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 چکیده 

های مختلف تاثیر آنها در عملکرد شوند و در پژوهشمشتریان داخلی محسوب میان کارکنان یک سازم

نهایی سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تالش شده است تاثیر بازاریابی داخلی بر 

یر سازمان با در نظر گرفتن تعهد سازمانی و حفظ استعدادهای سازمان به عنوان دو متغعملکرد بازاریابی 

جامعه آماری این پژوهش کارکنان مدیریت شعب بانک سپه منطقه مورد بررسی قرار گیرد. میانجی 

آوری پرسشنامه جمع 99پرسشنامه به صورت تصادفی بین آنها پخش شد و 011اصفهان بودند که 

بدست  66/1 ز، باالتر ایک از ابعاد پرسشنامه با استفاده از معیار آلفای کرونباخ هربرای ایایی پگردید. 

 افزار نرم از استفاده با پژوهش این هایداده تحلیل و تجزیه. نابراین پایایی پرسشنامه خوب استب آمد،

های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت بازاریابی داخلی بر یافته .گرفت صورت Amos21 و spss18 آماری

دهد تعهد ها نشان مینین یافتههمچ تعهد سازمانی، حفظ استعدادها و عملکر بازاریابی سازمان است.

 ابی داخلی و عملکرد بازاریابی سازمان تاثیر مثبت دارد.ازایبسازمانی بر 

 

 بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی، حفظ استعدادها، عملکرد بازاریابی واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

کنند، در این یشتر از دارائی های نامشهود دنبال میهای پیشرو در عصر حاضر، موفقیت خود را در به کارگیری سهمی بسازمان

میان منابع انسانی دانشگر و خالق، مهمترین دارائی نامشهود و کلید طالیی در عرصة رقابت است و بی دلیل نیست که در 

(. 0131عالئی، خورد )ابوالبه چشم می« ارزشترین دارائی ما، کارکنان ما هستند با»زیرنویس ترازنامة اکثر شرکت ها، جمله 

باید برای برآورده کردن این بازار  بازاریابی داخلی، به منزلة ایجاد یک بازار داخلی در سازمان توسط کارکنان است. اعضای

 Dukakis and)نیازها و خواسته های مشتریان خارجی، آموزش ببینند، پاداش دریافت کنند و برانگیخته شوند

Kitchen,2004.) 

شود ابی داخلی از طریق پرسنل، منجر به اصالح ارتباطات داخلی و افزایش آگاهی و بصیرت مشتری میهای بازاری فعالیت

(t al, 1998Hogg e.) ی به کارگیری آن در هر سازمانی هاشیوهباتوجه به ابعاد بازاریابی داخلی و اینکه  (0111) 0ینگزل

رسد که اجرای بازاریابی داخلی در کسب مزیت این نتیجه میو به  پردازدمی ماتغیرقابل تقلید است، به بررسی کیفیت خد

 مؤثر است. اریرقابتی سازمان بس

 تیمتفاوت، با فعال فیشان، با انجام دادن وظا یفرد حاتیکارکنان هر سازمان، بسته به ترج ،یفرد یهابا در نظر گرفتن تفاوت

 یهاها و پاداششوند و با مشوقمند می زهیانگ یفاوتمت یهامتفاوت و با کارکردن با ارزش یفرهنگ کار یها طیدر مح

 گاهیجا نیاز کارکنان را در بهتر کیتوان هر ها شناخته شوند، میتفاوت نیا گرکنند. امی یتمندیاحساس رضا یمتفاوت

 ت کرد.و در راستای حفظ استعدادهای سازمان حرک داد شیآنها را افزا یتمندیرضا زانیمتناسب با خودش قرار داد و م

 ریتاث یداخل بازاریابیمانند  یمنابع انسان یهاتیکه فعال دهدیراستا نشان م نیصورت گرفته در ا یهامحدود پژوهش تعداد

را در  راتیها، تاثپژوهش نیصورت گرفته در ا یها لیو تحل هیوجود تجز نیدارند. با ا حفظ استعدادهای سازمانبر  یمثبت

ممکن  یداخل بازاریابی یهاوهیمسأله که چگونه ش نیقرار نداده است و به طورکامل به ا جهتومورد  یسطوح مختلف سازمان

 بربازاریابی داخلی به بررسی تاثیر نپرداخته است. محقق در پژوهش حاضر  رگذارد،یتأث حفظ استعدادهای سازماناست بر 

ق از تعهد سازمانی و حفظ استعدادهای سازمان به عنوان ؛ الزم به ذکر است که در این تحقیپردازدمیعملکرد بازاریابی سازمان 

 شود.دو متغیر میانجی استفاده می

فعالیت های بازاریابی داخلی ازطریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان، رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگی ها را 

خلی این است که برطرف کردن نیازهای مشتریان داخلی منطق مفهوم بازاریابی دا (.Ahmed et al, 2003)دهدمیارتقا 

)کارکنان(، می تواند انگیزه کارمند را برای ادامه فعالیت در سازمان ارتقا دهد؛ بنابراین به درجة باالتری از رضایت شغلی کارمند 

 (.Gummesson,1994)و رفتار مشتری مدارانه وی دست یابد

ها صورت در سازمان انیمشتر یوفادار یبه منظور جذب، حفظ و ارتقا یدر هر سازمان هرفتیانجام پذ یابیاقدامات بازار هیکل

و جلب اعتماد نسبت  یشغل تیرضا ،یداخل انیبه تعهد مشتر یابیدرصدد دست یمنابع انسان تیریامر، مد نی. در کنار اردیگیم

 ی پیدایشاصل عوامل یگشته است. به طور کل نیسازمان عج یداخل یابیبازار یهافعالیت اامر ب نیاست که ا رانیبه مد

 :قرار داد یتوان مورد بررسجنبه مختلف می نیسازمان را از چند یداخل یابیبازار

 یداخل یابیجنبه از بازار نیمطرح است. ا یداخل یابیبازار یاز عناصر اصل یکیبه عنوان  یشغل تیامن: یشغل تیامن 

 یسودآور ایو  یبهره ور نهی. هر کاهش در زمگیردمیابل قبول دربر ق یشغل تیامن نهیکارکنان را در زم زیتجه

 زشیاز ر یریراه جلوگ کیمنجر گردد. به عنوان  انکارکن یممکن است به انتقال، آموزش مجدد و گردش شغل

 شیافزا هستند که با تیواقع نیا انگریب هایاست. بررس ریها امکان پذبخش ریمجدد آنها در سا یریکارکنان، به کارگ

 .ابدی یم شیافزا تیریو اعتماد به مد یوفادار ،یتمندیکارکنان، رضا یشغل تیسطح امن

                                                           
1 Lings 
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 به  یابیاز عوامل مهم دست یکیو توسعه دانش  جادیا افته،یتوسعه  یاقتصاد جهان کیدر  متنوع و گسترده: یآموزشها

 یضرور راتییتغ جادیخت و حل مسائل، ااست. عموماً آموزش کارکنان در رابطه با شنا یدر عرصه جهان یرقابت تیمز

انجام گرفته  قاتیاز فروش محصوالت است. براساس تحق پسانجام کار و خدمات  یو روشها ندهایفرا نهیدر زم

 جینتا نیرا به همراه خواهد داشت که ا یملموس جیآموزش نتا نهیدر زم یگذار هیاست که سرما دهیمشخص گرد

 کارکنان را در بردارد. یو وفادار یتمندیخدمات و رضا تیفیک یدر رابطه با ارتقامهارتها  شیبهبود نگرشها، افزا

 باالتر از متوسط سطح صنعت و پرداخت متناسب با عملکرد و بهره  یایارائه حقوق و مزا سخاوتمندانه: یارائه پاداشها

 یکه کارکنان شرکتها هدیانجام شده مشخص گرد یهایکار است. براساس بررس نیاعمال ا یاز روشها یکی ،یور

 نسبت به سازمان هستند. یشتریو تعهد ب یتمندیسطوح رضا یباالتر از متوسط، دارا یایباحقوق و مزا

 انیمختلف، جر یبااستفاده از روشها ستیبا یاطالعات سازمانها م میارتباطات و تسه جادیبه منظور ا اطالعات: میتسه 

 کی جادیو ا یریگ میتصم نهیسهولت در زم جادیاطالعات در ا انیجر نیا تیاطالعات را در سازمان برقرار سازند. اهم

 را به همراه دارد. هاییسطح توانا یارتقا نیمناسب بازخورد، است. همچن سمیمکان

 طرف و انتظارات  کیدر  اریعمل و اخت یکه شامل آزاد گیردمیدو جنبه را در بر  یتوانمندساز کارکنان: یتوانمندساز

 است. گریدر طرف د تیو مسئول

 انیرا ب شانیهادهیا یتوانند به سادگکارکنان، آنها می یباکاهش فاصله طبقات کارکنان: انیدر م یکاهش فاصله طبقات 

. دو روش کاهش تفاوت مقام، کاهش ابدی یم شیافزا یشغل تیصداقت، اعتماد و رضا ت،یخالق جهیکرده و در نت

 یمبنا بر یارتباطات سازمان یدر راستا یسازمان یها بولسم جادیان و اتفاوت سطح حقوق و دستمزد در عرض سازم

 (.Mondelson, 2001)است یتوسعه فرهنگ صداقت و اعتماد و عدالت سازمان

ها مشتاق را که سازمان استعدادهاییترك شغل کارکنان اصلی سازمان می تواند اثر ناگواری بر کسب و کار داشته باشد و آن 

ی باشند، احتماالً کسانی اند که بیشترین احتمال ترك سازمان را دارند. هیچ چیزی مثل شغل مادام العمر به جذب ایشان م

نیست و امروز کارکنان تردید و وسواس اندکی برای رها کردن کارفرمای خویش برای مرتع سبزتر دارند. بی تردید اقدامات 

سازمانی برای اجرای چنین اقداماتی دچار محدودیت هایی  ضرورت دارد، اما هر استعدادهای سازمانمحسوس برای حفظ 

ه بیشترین کمک به مأموریت آن ترغیب شوند و طبق ئتعدادهای موجود در سازمان به ارااست. همچنین ضروری است که اس

 آن نیز برای آنان ارزش قایل شد.

است، اما مطالعات نشان عدادهای سازمان حفظ استعامل  نیتر یاصل ،یبه نظر برسد که حقوق و پاداش ماد نگونهیا دیشا

و کارکنان در  رانیمد نیو ارتباط ب یسازمان یهاارزش ع،یرشد و ترف یفرصت ها ،یچون فرهنگ سازمان یدهد که عواملیم

ذارند! گ ریتاث شتریموارد ب یبلکه در پاره ا ستند،یموثر ن حفظ استعدادهای سازماندر  یماد یهاسازمان نه تنها کمتر از پاداش

 عوامل را در سازمان بشناسند. نیکند نقش اکمک می رانیبه مد یفرد یهاشناخت تفاوت

 قیماندن آنها در سازمان، از طر یاستعدادها و کارکنان با ارزش و باق جذب شی، افزاحفظ استعدادهای سازمانبرنامه  هدف

حفظ استعدادهای سازی برنامه توسعه پیاده با باشد.یم ،یفرد یهاتفاوت یبر مبنا یحفظ و نگهدار یبرنامه ها یساز یشخص

 توانند:می رانیمدسازمانی، 

 و استخدام را بهبود دهند. نشیمرتبط با گز یهافعالیت 

 ندیمرتبط با پاداش و جبران خدمت را هدفمند نما یهافعالیت. 

 و توسعه دهند. ندینما یکارکنانشان طراح یبرا یمشوق فرد یبرنامه ها 

 بشناسند. یفرد یهاتفاوت یدر کارکنان را بر مبنا زهیانگ جادیعوامل ا 

 اموزندیب یفرد یهاتفاوت یپاداش به کارکنان را بر مبنا یاعطا یچگونگ. 

 ندینما میسازمان تنظ یدیروابط خود را با کارکنان کل. 
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 :ائه شده استار 0در شکل  تحقیق مفهومیمدل و  اندها به صورت زیر بیان شدهدر پژوهش حاضر فرضیه

 H1 :بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت دارد. انگیزش 

 H2 :.ارتباطات بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت دارد  

 H3 :.توانمندسازی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت دارد  

 H4 :.آموزش و توسعه بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت دارد  

 H5 :د.بر حفظ استعدادهای سازمان تاثیر مثبت دار انگیزش 

 H6 :.ارتباطات بر حفظ استعدادهای سازمان تاثیر مثبت دارد  

 H7 :.توانمندسازی بر حفظ استعدادهای سازمان تاثیر مثبت دارد  

 H8 :.آموزش و توسعه بر حفظ استعدادهای سازمان تاثیر مثبت دارد  

 H9 :.تعهد سازمانی بر حفظ استعدادهای سازمان تاثیر مثبت دارد 

 H10 : بر عملکرد بازاریابی سازمان تاثیر مثبت دارد.تعهد سازمانی 

 H11 :.حفظ استعدادهای سازمان بر عملکرد بازاریابی سازمان تاثیر مثبت دارد 
 

 

 

 

 روش تحقیق

توان بر اساس هدف از نوع حاضر را می قیبر اساس هدف پژوهش ها به پژوهش های بنیادی و کاربردی تقسیم می شوند. تحق

 قاتیتحق قیکه از طر یو معلومات یو بستر شناخت نهیبا استفاده از زم یکاربرد قاتیشمار آورد. تحق به یکاربرد قاتیتحق

و  شیو الگوها در توسعه رفاه و آسا ااشی و ها ابزارها، روش یساز نهیبشر و بهبود و به یازهایرفع ن یفراهم شده برا یادیبن

 

 ارتباطات

 انگیزش

 توانمندسازی

 آموزش و توسعه

 بازاریابی داخلی

 تعهد سازمانی

 حفظ استعدادهای سازمان

 عملکرد بازاریابی سازمان

 : مدل مفهومی تحقیق0شکل
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هدف تحقیق کاربردی توسعه  گر،ی(. به عبارت د0139 ا،ی)حافظ ن رندی گیانسان مورد استفاده قرار م یسطح زندگ یارتقا

 دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.

به شمار آورد. تحقیق  پیمایشی -یفیتوص قاتیتوان جزء تحقپژوهش را می نیاآوری اطالعات بر اساس روش جمع نیهمچن

ونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد پردازد این گبه توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود میتوصیفی 

آوری اطالعات به این روش شامل جمعو دارای انواع گوناگونی است که یکی از آنها تحقیق پیمایشی است.  دهدمطالعه قرار می

 باشند.که نماینده جامعه اصلی می طور مستقیم از گروهی از افراد است

آوری اطالعات ای )کتب و مقاالت(، و برای جمعظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانهآوری اطالعات در مباحث نبرای جمع

که بخش اول  استبخش  دوپرسشنامه مورد استفاده مشتمل بر در قسمت اصلی پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. 

 و 0ریسلیوپ پرسشنامه ترکیب از های اصلی تحقیق است کهسوال ملبخش دوم شاشامل سواالت جمعیت شناختی، و 

 است. استخراج شده (0102) همکاران و  0الشوریده و( 0102) همکاران

ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترك باشند. معموال در هر یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه

ها( متغیر واحدهای آن به صفت )صفت پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره

و کارکنان مدیریت شعب بانک سپه منطقه  مدیران را تحقیق این آماری جامعه (.0191مطالعه بپردازد )سرمد و همکاران، 

 در دسترساز روش نمونه گیری تصادفی شند. همچنین در این تحقیق نفر می با 002دهند که در کل  می تشکیل اصفهان

  ست.استفاده شده ا

. با توجه به تعداد مدیران و است مورگان جدول به رجوع نمونه حجم تعیین برای روش ترین ساده باشد معلوم جامعه حجم اگر

نفر  33و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه برابر  باشندمینفر  002کارکنان مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان که 

 های ناهمگون و غیرآوری شده دارای دادههای جمعتعدادی از پرسشنامه بوده که ممکن تعیین شد. ولی با توجه به این نکت

که پس از  گردیدپرسشنامه توزیع  011کنند تعداد  قابل اعتماد باشند، و تعداد زیادی از افراد از پر نمودن پرسشنامه اجتناب

 د:مشخص گردیرت زیر شناختی جامعه آماری به صوهای جمعیتویژگی هاآوری پرسشنامهجمع

 مورد نامشخص 00زن و  02مرد،  60: جنسیت. 

 0سال به باال و  22نفر  00سال،  22تا  12نفر بین  13سال،  12تا  11نفر بین  12سال،  11نفر کمتر از  1: سن 

 .مورد نامشخص

 0نفر فوق لیسانس و  01نفر لیسانس،  20نفر فوق دیپلم،  9نفر دیپلم،  00نفر کمتر از دیپلم،  0: مدرك تحصیلی 

 مورد نامشخص

 24سال،  02تا  01نفر بین  10سال،  01تا  6نفر بین  02سال،  6تا  2نفر بین  1سال،  2نفر کمتر از  0: سابقه کاری 

 .مورد نامشخص 0سال به باال و  02نفر 

سال، از  22تا  12، از نظر سن بین آید بیشتر اعضای جامعه نمونه از نظر جنسیت مردالذکر برمیهمانگونه که از اطالعات فوق

 اند.سال سابقه داشته 02نظر مدرك تحصیلی لیسانس و از نظر سابقه کاری باالتر از 

 بنابراین پایایی پرسشنامه خوب است. ،بیشتر است 6/1ز ا پایایی هریک از ابعاد پرسشنامه با استفاده از معیار آلفای کرونباخ

 تایید شد. KMOو مقدار  1ویت بارتلتآزمون کرروایی پرسشنامه نیز با 

                                                           
1 Porricelli 

 
2 Alshurideh 

 
3 Bartellt Sphericity 
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 آمار و توصیفی آمار سطح دو در Amos21و  spss18 آماری افزار نرم از استفاده با پژوهش این هایداده تحلیل و تجزیه

در  های آماری واستاندارد و سایر شاخص انحراف میانگین، فراوانی، جداول از توصیفی آمار سطح در. گرفت صورت استنباطی

و تحلیل میانجی و آنالیز  گانهخطی ساده و رگرسیون چند رگرسیون و پیرسون از آزمون همبستگی استنباطی آمارسطح 

 اعتماد قابل و پایا آماری روشهای از که است بوده این بر دونمونه مستقل استفاده شده است. سعی tواریانس تک راهه و آزمون 

 داری تعیین گردید.معنا به عنوان سطح 12/1سطح  .شود گرفته بهره

 

 یافته ها

 .شودمی ضریب همبستگی پیرسن، رگرسیون ساده و رگرسیون چند گانه استفاده از پژوهش های فرضیهجهت بررسی 
 بررسی فرضیات پژوهش

که در این پژوهش عبارتند از انگیزش، ارتباطات، توانمندسازی و آموزش و – داخلی بازاریابیهای زیرمقیاستاثیر  (1

 در قالب چهار فرضیه : تعهد سازمانی بر -توسعه

H1بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت دارد. : انگیزش 

H2.ارتباطات بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت دارد :  

H3.توانمندسازی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت دارد :  

H4.آموزش و توسعه بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت دارد :  

 شود:استفاده میتحلیل همبستگی  از که جهت بررسی آنها بیان شد

 
 آن با تعهد سازمانی هایمقیاسداخلی و زیر  بررسی رابطه بازاریابی :0جدول 

 
یبازاریابی داخل آموزش و توسعه توانمند سازی ارتباطات انگیزش  

همبستگی ضریب  /593 /514 /505 /453 /648 

< 110/1 معناداری  110/1 >  110/1 >  110/1 >  110/1 >  

ادتعد  99 99 99 99 99 

 
معنادار وجود  رابطه مثبت و آن با تعهد سازمانی هایمقیاسو زیر  داخلی بازاریابیبین  ،دهدمینشان  0جدول نتایج 

و  داخلی بازاریابیبا افزایش که درمی یابیم  یب همبستگیاضر(. باتوجه به مثبت بودن 12/1)معناداری کمتر ازدارد 

 تعهد سازمانیبر  داخلیبازاریابی یابد. همچنین نتیجه رگرسیون ساده افزایش می ازمانیتعهد س، آن هایمقیاسزیر 

 .نشان داده شده است 0جدول در 

 
 تعهد سازمانی بر داخلی بازاریابیجدول رگرسیون  :0جدول 

 

 پارامتر

 

 ضرایب غیر استاندارد

β استاندارد شده t معناداری 

 % 92بازه اطمینان 

β حد پایین انحراف معیار 
حد 

 باال

 9/020 2/752 < 110/1 3/727  1/579 5/886 اثر ثابت

 375/ 231/ < 110/1 8/385 648/ 036/ 303/ داخلی بازاریابی
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. با توجه به ضریب استاندارد دهدمینشان  را تعهد سازمانی داخلی نیز تاثیر مثبت و معنادار بازاریابی 0جدول نتایج 

یابد. سازمانی افزایش میواحد در میانگین تعهد  111/1، داخلی د افزایش در میانگین بازاریابیازای یک واحه نشده، ب

 .شودمینتایج رگرسیون چند گانه بیان  بر تعهد سازمانی داخلی برای بررسی تاثیر توام بازاریابی

 
 نتایج خالصه مدل :1جدول 

R  مجذورR  مجذورR انحراف استاندارد برآورد تعدیل یافته 

/662 /220 /206 92/0  

 

بیان  داخلی های بازاریابیزیرمقیاستوسط  تعهد سازمانی درصد از تغییرات 20، تقریبا دهدمینشان  1جدول نتایج 

 . دهدمینتایج رگرسیون چند گانه را نشان  2جدول  شود.می

 
 انیتعهد سازم بر داخلی ی بازاریابیهازیرمقیاسضرایب رگرسیونی چندگانه : 2جدول 

 β پارامتر
خطای 

 استاندارد

β  استاندارد

 شده
t معناداری 

%92بازه اطمینان   
عامل تورم 

 واریانس

شاخص 

 شرطی
حد 

 پایین

حد 

 باال

< 110/1 3/742  1/615 6/042 مقدار ثابت  2/836 9/247  1/000 

< 110/1 3/881 376/ 146/ 566/ انگیزش  /277 /856 1/582 11/408 

 12/526 1/725 504/ 042/- 096/ 1/683 170/ 137/ 231/ ارتباطات

 13/996 1/899 534/ 094/- 168/ 1/390 148/ 158/ 220/ توانمند سازی

 17/365 1/773 542/ 127/- 222/ 1/230 126/ 169/ 207/ آموزش و توسعه

 

 ثبت و مستقیم و معنادارمقیاس انگیزش م( برای زیرβضریب رگرسیونی) ها،زیرمقیاسرگرسیون توام  با توجه به

( βهمچنین باتوجه به ضریب ) .ها ضرایب مثبت و مستقیم بوده و معنادار نیست است و برای سایر زیر مقیاس

ی بررسی هامالكها است. دو ستون آخر مقیاسبیش از سایر زیر تعهد سازمانیاستاندارد شده تاثیر انگیزش بر 

 ندارد.خطی همتوجه به هر دو مورد مدل  خطی را برای مدل نشان می دهند که باهم

که در این پژوهش عبارتند از انگیزش، ارتباطات، توانمندسازی و آموزش و –های بازاریابی داخلی تاثیر زیرمقیاس (2

 در قالب چهار فرضیه : -توسعه

H5بر حفظ استعدادهای سازمان تاثیر مثبت دارد. : انگیزش 

H6.ارتباطات بر حفظ استعدادهای سازمان تاثیر مثبت دارد :  

H7.توانمندسازی بر حفظ استعدادهای سازمان تاثیر مثبت دارد :  

H8.آموزش و توسعه بر حفظ استعدادهای سازمان تاثیر مثبت دارد :  

د که نتایج آن در شوبا استفاده از تحلیل همبستگی بررسی میبر روی حفظ استعدادهای سازمان بیان گردید که 

آن با حفظ  هایمقیاسو زیر  داخلی بازاریابیبین  ،دهدمینشان  2جدول  هاییافتهآورده شده است.  2جدول 

یب اضرتوجه به مثبت بودن  (. با12/1)معناداری کمتر ازرابطه مثبت و معنادار وجود داردسازمان  استعدادهای

یابد. افزایش میسازمان  استعدادهای حفظ، آن هایمقیاسو زیر داخلی بازاریابیبا افزایش که یابیم در می همبستگی

 .نشان داده شده است 6جدول در سازمان  استعدادهای حفظبر  داخلی بازاریابیهمچنین نتیجه رگرسیون ساده 
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 سازمان استعدادهای آن با حفظ هایمقیاسداخلی و زیر  بررسی رابطه بازاریابی :2 جدول

یبازاریابی داخل آموزش و توسعه توانمند سازی ارتباطات انگیزش   

همبستگی ضریب  /518 /481 /557 /583 /668 

< 110/1 معناداری  110/1 >  110/1 >  110/1 >  110/1 >  

 98 98 98 98 98 تعداد

 
 سازمان استعدادهای حفظ بر داخلی بازاریابیجدول رگرسیون  :6 جدول

 

 پارامتر

 

 ضرایب غیر استاندارد
β هدارد شداستان  t معناداری 

% 92بازه اطمینان   

β نحد پایی انحراف معیار  حد باال 

< 110/1 7/401  1/300 9/622 اثر ثابت  7/041 12/203 

یبازاریابی داخل  /369 /057 /549 6/443 110/1 >  /255 /482 

 

. با توجه به دهدمیسازمان نشان  یاستعدادها حفظ بر را داخلی نیز تاثیر مثبت و معنادار بازاریابی 6جدول نتایج 

 واحد در میانگین حفظ 169/1 ،داخلی ازای یک واحد افزایش در میانگین بازاریابیه ضریب استاندارد نشده، ب

سازمان نتایج  استعدادهای بر حفظ داخلی یابد. برای بررسی تاثیر توام بازاریابیسازمان افزایش می استعدادهای

 شود.یرگرسیون چندگانه بیان م

 
 نتایج خالصه مدل :4جدول 

R  مجذورR  مجذورR انحراف استاندارد برآورد تعدیل یافته 

/630 /262 /220 24/0  

 

 های بازاریابیزیرمقیاسسازمان توسط  استعدادهای درصد از تغییرات حفظ 22، تقریبا دهدمینشان  4جدول نتایج 

 دهد. ندگانه را نشان مینتایج رگرسیون چنیز  3جدول  .شودمیبیان  داخلی

 
 سازمان استعدادهای حفظ بر داخلی ی بازاریابیهازیرمقیاسضرایب رگرسیونی چندگانه : 3جدول 

 β پارامتر
خطای 

 استاندارد

β  استاندارد

 شده
t معناداری 

%92بازه اطمینان   
عامل تورم 

 واریانس

شاخص 

 شرطی
حد 

 پایین
 حد باال

< 110/1 3/723  1/417 5/275 مقدار ثابت  2/461 8/088  1/00 

 11/54 1/559 592/ 085/ 009/ 2/654 251/ 128/ 339/ انگیزش

 12/50 1/704 335/ 141/- 421/ 809/ 080/ 120/ 097/ ارتباطات

 13/94 1/885 522/ 024/- 074/ 1/808 188/ 138/ 249/ توانمند سازی

 17/30 1/773 770/ 186/ 002/ 3/255 329/ 147/ 478/ آموزش و توسعه
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انگیزش مثبت و  های آموزش و توسعه وزیرمقیاس( برای βضریب رگرسیونی) ها،زیرمقیاسبا توجه به رگرسیون توام 

همچنین باتوجه به  .بت و مستقیم بوده و معنادار نیستها ضرایب مثمقیاساست و برای سایر زیر مستقیم و معنادار

ها است. دو بیش از سایر زیر مقیاسسازمان  استعدادهای حفظموزش و توسعه بر ( استاندارد شده تاثیر آβضریب )

  ندارد.خطی همدهند که با توجه به هر دو مورد مدل را برای مدل نشان میخطی همی بررسی هامالكستون آخر 

 تاثیر تعهد سازمانی بر حفظ استعدادهای سازمان در قالب فرضیه : (3

H9ستعدادهای سازمان تاثیر مثبت دارد.: تعهد سازمانی بر حفظ ا 

 تاثیر تعهد سازمانی بر حفظ از رگرسیون ساده استفاده می شود. نتایجفرضیه  این برای بررسیبیان گردید و 

 :نشان داده شده است 9جدول در سازمان  استعدادهای

 
 سازمان استعدادهای حفظ برتعهد سازمانی جدول رگرسیون  :9جدول 

 

 پارامتر

 

یر استانداردضرایب غ  
β هاستاندارد شد  t معناداری 

% 92بازه اطمینان   

β نحد پایی انحراف معیار  حد باال 

< 110/1 4/492  1/434 6/440 اثر ثابت  3/594 9/286 

< 110/1 8/057 635/ 074/ 597/ تعهد سازمانی  /450 /743 

 

. با توجه به ضریب دهدمیسازمان نشان  استعدادهای تاثیر مثبت و معنادار تعهد سازمانی را بر حفظ 9جدول نتایج 

استعدادهای  واحد در میانگین حفظ 294/1، د افزایش در میانگین تعهد سازمانیازای یک واحه استاندارد نشده، ب

 یابد. سازمان افزایش می

 

 تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد بازاریابی سازمان در قالب فرضیه : (4

H10 عملکرد بازاریابی سازمان تاثیر مثبت دارد.: تعهد سازمانی بر 

 تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شود. نتایجاز رگرسیون ساده استفاده میفرضیه این برای بررسی  بیان گردید و

 :نشان داده شده است 01جدول در سازمان  بازاریابی

 
 سازمان بازاریابی عملکرد برتعهد سازمانی جدول رگرسیون  :01جدول 

 

امترپار  

 

 ضرایب غیر استاندارد
β هاستاندارد شد  t معناداری 

% 92بازه اطمینان   

β نحد پایی انحراف معیار  حد باال 

 12/812 3/469 001/ 3/459  2/354 8/141 اثر ثابت

< 110/1 6/062 526/ 122/ 737/ تعهد سازمانی  /495 /978 

 

. با توجه به دهدمیسازمان نشان  بازاریابی زمانی را بر عملکردنیز تاثیر مثبت و معنادار تعهد سا 01جدول نتایج 

 واحد در میانگین عملکرد 414/1 ،یک واحد افزایش در میانگین تعهد سازمانی به ازایضریب استاندارد نشده، 

 . یابدمیسازمان افزایش بازاریابی 

 :رضیهبازاریابی سازمان در قالب ف تاثیر حفظ استعدادهای سازمان بر عملکرد (5

H11.حفظ استعدادهای سازمان بر عملکرد بازاریابی سازمان تاثیر مثبت دارد : 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

د تاثیر تعهد سازمانی بر عملکر شود. نتایجاز رگرسیون ساده استفاده میفرضیه این برای بررسی  بیان گردید و

 :نشان داده شده است 00جدول در سازمان  بازاریابی

 
 سازمان بازاریابی عملکرد برازمان س استعدادهای حفظجدول  :00جدول 

 

 پارامتر

 

 ضرایب غیر استاندارد
β هاستاندارد شد  t معناداری 

% 92بازه اطمینان   

β نحد پایی انحراف معیار  حد باال 

 12/154 3/012 001/ 3/293  2/303 7/583 اثر ثابت

< 110/1 6/443 549/ 127/ 819/ سازمان استعدادهای حفظ  /567 1/072 

 

. با دهدمیسازمان نشان  بازاریابی سازمان را بر عملکرد استعدادهای نیز تاثیر مثبت و معنادار حفظ 00جدول نتایج 

واحد در  309/1 ،سازمان استعدادهای ازای یک واحد افزایش در میانگین حفظه توجه به ضریب استاندارد نشده، ب

 . یابدمیسازمان افزایش  بازاریابی میانگین عملکرد

ابتدا با استفاده از  آنبرای بررسی رضیه اصلی تحقیق تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد بازاریابی سازمان است که ف (6

 شود:سازمان بررسی می بازاریابی آن با عملکرد هایمقیاسو زیر  داخلی تحلیل همبستگی رابطه بین بازاریابی

 
 سازمان بازاریابی آن با عملکرد هایسمقیاداخلی و زیر  بررسی رابطه بازاریابی :00 جدول

یبازاریابی داخل آموزش و توسعه توانمند سازی ارتباطات انگیزش   

همبستگی ضریب  /505 /350 /371 /521 /543 

< 110/1 معناداری  110/1 >  110/1 >  110/1 >  110/1 >  

 98 98 98 98 98 تعداد

 

 رابطه مثبت و سازمان بازاریابی آن با عملکرد هایمقیاسو زیر  داخلی بازاریابیبین  ،دهدمینشان  00جدول نتایج 

با افزایش که ابیم یدرمی یب همبستگیاضرتوجه به مثبت بودن  (. با12/1)معناداری کمتر ازمعنادار وجود دارد

 داخلی اریابیبازیابد. نتیجه رگرسیون ساده افزایش می سازمان بازاریابی عملکرد، آن هایمقیاسو زیر داخلی بازاریابی

 .نشان داده شده است 01جدول در  نیز سازمان بازاریابی عملکردبر 
 

 سازمان بازاریابی عملکرد بر داخلی بازاریابیجدول رگرسیون  :01جدول 

 

 پارامتر

 

 ضرایب غیر استاندارد
β هاستاندارد شد  t معناداری 

% 92بازه اطمینان   

β نحد پایی انحراف معیار  حد باال 

ثابت اثر  7/632 2/333  3/271 110/1 >  3/000 12/263 

< 110/1 6/336 543/ 053/ 337/ داخلی بازاریابی  /232 /443 

 

. با توجه به دهدمینشان  سازمان بازاریابی را بر عملکرد داخلی نیز تاثیر مثبت و معنادار بازاریابی 01نتایج جدول 

 واحد در میانگین عملکرد 114/1 ،داخلی در میانگین بازاریابی یک واحد افزایش به ازایضریب استاندارد نشده، 
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نتایج  نیز سازمان بازاریابی بر عملکرد داخلی . برای بررسی تاثیر توام بازاریابییابدمیسازمان افزایش  بازاریابی

 .شودمیگانه بیان رگرسیون چند

 
 نتایج خالصه مدل: 02جدول 

R  مجذورR  مجذورR ف استاندارد برآوردانحرا تعدیل یافته 

/600 /132 /129 0/2  

 

 های بازاریابیسازمان توسط زیرمقیاس بازاریابی عملکرد درصد از تغییرات 16، تقریبا دهدمینشان  02جدول نتایج 

  .آیدبوجود می داخلی

 
 سازمان بازاریابی عملکرد بر داخلی ی بازاریابیهازیرمقیاسضرایب رگرسیونی چندگانه  :02جدول 

 β پارامتر
خطای 

 استاندارد

β  استاندارد

 شده
t معناداری 

%92بازه اطمینان   
عامل تورم 

 واریانس

شاخص 

 شرطی
حد 

 پایین

حد 

 باال

 1/00  10/81 1/813 006/ 2/786  2/265 6/311 مقدار ثابت

< 110/1 3/958 402/ 204/ 807/ انگیزش  /402 1/21 1/56 11/54 

 12/50 1/70 28/ 484/- 592/ 538/- 057/- 192/ 103/- ارتباطات

 13/97 1/89 29/ 581/- 515/ 653/- 073/- 220/ 144/- توانمند سازی

< 110/1 4/057 439/ 235/ 952/ آموزش و توسعه  /486 1/42 1/77 17/30 

 

( βرگرسیونی) ضریب ها،زیرمقیاسسیون توام ربا توجه به رگدهد. رسیون چند گانه را نشان مینتایج رگ 02جدول 

دیگر ضرایب  است و برای دو زیرمقیاس ی انگیزش و آموزش و توسعه مثبت و مستقیم و معنادارهازیرمقیاسبرای 

 عملکردتوسعه بر  و( استاندارد شده تاثیر آموزش βتوجه به ضریب ) همچنین با. معکوس بوده و معنادار نیست

خطی را برای مدل نشان همی بررسی هامالكدو ستون آخر  ها است.مقیاسبیش از سایر زیر سازمان بازاریابی

  ندارد.خطی همدهند که با توجه به هر دو مورد مدل می
  مدل میانجی

و ارائه ها همچنین کامل یا جزئی بودن نقش آن ،های سازمان و تعهد سازمانیحفظ استعداد وجود نقش میانجی   بررسی با

  شده است.ارائه  0مدل نهایی به صورت شکل  ،و اثرات کلاثرات مستقیم و غیر مستقیم موجود 

 آورده شده است. 06همچنین نتایج ضرایب رگرسیونی برازش مدل نهایی در جدول 
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 مدل نهایی :0شکل 

 
 نتایج ضرایب رگرسیونی برازش مدل نهایی :06جدول 

   
 معناداری مقدار بحرانی ضریب استاندارد شده انحراف معیار برآورد

 *** 012/00 /422 /141 226/0 بازاریابی داخلی ---> عهد سازمانیت

 *** 139/01 /266 /149 160/0 بازاریابی داخلی ---> حفظ استعدادهای سازمان

 *** 160/6 /011 /111 /000 توانمند سازی ---> حفظ استعدادهای سازمان

  /310  111/0 بازاریابی داخلی ---> آموزش و توسعه
 

 *** 920/00 /400 /122 /993 بازاریابی داخلی ---> سازیتوانمند 

 *** 311/01 /632 /121 116/0 بازاریابی داخلی ---> ارتباطات

 *** 113/01 /462 /120 110/0 بازاریابی داخلی ---> انگیزش

 *** 641/1 /022 /160 /003 حفظ استعدادهای سازمان ---> عملکرد بازاریابی سازمان

  /111  /111 توانمند سازی ---> یابی سازمانعملکرد بازار
 

 *** 036/00 /261 /013 226/0 بازاریابی داخلی ---> عملکرد بازاریابی سازمان
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 گیریبحث و نتیجه

ابی های بازاریدر بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط مثبت و معنادار زیرمقیاس

تیجه پژوهش ها نهاست که این یافتهیزش بیشتر از سایر زیرمقیاسداخلی با تعهد سازمانی است که در این میان سهم انگ

( و پوریسلی و همکاران 0191(، امیرکبیری و همکاران )0190(، عاطفت دوست و همکاران )0191سلیمی و همکاران )

 نمایند.تعهد سازمانی را تایید می ( مبنی بر تاثیر مثبت بازاریابی داخلی بر0102)

های در بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر حفظ استعدادهای سازمان نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط مثبت و معنادار زیرمقیاس

 هک هاستبازاریابی داخلی با حفظ استعدادهای سازمان است که در این میان سهم آموزش و توسعه بیشتر از سایر زیرمقیاس

و همکاران  0الورتی( و مک0191نیا و عارف )(، رحیم0192های تحقیق حاضر، نتیجه پژوهش امیری و محمودزاده )یافته

 نمایند.( مبنی بر تاثیر مثبت بازاریابی داخلی بر حفظ استعدادهای سازمان را تایید می0113)

بین تعهد سازمانی و حفظ استعدادهای سازمان ید مشخص گرد بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر حفظ استعدادهای سازماندر 

( مبنی بر تاثیر 0113الورتی و همکاران )( و مک0119) 0یویگار و کلیک تحقیقات نتیجهدارد که  رابطه مثبت ومعنادار وجود

 نمایند. مثبت تعهد سازمانی بر حفظ استعدادهای سازمان را تایید می

ن رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد بازاریابی سازمامشخص شد  د بازاریابی سازمانبررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکردر 

( مبنی بر تاثیر مثبت 0113الورتی و همکاران )( و مک0119یویگار و کلیک )تحقیقات نتیجه مثبت ومعنادار وجود دارد که 

 نمایند.تعهد سازمانی بر عملکرد بازاریابی سازمان را تایید می

بین حفظ استعدادهای سازمان و عملکرد مشخص شد  اثیر حفظ استعدادهای سازمان بر عملکرد بازاریابی سازمانبررسی تدر 

 بازاریابی سازمان رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد.

های سنتایج بدست آمده حاکی از ارتباط مثبت و معنادار زیرمقیا بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد بازاریابی سازمان در

که  هاست.بازاریابی داخلی با عملکرد بازاریابی سازمان است که در این میان سهم آموزش و توسعه بیشتر از سایر زیرمقیاس

(، ابزری و 0191(، مهرانی و سعیدنیا )0190(، عاطفت دوست و همکاران )0191های پژوهش بنیادی نائینی و همکاران )یافته

( مبنی بر تاثیر مثبت بازاریابی 0111( و احمد و رفیق )0102(، کیتینجو )0102ریگوئز )(، فلیسیو و رود0133همکاران )

 نمایند.داخلی بر عملکرد بازاریابی سازمان را تایید می
 پیشنهادات

 گیری از نتایج این پژوهش و تحقیقات مشابه با اقداماتی نظیر :توانند با بهرهها میمدیران سازمان

 ری به مسئولین جهت اصالح طرز رفتار با کارکنان تحت امر خودارائه آموزشهای رفتا 

 دهی و توسعه برنامه های بازاریابی درونی جهت افزایش انگیزه در کارکنان سازمانپاداش 

 ارائه آموزشهای الزم به کارکنان جهت افزایش کارایی شغلی آنان 

 ن مسئولین و کارکنانتقویت شبکه ارتباطی درون سازمانی به جهت بهبود اطالع رسانی بی 

 توانمندسازی کارکنان و غنی سازی مشاغل برای ایجاد انگیزه و جلوگیری از ترك خدمت کارکنان 

 سازمان خود اقدام نمایند.بهبود عملکرد  جهت در

 

 

 

 

                                                           
1 MacLaverty 
2 Uygar & Klik 
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