مطرح میشود:
فرضیه  .8الف) بازاریابی داخلی تأثیر مثبت و معنیداری بر تعهد سازمانی دارد.

هویت سازمانی
اگرچه روی مفهومسازی هویت سازمانی اتفاقنظر وجود ندارد ،اما به بیان ساده میتوان
9. Bermodez-Gonzalez
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گفت وقتی فرد هویت خودش را با باورهای سازمانی پیوند میزند ،فرایند روانشناختی هویتیابی
سازمانی برایش رخ میدهد .هویت سازمانی بهعنوان "وحدت درکشده با سازمان و تجربه
موفقیت و شکستهای سازمان بهعنوان موفقیت و شکست خود" تعریف شده است (میل و
آشفرد .)913 :9118 ،9هویت سازمانی به ادراک از تعلق نسبت به یک سازمان اشاه دارد و به
طورکلی با رفتارهای تخصیص دادهشده به جمع نسبت به عالئق شخصی همراه است (ویزک و
همکاران .)98۴ :8111 ،8هویت سازمانی ،اتصال شناختی بین یک شخص و یک سازمان است
(باتاکاریا و الزبچ .)80 :8118 ،3فرایند روانی تعیین هویت ،مستلزم این است که افراد جنبههای
هویت یک گروه را با هویت خود یکی کنند تا با این کار خود را نشان دهند (کال ۴و همکاران،
 .)397 :8190براساس مطالعه ویزک و همکاران ( )983 :8111هویت سازمانی میتواند هدف
نهایی بازاریابی داخلی باشد .بااینوجود ،پژوهشهایی که هویت سازمانی را به بازاریابی داخلی
مربوط کند کم یافت میشود (براینمونه :کل و دی .)8193 ،7ازاینرو فرضیه پنجم پژوهش به
این شکل مطرح میشود:
فرضیه .8ب) بازاریابی داخلی تأثیر مثبت و معنیداری بر هویت سازمانی دارد.

حمایت سازمانی ادراکشده
0

نظریه حمایت سازمانی در سال  9120توسط ایزنبرگر و همکاران ارائه شد .حمایت سازمانی
به مراقبت سازمان از رفاه کارکنانش اشاره دارد (چنگ .)118 :8199 ،7حمایت سازمانی
ادراکشده بهعنوان یک باور عمومی بین کارکنان به این شکل تعریف میشود" :اندازهای که
سازمان به همکاری کارکنان بها داده و به رفاهشان اهمیت میدهد" (ایزنبرگر و همکاران:9120 ،
9. Mael & Ashforth
8. Wieseke, Ahearne, Lam & Van Dick
3. Bhattacharya & Elsbach
۴. Cole
7. Kale & De
0. Eisenberger
7. Cheng
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 .)719براساس نظریه حمایت سازمانی کارمندانی که منابع ارزشمندی از سازمان دریافت میکنند
(بهطورمثال افزایش حقوق ،توسعه فرصتهای آموزش و ) ...حمایت سازمانی ادراکشدهشان
افزایش یافته و براساس یک عمل متقابل ،احساس تکلیف خود را نسبت به سازمان بهبود
میبخشند .بهطورمثال کارمندانی که مشخص شده است سطح باالیی از حمایت سازمانی
ادراکشده را دارند ،این حمایت را با افزایش عملکرد خود جبران میکنند (نوس و ایزنبرگر،9
 .)921 :819۴از زمانیکه مفهوم حمایت سازمانی در ادبیات روانشناسی سازمانها ظهور یافته
است ،پژوهشهای چندی در رابطه با این موضوع انجام شده که در این پژوهشها حمایت
سازمانی ادراکشده بهعنوان یک ساختار هستهای برای روابط بین مدیران و کارکنان درنظر گرفته
شده است (کایسنز و همکاران .)9897 :8190 ،بنابراین ،حمایت سازمانی ازجمله متغیرهای مهم
در حوزه رفتار سازمانی است و شناسایی عواملی که باعث ایجاد یا افزایش آن در کارکنان سازمان
میشود ،حائز اهمیت است .تحقیقات نشان میدهد اقدامات بازاریابی داخلی انسانمدارانه،
احساس حمایت سازمانی را در کارکنان ارتقا میبخشد .بهعنوانمثال ،نتیجه یکی از تحقیقات
انجامشده روی پرستاران نشان داد بروز رفتارهای مشتریمدارانه نسبت به پرستاران و القای حس
شرکای کسبوکار به آنان ،ادراک آنان از حمایت سازمانی را ارتقا بخشیده ،به ایجاد حس
وفاداری ،رشد حرفهای و پرورش فرهنگ مثبت سازمانی میانجامد (چانگ و چانگ.)11 :8112 ،
بنابراین ،فرضیه ششم پژوهش اینگونه مطرح شده است:
فرضیه  .8ج) بازاریابی داخلی تأثیر مثبت و معنیداری بر حمایت سازمانی ادراکشده دارد.

پیشینه پژوهش
برخی از مهمترین تحقیقات انجامشده با محوریت موضوع پژوهش در جدول  9گزارش
شده است.
جدول  .9پیشینه تجربی پژوهش
9. Neves & Eisenberger
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پژوهشگر (سال)

عنوان

نتایج

کیم و همکاران

تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمانها و بازاریابی

نتایج این مطالعه نشان داد بهکارگیری شیوههای بازاریابی داخلی

()8190

داخلی روی تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت

اثر مثبت و معنیداری بر افزایش تعهد سازمانی دارد.

هرناندز ـ دیاز و

بازاریابی داخلی و نتایج نگرشی کارمندان مرتبط

همکاران ()8197

با مشتری

آلشوریده و

تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی،

استفاده مناسب از شیوههای بازاریابی داخلی میتواند به نتایج

همکاران ()8197

مطالعه موردی کارکنان دانشگاه اردن

نگرشی کارکنان مانند رضایت شغلی منجر شود.

دهل و پلتیر
()819۴

تانسوهاج ()9119

جوانگ و

بازاریابی داخلی ،رضایت شغلی و
وفاداری :اعتبار چرخه فرهنگی در محدوده
پرستاران ایاالت متحده و آلمان
استفاده از مفهموم بازاریابی داخلی در سازمانهای
بزرگ

تالشهای بازاریابی داخلی باید بهمنظور افزایش رضایت و
وفاداری کارکنان بهکار گرفته شود.
موفقشدن برنامههای بازاریابی داخلی بهطور نزدیک با باالبردن
نگرش کارکنان ،تعهد سازمانی ،عجینشدن با شغل ،رضایت شغلی
و انگیزه کار مرتبط است.

بررسی ارتباط بین شیوه های بازاریابی داخلی و

نتایج نشان داد سه بعد چشمانداز ،توسعه و پاداش ،بازاریابی داخلی
پیشبینیکننده خوبی برای رضایت شغلی و دو بعد توسعه و پاداش
پیشبینیکننده خوبی برای تعهد سازمانی میباشند.

تأثیر بازاریابی داخلی روی تعهد سازمانی :رضایت نتایج این مطالعه نشان داد بازاریابی داخلی اثر مثبت و معنیداری بر
عجینشدن با شغل ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد .

شغلی و عجینشدن با شغل بهعنوان واسطه
تحلیل نقش واسطهای رضایت شغلی و تعهد

رستمی و همکاران

سازمانی در رابطه بین بازاریابی داخلی و مشتری

()931۴

گرایی کارکنان (مطالعه موردی :شرکت های
پخش دارویی و غذایی)
بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان با

عاطفهدوست و

رضایت شغلی و هویت سازمانی دارد و ازطریق این دو متغیر به
افزایش تعهد سازمانی منجر میشود.

همکاران ( )8197تعهد سازمانی کارمندان در صنایع خدمات غذایی
تینگ ()8199

نتایج این مطالعه نشان داد شیوه های بازاریابی داخلی تأثیر مثبتی بر

درنظرگرفتن متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و

همکاران ( )9318کارآفرینی سازمانی (مطالعۀ موردی :شرکت فوالد
مبارکۀ اصفهان)

نتایج نشان داده که بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی تأثیر قوی،
مستقیم و معنیداری دارد اما بر تعهد سازمانی و مشتری گرایی
تأثیری متوسط ،مستقیم ،غیرمستقیم و معنیدار دارد.
نتایج پژوهش حاکی از آن است ،تأثیر غیرمستقیم بازاریابی داخلی
بر عملکرد سازمان از طریق متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و
کارآفرینی سازمانی ،بهمراتب بیشتر از تأثیر مستقیم آن است.

مطابق مطالب بیان شده و فرضیات مطرحشده ،مدل مفهومی پژوهش مطابق شکل  9است:
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازلحاظ نحوه گردآوری دادهها توصیفی ،از نوع
پیمایشی محسوب میشود .جامعه هدف این پژوهش شامل تمامی کارکنان دفاتر و شعب بیمه
پاسارگاد در استان تهران بوده و روش نمونهگیری مورد استفاده ،خوشهای دومرحلهای بوده است.
در مرحله اول استان تهران به پنج منطقه جغرافیایی (شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز) تقسیم و
سپس بر حسب تصادف سه منطقه شرق ،مرکز و جنوب انتخاب شدند .در مرحله دوم پس از
سهمیهبندی تعداد موردنیاز نمونه برای هر منطقه ،با روش نمونهگیری دردسترس ،نمونهگیری
صورت گرفته است .حجم نمونه براساس فرمول کوکران 327 ،نفر درنظر گرفته شد .بهمنظور
جمعآوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامههایی به شرح جدول 8استفاده شده است .مقیاس
تمامی گویههای پرسشنامه ،لیکرت پنجگزینهای ـ از  .9کامالً مخالفم تا  .7کامالً موافقم ـ بوده
است .جهت بررسی روایی محتوا و صوری ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامهها دراختیار  ۴تن از
متخصصان حوزه بازاریابی و منابع انسانی قرار گرفت و پس از انجام برخی اصالحات ،به تأیید
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ایشان رسید .برای تأیید پایایی پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ و نرمافزار  SPSS83بهره
گرفته شد که میزان آلفای مربوط به هر متغیر نیز در جدول  8آورده شده است؛ ارقام ،نشاندهنده
پایایی قابل قبول پرسشنامه بودهاند.
جدول .2اطالعات پرسشنامه و مقادیر آلفای کرونباخ
نام متغیر

تعداد
گویهها

 .9بازاریابی داخلی

92

 9ـ  .9ارتباطات داخلی

0

 9ـ  .8آموزش

0

 9ـ  .3تحقیقات بازار
داخلی

0

نمونه گویه
توسعه مهارت و دانش بهعنوان یک فرایند مداوم
در این سازمان صورت میگیرد.
در این سازمان تمام ابزارهای ارتباطی منعکسکننده
یک سبک سازگار هستند.
این سازمان یک طرح اجتماعیشدن برایم فراهم
کرده است.
این سازمان بهطور منظم پیشنهادات کارکنان را
دنبال میکند.
من بهطورکلی از اینکه مهارت کاریام در این شغل

 .8رضایت شغلی

3

 . 3عجینشدن با شغل

91

من با کارم ،میخورم ،میخوابم و نفس میکشم.

 . ۴پیوند با شغل

8

کاری که من انجام میدهم پرمعنی و هدفمند است.

 . 7تعهد سازمانی

3

 .0هویت سازمانی

0

موفقیت این سازمان بهمثابه موفقیت من است.

2

این سازمان واقعا به رفاه من توجه میکند.

 . 7حمایت سازمانی
ادراکشده

بهکار گرفته میشود ،راضی هستم.

من یک حس تعلق قوی نسبت به این سازمان
احساس میکنم.

آلفای
کرونباخ

پژوهش مرجع گویهها

1/13
1/22

هوانگ و رندال ـ تیل
()8197

1/22
1/20
1/28

ویزک و همکاران ()8111

1/1۴

کانونگو ()9128

1/71

ساالنوا و همکاران ()8117

1/18

ویزک و همکاران ()8111

1/28

ویزک و همکاران ()8111

1/29

ایزنبرگر و همکاران ()9120

9

بهمنظور آزمون مدل مفهومی پژوهش از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد
حداقل مربعات جزئی و نرمافزار  SmartPLS8.1.M3استفاده شد .درادامه ،آمار توصیفی نمونه
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گزارش شده است و پس از آن نتایج آزمون مدل اندازهگیری و آزمون مدل ساختاری و همچنین
بررسی برازش آنها و برازش کلی مدل ارائه شده است.

یافتههای پژوهش
جامعه هدف این پژوهش شامل تمامی کارکنان دفاتر و شعب بیمه پاسارگاد در استان تهران بوده
و نمونه آماری این پژوهش متشکل از  327نفر از جامعه آماری مطرحشده میباشد که در رابطه
با اطالعات جمعیتشناختی اعضای نمونه باید گفت 877 ،نفر ( 00/8درصد) آنها مرد و  931نفر
( 33/2درصد) دیگر زن بودهاند 87۴ .نفر ( 00درصد) آنها مجرد و  939نفر ( 3۴درصد) دیگر
متأهل بودهاند .در رابطه با مدرک تحصیلی اعضای نمونه 98/8 ،درصد دارای مدرک دیپلم و یا
کمتر از آن بودهاند 97/2 ،درصد آنها دارای مدرک فوقدیپلم ۴7 ،درصد لیسانس 89/9 ،درصد
فوقلیسانس و همچنین  7/1درصد دارای مدرک دکتری بودهاند.

بررسی و آزمون مدل اندازهگیری
زمانی مدل اندازهگیری همگن خواهد بود که در سطح معنیداری موردنظر ( 11درصد)
مقدار  tاز قدر مطلق عدد  8/72بیشتر بوده و بارهای عاملی هریک از متغیرهای مشاهدهپذیر متناظر
با متغیر پنهان آن دارای حداقل مقدار  1/7باشد .در این پژوهش پس از اینکه مسیرهایی که بار
عاملی کمتر از  1/7داشته اند از مدل حذف شدند ،شرایط مناسب برای تحلیل عاملی مرتبه اول
حاصل شد (شکل  8و  .) 3همچنین آزمون تحلیل عاملی مرتبه دوم برای بررسی ابعاد بازاریابی
داخلی نیز انجام شده است که در آن مدل نیز گویههای ضعیف حذف شدند و گویههای مناسب
برای اندازهگیری هر کدام از ابعاد بازاریابی داخلی در مدل ماندند.
همچنین جهت تعیین پایایی سازهها از معیار پایایی مرکب و جهت تعیین روایی آنها نیز از
روایی همگرا استفاده شده است .همانطورکه در جدول  ۴دیده میشود ،ضریب پایایی مرکب
) (CRبرای تمام سازهها ،باالی  1/7است که نشاندهنده سازگاری درونی مدل میباشد .بهعالوه،
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مقادیر روایی همگرا ) (AVEبرای تمامی سازهها باالی  1/7است ،که نشاندهنده اعتبار درونی
مدل است.
جدول  .4بررسی اعتبار سازههای مدل
متغیر

CR

AVE

بازاریابی داخلی

1/111

1/701

رضایت شغلی

1/217

1/7۴1

عجینشدن با شغل

1/171

1/028

پیوند با شغل

1/117

1/231

تعهد سازمانی

1/179

1/200

هویت سازمانی

1/278

1/038

حمایت سازمانی ادراکشده

1/200

1/092

بررسی و آزمون مدل ساختاری
مدل درونی نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش بوده و با استفاده از مدل درونی
میتوان بررسی فرضیههای پژوهش پرداخت .جهت معنیداربودن ضریب مسیر الزم است تا در
سطح معنیداری  11درصد ،مقدار  tهر مسیر از عدد  8/72بیشتر باشد که در این پژوهش این
حالت برای تمامی مسیرها صدق کرده است .نتایج فرضیات پژوهش مطابق با ضرایب مسیر مدل
ساختاری در جدول  7قابل مشاهده است .خروجی نرمافزار در قالب معنیداری ضرایب مسیردر
شکل  8آورده شده است.
جدول  .5بررسی فرضیات پژوهش
فرضیه

رابـطـه

ضرایب مسیر

tآماره

R8

نتیجه

9الف

بازاریابی داخلی← رضایت شغلی

1/703

97/002

1/728

پذیرش فرضیه

9ب

بازاریابی داخلی← عجینشدن با شغل

1/282

80/120

1/020

پذیرش فرضیه

9جـ

بازاریابی داخلی← پیوند با شغل

1/۴01

7/711

1/898

پذیرش فرضیه

8الفـ

بازاریابی داخلی← تعهد سازمانی

1/719

7/2۴3

1/879

پذیرش فرضیه
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8ب

بازاریابی داخلی← هویت سازمانی

1/180

77/1۴7

1/277

پذیرش فرضیه

8ج

بازاریابی داخلی← حمایت سازمانی ادراکشده

1/270

81/792

1/733

پذیرش فرضیه

فرضیه  9الف ،یعنی تأثیرگذاری بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی با میزان تأثیر معنیدار
 1/703پذیرفته شده است .این نتیجه با پژوهشهای هرناندز -دیاز و همکاران ( ،)8197آلشوریده
و همکاران ( ،)8197دهل و پلتیر ( ،)819۴تانسوهاج و همکاران ( ،)9119جوانگ و همکاران
( ،)8197رستمی و همکاران ( )931۴و عاطفهدوست و همکاران ( )9318مطابقت دارد .فرضیه 9
ب ،یعنی تأثیرگذاری بازاریابی داخلی بر عجینشدن با شغل با میزان تأثیر معنیدار  1/282پذیرفته
شده است .این نتیجه با پژوهشهای تینگ ( )8199و تانسوهاج و همکاران ( )9119مطابقت دارد.
فرضیه  9ج ،یعنی تأثیرگذاری بازاریابی داخلی بر پیوند با شغل با میزان تأثیر معنیدار 1/۴01
پذیرفته شده است .در میان این سه فرضیه ،بازاریابی داخلی قویترین تأثیرگذاری را بهترتیب بر
عجینشدن با شغل و رضایت شغلی داشته است .فرضیه  8الف ،یعنی تأثیرگذاری بازاریابی داخلی
بر تعهد سازمانی با میزان تأثیر معنیدار  1/719پذیرفته شده است .این نتیجه با پژوهشهای تینگ
( ،)8199کیم و همکاران ( ،)8190جوانگ و همکاران ( ،)8197رستمی و همکاران ( )931۴و
عاطفهدوست و همکاران ( )9318مطابقت داشته است .فرضیه  8ب ،یعنی تأثیرگذاری بازاریابی
داخلی بر هویت سازمانی با میزان تأثیر معنیدار  1/180پذیرفته شده است .این نتیجه نیز با پژوهش
هرناندز ـ دیاز و همکاران ( )8197مطابقت داشته است .در آخر فرضیه  8ج ،یعنی تأثیرگذاری
بازاریابی داخلی بر حمایت سازمانی ادارکشده با میزان تأثیر معنیدار  1/270پذیرفته شده است.
در میان این سه فرضیه ،بازاریابی داخلی ،قویترین تأثیرگذاری را بهترتیب بر هویت سازمانی و
حمایت سازمانی ادراکشده داشته است.
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شکل  .2ضرایب مسیر و بارهای عاملی در حالت معنیداری

آزمون مدل کلی )GOF( PLS
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشود و با تأیید برازش آن،
بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .سه مقدار  1/87 ،1/19و  1/30بهعنوان مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی برای این معیار معرفی شده است .این شاخص توانایی پیشبینی کلی مدل را مورد
بررسی قرار می دهد و اینکه آیا مدل آزمونشده در پیشبینی متغیرهای مکنون درونزا موفق بوده
است یا خیر؟ شاخص  GOFبهعنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل بهشمار میرود و به
شرح رابطه  9محاسبه میشود.
رابطه 1 7737 = 1/03733139۴ )9

√1 7332

̅̅̅8

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√

ضریب نیکویی برازش عدد  1/037بهدست آمده است که در محدوده قوی قرار گرفته و
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حاکی از برازش مطلوب مدل کلی این پژوهش میباشد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر پیامدهای شغلی (رضایت
شغلی ،عجینشدن با شغل و پیوند با شغل) و پیامدهای سازمانی (تعهد سازمانی ،هویت سازمانی و
حمایت سازمانی ادراکشده) در دفاتر و شعب بیمه پاسارگاد در استان تهران بود .طبق نتایج
بهدستآمده بازاریابی داخلی تأثیرات قابلتوجهی بر پیامدهای شغلی و سازمانی دارد .در ادامه به
تشریح نتایج بهدستآمده و ارائه پیشنهادات نظری و کاربردی براساس نتایج فرضیات پژوهش
پرداخته میشود.
ازآنجاکه رضایت شغلی ،اولین ،پراهمیتترین و قدیمیترین متغیر وابسته موردمطالعه در
حوزه رفتار سازمانی است ،شناسایی عوامل اثرگذار بر آن نقش مهمی در طراحی برنامههای
توسعه کارکنان دارد .بهعالوه ،رضایت شغلی کارکنان ،اثرگذاری قابلمالحظهای بر مشتریان
سازمان خواهد داشت .بنابراین ،تدارک برنامههای بازاریابی داخلی به رضایت شغلی کارکنان
محدود نشده و همافزایی قابلتوجهی با طرحهای بازاریابی سازمان بهمنظور جلب رضایت مشتریان
خواهد داشت .بنابراین ،پیشنهاد میشود شرکت بیمه پاسارگاد و سایر شرکتهای درگیر در
تدارک طرحها و پژوهشهای بازاریابی داخلی ،به این حوزه ،نگاهی دوسویه داشته و طرحهای
خود را با اقدامات بازاریابی سازمان همراستا سازند .بهعنوان مثالی در این زمینه ،میتوان به
همراستایی طرحهای بازاریابی داخلی شرکت دایملر و کرایسلر با برنامههای بازاریابی مشتریان این
شرکت اشاره کرد .این شرکت برای تبلیغات بازاریابی خود از تصاویر کارکنانی بهره میگیرد که
از محصوالت این شرکت استفاده میکنند (برتون 9و همکاران .)97۴ :8117 ،بنابراین ،جلب
رضایت کارکنان بیمه پاسارگاد از محصوالت این شرکت و استفاده از سازوکارهایی برای تبلیغ
آن میتواند از طرحهای پیونددهنده بازاریابی داخلی و خارجی شرکت باشد .این طرحها ضمن
9. Berthon
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ارتقای رضایت شغلی کارکنان ،تأثیر قابلتوجهی بر ارتقای برند کارفرمایی این شرکت و جذب
مشتریان خارجی دارند.
عجینشدن کارکنان با شغل ،از خودبیگانگی کارکنان را کاهش میدهد و این امر در
زندگی امروزه که افراد ،ساعات متمادی را صرف کار میکنند ،اهمیت بسیاری دارد .درعینحال،
عجینکردن کارکنان با شغل ،از وظایف دشوار مدیران بهشمار میرود؛ ازاینرو ،شناسایی علل و
پیامدهای آن در عمل بسیار مهم است (قلیپور و همکاران .)939 :9310 ،بنابراین ،تبیین فرایندهای
بازاریابی داخلی بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر این متغیر رفتاری ،نقش مهمی در اقدامات
حوزه مدیریت منابع انسانی خواهد داشت .ارتقای ارتباطات داخلی در قالب طرحهای پیشنهاد،
نظرسنجی و مشارکت کارکنان در تصمیمگیری ،سهم بسزایی در درگیرنمودن و عجینکردن
کارکنان با شغل دارد .طرحهای مدیریت برمبنای هدف ،حضور نماینده کارکنان در جلسات
هیئت مدیره ،اعالنهای شغلی 9نمونهای از طرحهای اطالعرسانی ،جلب مشارکت و ارتباطات
داخلی پایین به باالست .ازآنجاکه ،در پژوهش حاضر فعالیتهای بازاریابی داخلی بیشترین تأثیر را
بر متغیر عجینشدن با شغل (از میان پیامدهای شغلی) داشت ،پیشنهاد میشود محققین آتی این
تأثیر را با واکاوی و ژرفنگری بیشتری در حوزه سایر صنایع مورد بررسی قرار دهند.
بازاریابی داخلی بر پیوند با شغل (اشتیاق شغلی) تأثیری به میزان  1/۴01داشت .بسیاری از
شرکتهای موفق خارجی نظیر شرکت ماریوت 8تأثیر فعالیتهای منابع انسانی در قالب بازاریابی
داخلی را بر اشتیاق شغلی در عمل نشان دادهاند .آموزش و منتورینگ ،عمدهترین فعالیت بازاریابی
داخلی این شرکت در زمینه ارتقای اشتیاق شغلی کارکنان بوده است .انتخاب این شرکت در
فهرست ساالنه شرکتهای برتر فورچون نشان میدهد که هزینه فعالیتهای بازاریابی داخلی ،با
صرفهجوییهایی ناشی از افزایش اشتیاق شغلی کارکنان و متعاقب آن افزایش رضایت مشتریان
جبران میشود (نوئه و همکاران .)88 :9310 ،بنابراین ،شرکت بیمه پاسارگاد با بهرهگیری از

9. Job posting and job bidding
8. Marriott
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طرحهایی نظیر منتورینگ،کوچینگ ،یادگیری ماجراجویانه 9و مشاورههای مسیر شغلی گام
مؤثری در این زمینه برخواهد داشت .شیوه یادگیری در عمل 8که توسط شرکت سونی اجرا
میشود ،نمونهای از اقدامات بازاریابی داخلی این شرکت است که میتواند توسط شرکت بیمه
پاسارگاد پیادهسازی شود .در این روش تیم یا گروه کاری که میتواند شامل مشتریان و
ارائهدهندگان خدمات نیز باشد ،با یک مشکل واقعی کسبوکار روبهرو میشود .اعضای تیم با
همکاری یکدیگر و در قالب یک برنامه اقدام میکوشند راهحلی برای مشکل بیابند و مسئول
اجرای این برنامه شناخته میشوند .مفهوم اشتیاق یا پیوند سازمانی که بهتازگی در ادبیات مدیریت
توجه زیادی را به خود جلب کرده است ،بهعنوان یکی از بزرگترین چالشهای پیشروی
سازمانها در دهههای بعدی مطرح میشود (نایت و همکاران .)718 :8190 ،بنابراین ،انجام
پژوهش های در حوزه عوامل اثرگذار بر این متغیر نگرشی (نظیر بازاریابی داخلی که در این
پژوهش به آن پرداخته شد) سهم دانشافزایی قابلتوجهی در این حوزه خواهد داشت.
بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی تأثیری به میزان  1/719داشت .تاکنون تأثیر برخی
فعالیت های منابع انسانی بر ارتقای تعهد سازمانی (در قالب تعهد عاطفی ،هنجاری و مستمر)
سنجیده شده است .مدیریت مسیر شغلی ،جامعهپذیری و جبران خدمات مناسب برخی از این
فعالیتها بهشمار میروند .در این پژوهش ،فعالیتها و اقدامات مدیریت منابع انسانی در چارچوب
بازریابی داخلی مورد توجه قرار گرفت تا تأثیر آن بر یکی از مهمترین متغیرهای نگرشی از دید
سازمانها بررسی شود .نتایج نشان داد همانگونهکه اقدامات بازاریابی محصوالت و خدمات
سازمانها به وفاداری مشتریان بیرونی سازمان میانجامند ،اقدامات بازاریابی داخلی به وفاداری و
تعهد کارکنان سازمان منتهی میشوند .در شرایط بازار امروزی که مفاهیم تعهد سازمانی با قابلیت
استخدام کارکنان 3درحال جایگزینی است ،اقدامات سازمان در راستای آموزش و بهروزآوری
دانش و مهارتهای کارکنان در قالب طرحهای بازاریابی داخلی یکی از اثربخشترین فعالیتهای
9. adventure learning
8. action learning
3. employability
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سازمانی بهمتظور ارتقای حس وفاداری کارکنان بهشمار میرود.
بازاریابی داخلی بر هویت سازمانی تأثیری به میزان  1/180داشت .از میان کلیه پیامدهای
شغلی و سازمانی ،فعالیتهای بازاریابی داخلی بیشترین تأثیر را بر هویت سازمانی کارکنان داشت.
بهعبارتدیگر ،درصورت موفقیتآمیزبودن طرحهای بازاریابی داخلی ،کارکنان بیش از همه چیز
خود را ازطریق سازمان هویتیابی میکنند .این نتیجه ،پیام قابلتوجهی برای مدیران ارشد سازمان
مورد مطالعه دارد .ازآنجاکه اقدامات بازاریابی از مهمترین فعالیتهای زنجیره ارزش شرکتهای
خدماتی نظیر بیمههای تجاری بهشمار میرود ،همراستابودن فعالیتهای بازاریابی داخلی با
اقدامات بازاریابی خدمات سازمان پیام مهمی برای کارکنان دربر خواهد داشت .مضمون این پیام
بدین شرح است که مشتریان اولیه و اصلی سازمان ،کارکنان آن هستند و حفظ ارتباط مستمر و
برآوردهکردن نیازهای آنان در اولویت اقدامات سازمان قرار دارد .این پیام باعث میشود کارکنان
بیشازپیش تصویر خود را در تعامل با سازمان شکل داده و مالکیت روانشناختی نسبت به آن پیدا
نمایند .ازآنجاکه نگرشهای کارکنان در خأل شکل نمیگیرد به محققات آتی توصیه میشود این
تأثیر را در شبکهای از روابط نگرشی متقابل بررسی نمایند.
در نهایت ،بازاریابی داخلی بر حمایت سازمانی ادراکشده تأثیری به میزان  1/270داشت.
حمایت سازمانی ادراک شده به اعتقاد کارکنان در رابطه با میزانی که سازمان برای مشارکت،
سالمت و محافظت از آنان ارزش قائل است ،اشاره دارد .بنابراین ،تنظیم اقدامات مدیریت منابع
انسانی در چارچوب الزامات بازاریابی داخلی در شکلگیری این اعتقاد در کارکنان نقش حیاتی
دارد .بهعالوه ،اطالعرسانی 9اقدامات صورتگرفته در راستای حمایت از کارکنان سبب میشود
نگرش کارکنان با اقدامات سازمان هممسیر و همهدف شده و اثربخشترین نتیجه را نصیب
سازمان گرداند .چهبسا سازمانهایی که اقدامات اثربخشی در راستای حمایت از کارکنان انجام
دادهاند اما بهجهت عدم نیازسنجی ،اطالعرسانی و بازاریابی صحیح این اقدامات به نتیجه موردنظر
دست نیافتهاند.
9. Communication
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در پایان به پژوهشگران آتی توصیه میشود تأثیر اقدامات بازاریابی داخلی را بر سایر
متغیرهای نگرشی کمتربررسیشده نظیر افتخار سازمانی 9بررسی کنند .بهعالوه ،مقایسه نتایج
اقدامات بازاریابی داخلی در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی ایران یا آزمون مدل پژوهش در
سایر بسترها نظیر صنایع خدماتی دیگر یا صنایع تولیدی بر عمق و غنای تحقیقات این حوزه
میافزاید.

9. Organizational pride
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