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Abstract
The current research is aimed to design and describe the internal marketing model of Iran Free Trade Zones.
This research has been carried out with respect to the role and importance of domestic marketing and also
weakness of previous researches on presenting an appropriate and comprehensive internal marketing model.
Data was collected using exploratory blended research. The research methodology has been carried out
qualitative and quantitative using Delphi method and structural equation modeling, respectively. Statistical
population of the research with respect to its qualitative section was consist of experts/specialists and also
professors of marketing and with respect to its quantitative section was consist of the staff of Free Trade Zones.
A sample of 30 experts and 384 individuals were selected using stratified sampling method. Furthermore, data
was collected using literature review, semi-structured interview, and a researcher made questionnaire.
Moreover, validity of the questionnaire was confirmed using Cronbach's Alpha coefficient. Results of the
research showed that internal marketing model consists of four phases including individual dimensions,
organizational dimensions, occupational dimensional and motivational dimensions. Free Zones and other service
organizations by implementing it and improving organizational environment, can result in creating more
sustainable competitive advantage and maintenance of their organization.
Keywords: Organizational Dimensions, Dimensional Dimensions, Occupational Dimensions, Dimensional
Motivation, Internal Marketing.
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چکیده
 این مطالعه با درک نقش و اهمیت بازاریاابی داخلای و باا توجاه باه. طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد تجاری ایران است،هدف این پژوهش
 بدین منظور از چارچوب پژوهشی آمیختة اکتشافی در گاردآوری دادههاا.ضعف مطالعات پیشین دربارة مدل مناسب و جامع بازاریابی داخلی اجرا شده است
 روش دلفای و در بخاش کمای معاادتت سااختاری باوده، روش تحقیق در بخش کیفای.و به منظور دستیابی به مؤلفههای بازاریابی داخلی استفاده شده است
 در بخاش. جامعة مطالعهشده در بخش کیفی شامل خبرگان و استادان دانشگاهی بازاریابی و در بخش کمی شاامل کارکناان منااطق آزاد کشاور اسات.است
 ابزار گردآوری دادههاای کیفای مارور متاون. نفر برای نمونه انتخاب شدند924  خبره برای نمونه و در بخش کمی با استفاده از نمونهگیری طبقهای93 ،کیفی
)3/29 گذشته و مصاحبة نیمهساختاریافته با خبرگان و در مرحلة کمی پرسشنامة محققساخته باوده کاه از روایای محتاوای مطلاوب و پایاایی (الفاای کرونباا
 بررسای ابعااد.9 ، بررسای ابعااد فاردی.7  مرحلاه شاامل4  درنهایت یافتههای پژوهش نشان میدهاد مادل فراینادی بازاریاابی داخلای از.برخوردار بوده است
 بررسی ابعاد انگیزشی است که مناطق آزاد و دیگر سازمانهای خدماتی میتوانند ضامن پیاادهساازی آن و بهباود شارای.4  بررسی ابعاد شغلی و.9 ،سازمانی
. پایایی و ماندگاری سازمان خود را در محی به صورت هرچه بیشتر حفظ کنند،سازمانی باعث ایجاد مزیت رقابتی ماندگار
 بازاریابی داخلی، ابعاد انگیزشی، ابعاد شغلی، ابعاد فردی، ابعاد سازمانی:کلید واژهها
* نویسنده مسؤول
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سااازمان بااه منااابع انسااانی خااود اساات .باار ایاان اساااس
 .7مقدمه

سازمانهای هوشمند و آیندهنگر موظفند تا در شایوة رفتاار

امروزه سازمانها در محیطی پویا ،پرابهام و متغیر فعالیت

و رواب باا کارکناان خاود تجدیدنظرکنناد و در گاام اول

میکنند .یكی از باارزترین ویژگایهاای عصار حاضار،

کارکنان را راضی نگه دارند (آبروپ.)9377 ،9

تغییر و تحوتت شگرف و مداومی است که در شارای

کارکنانِ پیشگام و راضی ،در ارالة خدمات موفقتار

اجتماااعی و فرهنگاای ،نظیاار تحااوتت در طاارز تفكاار،

عمل میکنند و بناابراین مشاتریان راضای و وفااداری را

ایاادلولو،ی ،ارزشهااای اجتماااعی ،سیاساای ،اقتصااادی،

جذب سازمان میکنند (کلسون.)9374 ،9

فناورانه و فراملّی ،آنها روی میدهد.

بازاریابی داخلی نشاندهندة یاك رویكارد از منظار

فرایند جهانیشدن و سرعت پیشارفتهاای فنای در

استراتژیك در علم بازاریابی است و درنتیجاه مایتاوان

تمامی سازمانهاای مختلاف باه دلیال رشاد رقابات از

آن را یكی از بخشهای مدیریت بازاریابی اساتراتژیك

یكساو و افازایش مطالباات مشاتریان از ساوی دیگار

و مشتریمداری در نظر گرفت (کنیبر.)9379 ،4

باعث شده اسات ساازمانهاا در محیطای پویاا و متغیار

راهبردهای بازایابی بیرونی ابتدا با بهبود راهبردهاای

فعالیت کنناد .ساازمانهاا بارای فعالیات و دوام در ایان

بازاریابی داخلی مانند توسعة رواب درونی بین مشاتریان

محی متغیر باید هماهنگ با نیاز مشتریان قدم بردارند تا

داخلی (کارکنان) بهبود خواهدیافت (ایلسمن.)9379 ،1

بتوانند نیاز مشتریان را درک و سپس آن را رفع کنناد و

امااروزه صاانایع خاادماتی نقااش اساساای و مهماای در

بتوانند با ایجاد وفاداری در مشتریان خود در طول زماان

رشد و توسعة اقتصادی کشاورها دارناد و در ایان میاان

و همچنین با توسعة کاری و توسعة فناوری موفاق عمال

نقش و اهمیات منااطق آزاد برکسای پوشایده نیسات .از

کنند .یكی از راههای توسعة درون سازمانهاا بازاریاابی

سوی دیگر ،افزایش رقابت در بازار ،بیشتر مدیران را باه

داخلی است (کاپالن و نورتون.)7924 ،

فكاار چااارهاندیشاای باارای حمااور ماناادگار در عرصااة

هدف اصلی مفهوم بازاریابی داخلی آن است کاه

کساابوکااار واداشااته اساات بنااابراین ،آنهااا ناگزیرنااد

به مدیریت کسبوکار نیازهای کارکنان توجه کرده و

راههااایی بیابنااد کااه کسااب رضااایت بیشااتر مشااتریان و

انگیزش کارکنان را تأمین کند .بازاریابی درونی بارای

وفاداری آنها را در پی داشته باشاد .از راههاای دساتیابی

آموزش ،انگیازش ،هادایت و رهباری نیاروی کاار باه

به این هدف ،بهبود کیفیت خدمات است و باید دانست

سطوح باتتر و عملكرد مناساب و خشانودی کارکناان

بهبود کیفیات خادمات داخلای ساازمان سابب افازایش

کمك میکند .این کارکنان هستند که خدمات سازمان

رضااایت مشااتریان خااارجی خواهااد شااد .بعااد از ظهااور

خدماتی را جلوی چشام مشاتری نشاان مایدهاد و باه

اقتصاد خدماتی ،بیشتر کشورهای پیشرفته در حال ورود

هماین دلیال کارکناان ساازمان دارای نقشای پیچیاده

به اقتصاد جدید اطالعاتی هستند .بعمای از نویساندگان

هستند .کارمندان توانمند ازجمله عوامال مهمای هساتند

گفتهاند افزایش رقابت شرکتهاا را وادار مایکناد کاه

که به تالشهای سازمان در تحقاق جاوهرة اساتراتژیك

بیشتر به فكر نگهداری مشتری باشند تاا یاافتن مشاتریان

معنی میبخشند (آلپر.)9371 ،7
یكی از عوامل حیاتی کسبوکار در هر ساازمان نگااه
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جدید .به هر حال ،وفادارساختن مشتریان قادیمی یكای

را وارد ادبیااات بازاریااابی کاارد (کااوپر و کاارونین،9

از اهااداف بازاری اابی داخلاای اساات .بازاریااابی داخلاای

 .)9333بازاریاابی داخلای را کوشاش ساازمان بارای

مفهومی است کاه در ایان زمیناه باه منااطق آزاد نیاز در

آموزش و پاداش و باه طاور کلای مادیریت نیروهاای

دسااتیابی بااه اهدافشااان و ارالااة خاادمات بهتاار کمااك

انساانی بارای ارالاة خادمات بهتار تعریاف کاردهاناد و

ماایکنااد .هرچنااد بساایاری از ایاان سااازمانهااا از جلااب

سرچشااامة بازاریاااابی درونااای را بازاریاااابی خااادمات

رضایت کارکنان خود به عنوان مشاتریان داخلای فافال

ماایدانناااد (پالیاگااا و اساااترونژ .)9377 ،در بازاریاااابی

ماندهاند ،اما این نكتة کلیدی ،اساس موفقیت آنهاا و بار

خادمات ،ناهتنهااا مشااتریان هاادف نهااایی بازاریااابی

پایاة راهبارد نگهاداری مشاتری اسات .باه طاور کلای،

هسااااتند ،کارکنااان درون سااازمان نیااز شااایان توجاااه و

ماایتااوان گفاات پیااادهسااازی بازاریااابی داخلاای در

دارای اهمیات هستند (شییو و یاو.)9373،9

سازمانهای خدماتی ،این سازمانها را به شایستگیها و

در ساااازمانهاااای خااادماتی کارکنااان در جااذب

قابلیتهاایی مجهاز مایکناد کاه ضامن بهارهگیاری از

مشتریان و حفظ ارتباط با آنان نقش اصلی را باه عهااده

فرصتهای محیطی ،ارتقای عملكارد آنهاا را باه دنباال

دارناد .در واقاع سااازمان یااك باازار درونای دارد کاه

خواهد داشت .درنهایت مایتاوان گفات طرحای ناو در

دارای مشتریان و عرضهکننادگان درونی اسات و تاأمین

انداختن و به زبان دیگار ،ارالاهدادن مادل جدیاد بارای

نیازهای این مشتریان درونی برای موفقیت ساازمان تزم

ارتقاااای بازاریاااابی داخلااای در عاااین برخاااورداری از

اسااات .بازاریااااابی مبتناااای بااااار مشاااااتریان درونااااای

متغیرهای مختلف مدلهای موجود اما متفاوت از آنها و

(کارکنااااااان) را بازاریااااااابی دروناااااای مااااینامنااااد

با تمرکاز بار ارتقاای بازاریاابی داخلای از ویژگایهاای

(گرونااااروس .)9333،در سااااازمانهااااای خااادماتی

منحصربهفرد این تحقیق است و درنهایات ایان پاژوهش

کارکنانی کاه بااا مشااتریان در ارتباطنااد ،دارای نقاش

به دنبال پاسخگویی به سؤاتت ثانویه زیر است:

حیاااتی در فراینااد ارالااة خاادمات هسااتند .دسااتیابی باااه

 .7مؤلفااة (گااام /فرایناادهای فرعاای) ماادل فرایناادی
بازاریابی داخلی مناطق آزاد ایران چیست؟

چشاامانااداز بلندماادت سااازمان تاااا حاااد زیاااادی باااه
کارکناااان صااافی آن بساااتگی دارد اگااار باااه ایااان

 .9توالی و ترتیاب فراینادهای فرعای طراحای مادل
بازاریابی داخلی چگونه است؟

کارکناان ایان فرصت داده شاود کاه خاود را بشناسااند
و همزماااان باااا چشاامانااداز سااازمان آشاانا شااوند ،ایاان

 .9ورودی هرکااادام از فراینااادهای فرعااای مااادل
چیست؟

شناخت ،روی رفتاار خدماتی کارکنان تاأثیر میگاذارد
و افااازایش کیفیااات خاادمات ارالااهشااده بااه مشااتریان

 .4خروجاای و بازخوردهااای هرکاادام از فرایناادهای
فرعی مدل چیست؟

خاارجی را در پی دارد (تسای .)9373،باه طاور کلاای،
مااایتاااوان گفاااات اجاااارای بازاریااااابی دروناااای در
بخااش خاادمات ،ساازمانهاا را مجهاز باه قابلیاتهاا و

-2مبانی نظری و پیشینة تحقیق

صااالحیتهااایی ماایکنااد کااااه نتیجااااة آن رضااااایت

اولینباار ساسار و اربیات )7211(7باه بازاریاابی داخلای

مشااتریان اساات (ابرزی.)9377 ،

اشاره کردند و بری نیز نخستینبار وا،ة بازاریابی داخلی

تفكر کلیدی مفهوم بازاریابی داخلی همان اسات کاه

1

2

Sasser & Orbit

Koper &kronin
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دربارة مشتریان نیز وجود دارد .کسبوکاار خواساتار آن

بازاریااابی داخلاای از رویكااارد بازاریاااابی در ادارة

است که نیازهای مشتریان داخلی را برآورده کنید .چناین

تماااام فعالیاااتهاااای تعااااملی درون سااازمان اسااتفاده

انتظار میرود که با بارآوردن نیازهاای مشاتریان داخلای،

میکند و از این طریق با تقویت حس مشتریماداری در

سازمان در جایگاه بهتری برای برآوردن مشتریان بیرونای

کارکنان ،محای داخلاای کارآمادتری ایجااد مایکناد

قرار میگیارد .رفاع نیازهاای کارکناان ،انگیازة کااری را

(بارزوکی و قوجالی.)9379 ،1

افزایش مایدهاد و موجاب مانادگاری آنهاا در شارکت

بازاریاابی داخلای از طریاق شااخصهاایی همچاون

میشود .بدین ترتیب رضایت کارمند افازایش ماییاباد و

آموزش و توسعه (توساعة نظااممناد دانااش ،مهااارت و

به دنباال آن رضاایت مشاتری بیرونای و ایجااد وفااداری

نگارش بارای انجاام وظااایف) توانمندساازی (روشای

امكانپذیر میشود (فیمی و همتی.)7924 ،

باارای فعااالکااردن کارکنااان هنگااام تصاامیمگیااری)

بازاریاااابی داخلااای از رویكااارد بازاریاااابی در ادارة

انگیزش و پاااداش (حرکاات کارکناان باه ساوی باروز

فعالیتهای تعاملی درون سازمان اساتفاده مایکناد و از

رفتارهای مطلوب و مادنظر) و ارتباطاات (فراینادی کاه

این طریق با تقویت حاس مشاتریگرایای در کارکناان،

به وسیلة آن افاراد در درون ساازمان پیاامهاا را منتقال و

محی داخلی کارآمدی را ایجااد مایکناد (برزوکای و

دریافت مایکنناد) ،انگیاازة کارکنااان را باارای ادامااة

توجالی.)9379 ،7

فعالیات در سازمان ارتقاا مایدهاد (اللهاواری ،اللقاوده،

بسیاری از پژوهشگران ارتباط مثبت میاان بازاریاابی

البوتایه و اللزیادت.)9379 ،1
1

داخلی ،رضاایت شاغلی و عملكارد کارکنااان را تأییاد

(لیاانگس ( )9373رابطااة بااین بازاریااابی داخلاای و

کردهاند (احمد و رفیق 9339 ،عاطفتدوسات ،خاالف

رضایت کارکنان را بررسی کرد و دریافت که باین ایان

الهی ،فانی و داناییفارد 7929 ،فینای و هانسان9373 ،

دو ،رابطه وجود دارد.
یو و بارنس )9373( 2گفتهاند با تالشهای بازاریاابی

کامسواری و راجاتکشمی 9379 ،و میشرا.)9373 ،
بازاریابی داخلی ،ابازار مادیریت مناابع انساانی تعریاف

داخلی ،رضایت میان بخشها بیشاتر مایشاود و ارتقاا و

ماایشاااود (تساااای  )9374 ،9و عاماالِ مهماای در توسااعة

اثربخشاای زنجیاارة تااأمین دروناای و یكپارچاااهساااازی

فرهنگ نوآوری سازمان باه شامار مایرود کاه مشاارکت

افزایش مییابد و به کاهش تعارض میانجامد.

کارکنان را در توسعة خدمات جدید افزایش میدهاد و در

بنابراین میتوان گفت بازاریابی داخلی اثار مثبات و

ارتباطات درونگروهی ،انعطاافپااذیری بیشااتری باارای

مستقیمی بر عملكرد بخشی سازمان دارد و از آنجاا کاه

آناان فراهم میآورد (گُنزالز ،سانچز و سانتوز.)9379 ،9

عملكاارد خااوب کارکنااان و ارتقااای عملكاارد بخشاای،

کیلسون هاادف اصالی بازاریاابی داخلای را توساعة

موجب ارتقاای عملكرد کلی سازمان میشاود ،بناابراین

آگاهی مشتریان درونی و بیرونی سازمان و حذف موانع

بازاریابی داخلای بار عملكارد کلاای سااازمان نیااز اثاار

عملكااردی بااه منظااور دسااتیابی بااه اثربخشاای سااازمانی

مثبتای میگذارد.
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کاوپر و کارونین ( ،)9377بازاریاابی داخلای را

در ماادلی بااا ارالااة هفاات بعااد باارای بازاریااابی داخلاای

کوشش سازمان برای آموزش و پاداش و به طور کلی

(ارتباطاااات ،توساااعة کارکناااان ،فنااااوری اطالعاااات و

مادیریت نیروهاای انساانی بارای ارالاة خادمات بهتار

ارتباطات ،انصاف ،توانمندسازی ،کاار تیمای و انگیازه)

میداند که مؤلفههای مؤثر بر آن را  4pمعرفی میکند.

را بر تعهد کارکناان مایسانجد کاه درنهایات مشاخص

امجااد ابااو و آلشااارده ( ،)9379درپژوهشاای تااأثیر

میشود تمام ابعاد بر تعهد کارکنان تأثیر دارند.

بازاریابی داخلای بار کیفیات خادمات داخلای در یاك

مهرانی و سعیدنیا ( ،)7923در پژوهشای دیگار تاأثیر

شاارکت داروسااازی در اردن را روی  991نفاار بررساای

عوامل بازاریابی داخلی و کیفیت ارالة خادمات در بیماة

کرده و دریافتند که رابطة مثبت و معنیداری باین ابعااد

آسایا در تهاران باا تعااداد نموناة  717نفار پرداختنااد .در

بازاریابی داخلی و درک کیفیت خدمات داخلی وجاود

مجموع یافتههاای تحقیاق نشاان مایدهاد هماة عوامال

دارد.

بازاریابی داخلی بر کیفیت خادمترساانی کارکناان باه

محمدی ()9379تأثیر بازاریابی داخلی بار یاادگیری
سازمان را بررسی کارده و دریافتاه اسات کاه درنهایات

مشااتری در شااعب شاارکت بیمااة آساایا در کاال نمونااة
آماری ،تأثیر مثبت دارند.

تمااام متغیرهااا و مؤلفااههااای بازاریااابی داخلاای (قیماات،

حسینی و رحمانی ( )7927تأثیر بازاریابی درونی بار

بازاریابی داخلی ،ارتباطات ،محی داخلی) بر یاادگیری

عملكرد سازمانی در شرکتهای خدمات مسافرتی شهر

سازمان تأثیر دارند.

تهران را بررسی کرده و دریافتند بازاریاابی دروناای باار

ایمانخان ( )9379در پژوهشای باا عناوان رابطاة باین

عملكرد سازمانی اثر مثبتی دارد.

بازاریابی داخلی و تمرکز بر مشتری در بانكها پرداخته

موشااكی و همكاااران ( )7927در پژوهشاای تااأثیر

است که نتایج نشان میدهد رابطة مثبات و منطقای باین

بازاریابی داخلی بر مشتریمداری به عنوان مزیت رقابتی

بازاریابی داخلی و سفارشیساازی کارکناان وجاودارد.

را بررسی کردهاند .یافتههای پژوهش نشاندهنادة رابطاة

همچنین ،یك رابطة منطقی بین عناصر بازاریابی داخلای

مثباات بااین بازاریااابی داخلاای و مشااتریمااداری اساات و

در ایاان تحقیقااات ماننااد نمااایش ،آمااوزش ،هزینااههااای

اینكه متغیرهای مطالعهشده یعنی کیفیت خدمات ،رابطاة

روانی آموزش ،ارتباطات ،هماهنگی ،پااداش و ارزیاابی

دوستانة کارکنان-مشتریان ،رضایت مشاتریان داخلای و

عملكرد و سفارشیسازی کارکنان وجود دارد.

کار هیجانی بر مشتریمداری تأثیر مثبت دارد.

بیلاای )9371( 7در پژوهشاای بااا عنااوان «اثاار تعهااد

یحییزاده و همكاران ( ،)7927در پژوهشی با عنوان

مدیریت بازاریابی داخلی بر نگارش کارکناان» و نتاایج

«تأثیر گرایش به بازاریاابی داخلای و رفتاار شااهروندی

حاصل از مدل معادتت سااختاری دریافتاه اسات تعهاد

ساازمانی بار عملكارد سازمانی در دانشگاه مازندران» را

ماادیریت بااه بازاریااابی داخلاای باار ارتباطااات رساامی و

ببرسی کردهاند .جامعة آماری این تحقیق شاامل یااازده

فیررسمی و نگرش کارکنان تأثیر مثبت دارد.

دانشاكدة فعال در دانشگاه مازنادران اسات .نتاایج ایان

بریمااا )9371( 9پژوهشاای بااا عنااوان تااأثیر بازاریااابی

تحقیق نشان میدهد گرایش باه بازاریااابی داخلاای باار

داخلی بر تعهد کارکنان در بیمارستان انجام داده اسات.

عملكااارد و رفتااار شااهروندی سااازمانی در دانشاااگاه
مازناادران تااأثیر مثباات و معنااایداری دارد هااامچناااین
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دانشگاه مازندران تأثیر مثبت و معنیدار دارد.

معناداری دارد .همچناین بازاریااابی داخلاای باار تعهااد

یونسیفر و همكاران ( ،)7929تأثیر بازاریابی داخلی

سازمانی و تعهد سازمانی بار رفتاار شاهروندی ساازمانی

بر بهبود عملكرد پرسانل شاافل در بیمارساتان صادوقی

دارای تأثیر مثبت و معنادار است .عاالوه بار ایان ،تاأثیر

یزد را بررسی و دریافتهاند رابطة مثبت و معنااداری باین

رفتار شهروندی سازمانی بار کیفیات خادمات مثباات و

بازاریابی داخلی و رضایت کارکنان وجود دارد.

معناادار اسات .همچناین الگاوی تأثیرگاذاری بازاریابی

سلیمی و دیگران ( ،)7929تأثیر بازاریابی داخلی بار

داخلی ،تعهد سازمانی و رفتار شاهروندی سااازمانی باار

اعتماد و تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارساتانهاای

کیفیات خادمات و ساایر شاااخصهااای وابساته بادان،

شهرستان اردبیل را بررسی کردهاناد .نتاایج ایان تحقیاق

دارای برازش مناسب و پذیرفتنی است.

نشان میدهد بازاریابی داخلی بار اعتمااد تاأثیر مثبات و

سرلك و دیگران ( ،)7929نقاش بازاریاابی داخلای

معناداری دارد همچنین تأثیر اعتماد بار تعهاد ساازمانی

در تسهیل اقدامات مدیریت دانش را بررسی کردهاناد و

نیز مثبت و معنادار است اما تاأثیر بازاریاابی داخلای بار

درنهایت باه ایان نتیجاه مایرساند بازاریاابی داخلای در

تعهد سازمانی از طریق اعتماد سازمانی است.

تسهیل اقدامات مدیریت دانش تأثیرمثبت دارد.

عاطفتدوست و دیگران ( ،)7929نقش و ساازوکار

ایمانی و همكاران ( ،)7924به اثر بازاریاابی داخلای

تأثیرگذاری متغیر بازاریابی داخلی بار عملكاارد ساازمان از

بر عملكرد کارکنان :اثر میاانجی ناوآوری ساازمانی در

طریااق متغیرهااای میااانجی تعهااد سااازمانی و کاااارآفرینی

ادارههای تابع شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آفاجاری

ساازمانی را بررسی کاردهاناد کاه نتیجاة آن تاأثیر مثبات و

میپردازند .نتاایج مدلسازی معادتت ساختاری کاه بار

فیرمستقیم بازاریاابی داخلای بار عملكارد ساازمان اساات.

دادههااای  992پرسشاانامة گاااردآوریشاااده از جامعاااة

تاأثیر فیرمساتقیم بازاریابی داخلای بار عملكارد ساازمان از

آمااری اعمال شد ،نشااندهنادة تاأثیر مساتقیم ،مثبات و

طریاق متغیرهاای میاانجی تعهااد سااازمانی و کااارآفرینی

معنادار بازاریابی داخلای باا ضاریب مساایر  3/112و باه

سازمانی ،به مراتب بیشاتر از تااأثیر مسااتقیم آن اساات .در

طور فیرمساتقیم باا نقاش واساطة ناوآوری ساازمانی باا

تاأثیر فیرمساتقیم ،ساهم کاارآفرینی ساازمانی بار عملكارد

ضریب مسیر  3/311بر عملكارد کارکناان و باا ضاریب

سازمان بیشتر از سهم تعهد سازمانی است.

مسیر  3/414بر نوآوری سازمانی است .همچناین ،ساازة

نالینی و دیگران ( ،)7929تاأثیر بازاریاابی داخلای و
برندسازی داخلی بر کیفیت خادمات (مطالعاة ماوردی:

ناوآوری ساازمانی باا ضاریب مسیر  3/791تاأثیر مثبات
و معناداری بر عملكرد کارکنان میگذارد.

یااك شاارکت خاادماتی) را بررساای کاارده و دریافتنااد

ملكی مینباش زرگااه و همكااران ( ،)7921توساعة

بازاریابی داخلی و برندسازی داخلی هار دو بار کیفیات

مدل عملكرد برند سازمان بر مبناای بازاریاابی داخلای و

خدمات تأثیر مثبت دارند.

برناادینگ داخلاای در سااازمان امااور مالیاااتی ساامنان را

صفری و رادی ( ،)7929در پژوهشی با عنوان تاأثیر

بررسی کردهاند .بر اساس یافتهها ،بازاریابی داخلای اثار

بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات باا در نظاار گاارفتن

مساتقیمی بر عملكارد برناد نداشاته اسات اماا باه طاور

نقاااش میااانجی رفتارهااای شااهروندی سااازمانی و تعهااد

فیرمستقیم و از طریق برندینگ داخلی ،بر عملكرد برند

سااازمانی را بررساای کااردهانااد .نتااایج نشاااان ماایدهااد

تأثیرگذار است .نتایج تحلیل مسیر ،اثر مستقیم برندینگ

بازاریااابی داخلاای باار کیفیاات خاادمات تااأثیر مثباات و

داخلی بر عملكرد برند و همچنین اثار فیرمساتقیم آن را
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بر عملكرد از طریق تعهد کارکنان به برند تأیید میکند.

علمی و معتبر علم بازاریابی داخلی و بینالمللای مرباوط

عالوه بر این نتایج نشان میدهاد بازاریااابی داخلای اثار

به موضوع تحقیق ،استفاده شده است.

مستقیم معناداری بر تعهد به برند سازمان ندارد.

تحقیقات میدانی :در این روش ،برای جامعاة اول

ففوریان شاگردی و همكاران ( ،)7921تأثیرپاذیری

کااه از روش دلفاای اس اتفاده ماایشااود ،پااس از انتخاااب

رفتااار شااهروندی از ماادیریت برنااد داخلاای و بازاریااابی

اعمای پانل و مطالعات انجاامشاده پرسشانامة مصااحبه

داخلی را بررسی کرده و دریافتاه اسات مادیریت برناد

تنظیم میشود سپس بعد از هماهنگی با اعماای پانال

داخلی بر رفتار شهروندی تأثیر دارد ،اما تاأثیر بازاریاابی

و جلب رضایت آنها بارای همكااری باا طارح ،از آنهاا

داخلی بر رفتار شهروندی محلِ تردید است و مادیریت

دعااوت شااده و مصاااحبه گرفتااه و همچنااین ،مصاااحبت

برنااد داخلاای باار بازاریااابی داخلاای تااأثیر دارد .سااایر

انجام شده است .در ادامه از دلگفتههاا ،تجربیاات بیاان

یافتههای پژوهش ،نقش میانجیگاری بازاریاابی داخلای

شده و نظارات تخصصای و علمای آنهاا پرسشانامة دوم

را بین مادیریت برناد داخلای و رفتاار شاهروندی تأییاد

تنظیم و دور دوم دلفی آفاز میشود به این ترتیاب کاه

نمیکند.

پرسشنامة تنظیمشدة دوم ،برای افراد پانل ارسال شاده و

تاااکنون تحقیقاای دربااارة طراحاای و تبیااین ماادل
بازاریابی داخلی مناطق آزاد در ایران ثبت نشده اسات و

آنها نمرهگذاری میکند .پرسشنامهها جمع شدهاناد و
دادهپردازی و تجزیه و تحلیل میشوند.

ارتباط متغیرهای مربوط باه بازاریاابی داخلای و درواقاع

در زمینة جامعة آمااری دوم ،از پرسشانامهای کاه از

اتصال مفاهیم ماذکور باه ادبیاات مادیریت بازرگاانی و

نتایج مرحلة اول پژوهش به دست آمده اساتفاده شاده و

منابع انسانی ،هنوز توجه جدی محققان را جلاب نكارده

روش کار پیمایشی باوده اسات .پاژوهش حاضار بارای

اساات .بااه ایاان ترتیااب ،مطالعااة حاضاار دارای نااوآوری

بررسی اعتبار ابازار سانجش از اعتباار صاوری 7و اعتباار

موضوعی است .ازطرف دیگار ،ناوآوری ایان تحقیاق،

سازه 9استفاده شده اسات .بارای اعتباار صاوری پاس از

خلاااق الگاااویی فراینااادی در خاااصوـ پیاااادهساااازی

طراحی گویههاای طیافهاای وابساته بادان (بار اسااس

بازاریابی داخلی بر مبنای تجربه و مبانی نظری بیاانشاده

پرسشنامههای استاندارد استفادهشده در تحقیقات پیشاین

در پژوهشهای پیشین است .این الگو سازمانها را قاادر

و دیدگاههای نظری) آنها را در اختیاار اسااتید دانشاگاه

مایساازد تاا نیازهای خود در یك محاای رقااابتی باار

قرار گرفته است .اظهار نظر این افراد باا هادف سانجش

مبنااای بازاریاابی داخلاای بارآورده کننااد .سااازمانهاااا

گویههای هر طیاف ،باه گازینش گویاههاای هار طیاف

میتوانند با الگوبرداری از این مدل ،بازاریابی داخلی را

منجر شده است .بارای ارزیاابی اعتباار ساازهای طیاف،

در سازمان خود باا هادف خلاق مزیات رقاابتی پایادار،

ضمن استناد به مبانی نظری تحقیق ،از تحلیل عامال 9نیاز

توسعه و پیادهسازی کنند.

استفاده شده است .همچنین در این تحقیق برای شناخت
انسجام درونی (پایایی) گویههای مفااهیم تحقیاق از ساه

-3روششناسی

معیار میانگین واریانس استخراجشده ،آلفای کرونبا و

مطالعة کتابخانهای :در روش کتابخانهای که مرباوط

پایایی ترکیبی استفاده شده که درنهایت آلفای کرونبا

بااه ادبیااات تحقیااق اساات ،باارای مباحااث نظااری ،کتااب

12گویه  3/29است.

تخصصاای ،فصاالنامههااای علماایپژوهشاای ،سااایتهااای

روش تحقیق به کارگرفتهشده در این پژوهش کیفی
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و اکتشافی ،و از ناوع تواوری برخاسااته از دادههاسات.

فهرست  14عامال تسالیمشاده باه گاروه خبرگاان طارح

محقق کوشیده است با بهرهگیری از یكی از روشهاای

دلفی ،بر اساس مقایسة امتیاز بهدستآمده برای هر عامل،

سااااخت نظریاااه ب اه ناااام تواااوری برخاسااته از دادههااا،

عاواملی کاه امتیاازی کمتار از  902433کساب کاردهاناد

تجربیاااات ب اه دسااات آماااده از خبرگاااان بازاریااابی و

(مقایسه با حد وس امتیازات) حمورشان در مرحلاة بعاد

مناطق آزاد در بخاشهاای مختلاف را باه یاك الگاوی

تأیید نشاده اسات .بار ایان اسااس 73 ،عامال از مجماوع

فرایندی تبادیل کند تاا قابلیات کااربرد و تكارار آن از

عوامااال حاااذف شاااده و از مرحلاااة اول  14شااااخص از

سوی شرکتها و سازمانهای دیگر فراهم شود .الگوی

مجموع شااخصهاا و نیاز  4عامال جدیاد پیشانهادی باا

فراینادی بهدساتآماده ،ارتبااط باین مراحال بازاریاابی

عناوین:

داخلی و الگوی پیادهسازی بازاریابی داخلی را بر اساس
مشاهدات و تجربیات جمعآوریشده تشریح میکند.
باارای جمااع آوری دادههااا ابتاادا از نمونااهگیاااری
هدفمند استفاده شاد و ساپس بار اسااس کاد و طبقاات
ایجادشده نمونهگیری تووریك به این شرح انجاام شاد:
جامعة آماری در بخش کیفی شامل خبرگاان بازاریاابی
(اساتید دانشگاهها) بوده که تعاداد  93نفار از آنهاکاه باا
بحث بازاریابی و بازاریاابی داخلای آشانایی داشاتهاناد،
برای نمونه انتخااب شاده و تجزیاه و تحلیال دادههااای
حاصال از هر مصاحبة عمیق آنقدر ادامه یافت تا دادهها
به اشباع برسند .بار هماین اسااس جامعاة آمااری کمای
شااامل کارکنااان مناااطق آزاد بااوده اساات .از 7733نفاار
کارکنااان واجااد شاارای از مناااطق آزاد بااا اسااتفاده از
فرمااول کااوکران تعااداد 924نفاار انتخاااب شاادند .اباازار
گردآوری دادهها در بخش کیفای در دوم رحلاه انجاام
گرفااات بااادین صاااورت کاااه در مرحلاااة اول بااارای
جمعآوری مبانی نظری و ادبیات و مؤلفههای بازاریاابی
از متن مقالههای معتبر و منابع کتابخانهای استفاده شاد و
در مرحلااة دوم باارای گااردآوری دادههااای کیفاای بااه

 -7رفتار شهروندی فردی
 -9رفتار شهروندی مدیران
 -9دانش سازمانی
 -4حمایت مدیریت
به عوامل مؤثر تحقیق اضافه شدهاند .بر اساس نظارات
گروه خبرگان و در مجموع  12شاخص به عنوان عوامال
حاصل از انجام مرحلة اول دلفی تبیین گردید و تجزیاه و
تحلیل دادهها در مرحلة دوم دلفی انجام شد.
نتایج مرحلة دوم دلفی :در این مرحلاه ،عوامال ماؤثر
در طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی شناساییشده از
مرحلااة اول در پرسشاانامة دیگااری جانمااایی شااده و در
اختیار گروه خبرگان قرار گرفته است .در واقع در مرحلاة
دوم طاارح دلفاای از خبرگااان پاسااخگو خواسااته شااد تااا
نظرات و دیدگاههای خود را درباارة  12عوامال ماؤثر در
طراحاای و تبیااین ماادل بازاریااابی داخلاای اعااالم کننااد.
براساس یافتههای این مرحله و مقایسة امتیاز بهدستآماده
برای هر مؤلفه ،مؤلفههایی کاه امتیاازی کمتار از 409712
کسب کردهاند ،حمورشاان در مرحلاة بعاد تأییاد نشاده

مصاحبه با خبرگان بازاریاابی پرداختاه شاد و در بخاش

است بنابراین ،مشخص شد از بین  12مؤلفة بهدستآمده

کمی مهمترین ابزارگردآوری اطالعاات ،پرسشانامهای

از مرحلة اول ،تعداد  12مؤلفه باقی ماناده و تأییاد شاده و

بااا  9بخااش عمااومی (اطالعااات جمعیااتشااناختی) و

بهعنوان عوامال نهاایی طراحای و تبیاین مادل بازاریاابی

تخصصاای بااا  12سااؤال ،سااواتت ماارتب بااا بازاریااابی

داخلی ،تبیین شدهاند.

داخلی سنجیده شد.
نتایج مرحلاة اول دلفای :در ایان مرحلاه باا توجاه باه

نكات قابل توجاه پاس از بررسای دو مرحلاة دلفای
حذف برخای از مؤلفاههاای مهام در تحقیاق اسات کاه
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گااروه خبرگااان  ،معتقااد بودنااد در ایاان جامعااة آماااری

روششناسانه تحقیق بیان می شود .مدلهای فرایندی باه

حمور این مؤلفهها و شاخصهای مرباوط باه آن ،تاأثیر

دتیل مختلفی به کارگرفته میشوند .برای فهام فرایناد،

اندک داشته یا بیتأثیر هستند .بنابراین ،با توجه باه مادل

باارای برنامااهریاازی فراینااد یااا باارای توصاایة توصاایفی و

اولیة تحقیق ،این مؤلفهها از مادل نهاایی تحقیاق حاذف

تجویزی .مدلهای فراینادی توصایفی ،رخادادها را باه

شدند .بدیهی است در صورتی که این تحقیاق در زماان

شیوة علمی تحلیل و بیان میکنند و مادلهاای فراینادی

دیگر ایان جامعاة آمااری تكارار شاود یاا اینكاه هماین

تجویزی ،به آنچه باید انجام شود ،همراه با تقدم و تأخر

تحقیق در جامعاة آمااری دیگاری انجاام شاود ،ممكان

اقدامات اشاره میکند (ایكرت و استیسی.)9373،

است این مؤلفاههاا حاذف نشاوند و عوامال تأثیرگاذار
دیگری را گروه خبرگان معرفی یا حذف کنند.
از جمله ابعادی که گویههاای آن ،طباق نظار گاروه
خبرگان حذف شده است ،به موارد زیر اشاره میشود:

 از زیرمجموعة ابعاد سازمانی 9 ،شاخص حذف

شد (سبك رهبری ،آمیختة بازاریابی داخلی)

 از زیرمجموعااة ابعاااد انگیزشاای یااك شاااخص

حذف شد (شور و نشاط در کار)
همچنین عوامل زیر ،مؤلفههای تأییدشاده اسات کاه
در تنظیم پرسشنامه مدنظر بوده و به شرح زیر است.
 ابعاد فردی ( 9مؤلفه)

 ابعاد انگیزشی ( 9مؤلفه)
 ابعاد سازمانی ( 1مؤلفه)

با توجاه باه مطالاب پایشگفتاه در زمیناة مادلهاای
فرایناادی و شااكاف موجااود در ادبیااات ،جسااتجو و
آزمایش روشهای جدید مدلسازی بهویژه روشهای
کمی ،موضوع مهمی بارای پاژوهش اسات .بناابراین در
این پژوهش از مدل فرایندی-تجاویزی بارای بازاریاابی
داخلی مناطق آزاد استفاده شده است و بازاریابی داخلی
را با گامها ،مراحل و اقدامات تزماتجرا بررسی کارده
و در نهایات ،ماادل نهااایی زیاار مطااابق بااا نظاار خبرگااان
بازاریااابی طراحااای شاااده تااا باااا آن بتاااوان تعاااامالت
رفتوبرگشتی بین زیرفرایندها را نیز بهخوبی نشان داد.
1-4مرحلة اول :بررسی ابعاد فردی
اولینگام برای پیادهساازی فرایناد بازاریاابی داخلای
مربوط به سیستم استخدام مناسب ،یعنای جاذب نیاروی

 ابعاد شغلی (9مؤلفه)

انسانی مناسب است که با بررسی ابعاد فاردی کارکناان،

نتایج نهایی یافتاههاای مرحلاة اول و دوم دلفای کاه

یعنی رفتار شهروندی فردی و عوامل جمعیاتشاناختی،

بهصورت مستقیم و تأثیرگذار به مرحلاة ساوم دلفای راه

شروع میشود زیرا اگر کارکناان و افاراد تاازهوارد یاا

یافتااه و در تنظاایم پرسشاانامه مااؤثر بااودهانااد ،در جاادول

کسااانی کااه ماایخواهنااد وارد سااازمان شااوند ،طاای

شمارة  7آمده است.

بررسیهای اولیه و آزماونهاای بادو خادمت مشاخص

جدول شمارة  -7نتایج نهایی یافتههای مرحلة اول و
دوم دلفی
ابعاد فردی
ابعاد سازمانی
ابعاد شغلی

 .4مدل فرایندی
برای تدوین مدل بازاریاابی داخلای ،باه مادلی فراینادی
نیاز است .در این بخش مفهاوم مادل فراینادی و پیشاینة

شود که شرای و روحیة رفتاار شاهروندی را دارناد ،باه
نظر میرسد بهتر مایتوانناد فلسافة بازاریاابی داخلای را
درک و اجاارا کننااد زیاارا بازاریااابی داخلاای تعهااد و
اعتقادی است که تاا خاود کارکناان دارای آن تعهاد و
اعتقاد نباشند و به آن نرسند نمایتوانناد کاار را درسات
پیش ببرند .گزینش و آزماونهاای اولیاة بادو خادمت
برای انتخاب و شناسایی این افراد نیز به این فرایند بسیار
کمكرسان است زیرا همانطور که پیشتر اشاره شد،
ماادل فرایناادی هاار گااام و مرحلااه وابسااته بااه گااام و

 / 73تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هشتم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )92تابستان 7921

مرحلااههااای دیگاار اساات .رونااد صااحیح سیساااتمهاااای

آموزشای بایااد طاوری طراحاای شااود کاه بااه ماادیران و

انتخااب و اساتخدام در ساازمان ،عاالوه بار ماوارد باات

کارکنان در درونیسازی ارزشها ،ماموریت و تعهدات

بایاد پایشنماایش دقیاق و مشخصای از کاار در اختیاار

سازمان کمك کرده و آنها را از چگونگی نقش خود با

کارکناااان جدیاااد قااارار دهااد تاااا آنهاااا از انتظاااارات

ماموریاات و ارزشهااای سااازمان آگاااه کنااد .از طرفاای

واقعبینانة سازمان درک درستی داشته باشند.

ماادیران بایااد بااه دنبااال توانمندسااازی کارکنااان از راه

 .2 .4مرحلة دوم :بررسی ابعاد سازمانی
بعد از تحلیل و ارزیابی عوامل فردی کارکنان حاال

راستای تربیت کارکنان مشتریمدار باشند .همین امر در

در گااام دوم بایااد دیااد آیااا سااازمان بسااتر تزم را باارای

نهایت کمك زیادی به جلب رضایت و خادمترساانی

پیادهسازی فرایند بازاریابی داخلی فاراهم کارده اسات؟

مطلوبتر به مشتریان میکند همچنین ،مدیران باید طی

زیاارا مرحلااة اول مهاام هساات ،امااا کااافی نیساات و کاال

نظرساانجیهااایی از کارکنااان در زمینااههااایی همچااون

مراحل باید هماهنگ و تكمیالکننادة یكادیگر باشاند.

رضایت شغلی آنها ،معظالت کارکناان و فیاره موجاب

همانطور که گفته شد ،از جمله مواردی که باید باه آن

تسااهیل تولیااد اطالعااات بازاریااابی داخلاای شااوند .قاادم

توجه شود ،ترویج فرهنگ مشتریمداری به عقیدة باری

بعدی ،انتشار این اطالعات به صورت گازارشهاایی در

( )7227بازاریابی داخلای ،راهباردی اسات کاه نیازمناد

سااطح سااازمان اساات کااه باعااث ایجاااد و اعتماااد درون

بازمهندساای مشااافل و ارتباطااات دروناای باارای تشااویق

سازمانی خواهد شد.

آمااوزش ،برگاازاری ساامینار و کارگاااههااای عملاای در

کارکنااان خاا اول بااه ساامت مشااتریمااداری اساات.

 .4 .4ابعاد انگیزشی
پس از بررسای عوامال و ابعااد فاردی و ساازمانی و

کارکنان محسوب میشوند بنابراین رفتار مدیر ساازمان

شغلی و توجه به زیرساختهای اساسی و تزم ،بایاد باه

باید منعكسکنندة ارزشها باشد تا اینگونه رفتارهاا در

ابعاد انگیزشی توجه شاود زیارا هرچناد مراحال باات از

کارکنان تقویت شود .از نتایج چنین راهبردی ،رضاایت

گامهای اساسی هستند ،اما کافی نیستند پس نهتنها یاید

کارکنان خواهد بود .هر کدام از موارد بات را مای تاوان

در مرحلة ورود اقدامات اساسی انجام شود ،بعد بستر نیز

باااه ایااان امااار تعمااایم داد .تساااهیم اطالعاااات و در

فراهم شود ،باید به کارکنان انگیزه داد تاا بتاوان آنهاا را

دسااترسبااودن اطالعااات تزمِ کارکنااان کااه جاازوی از

برای سازمان نگاهداشات ایان هماان مرحلاة انگیزانادن

چشمانداز تعریف شده و مدیریت ارشاد آن را باه کاار

(حفظ) کارکنان است .برای رسیدن به اهداف سازمانی

میگیرد ،از آن حمایت میشود.

باید عوامل انگیزاننده در انسان را شناخت و برای تاأمین

ازطرفی مدیران به مثابة الگویی رفتاری در سازمان برای

 .3 .4مرحلة سوم :بررسی ابعاد شغلی
در مرحلة بعد از بررسای عوامال و ابعااد ساازمانی و

را پذیرفت ،این است کاه باهدلیال تفااوتهاای فاردی،

توجه به زیرساختهای اساسی تزم ،هنگام رسایدگی و

انگیزههاای افاراد متفااوت اسات پاس قبال از هرگوناه

توجه به مرحلة سوم اسات .ابعااد شاغلیِ ضاروری بارای

اقدام در زمینة انگیازهآفرینای ،تزم اسات ویژگایهاای

پیادهسازی بازاریابی داخلی باید بررسی و آسیبشناسی

فردی اشخاـ شناخته شود تا بتوان عوامال انگیازش در

شوند .رویكرد بازاریابی داخلای باه آماوزش در مرحلاة

آنااان را تشااخیص داد .ماادیران و مسااووتن بایااد بداننااد

اول ،بایااد شناسااایی نیازهااای آموزشاای هاار یااك از

نیروی انسانی با انگیزه در بقاء ،پویایی ،تحقق سیاستها

کارکنان باشد زیرا این امر باعث تأثیر مثبات بار فرایناد

و استراتژی سازمان تأثیرگذار اسات .انگیازش شاغلی از

انجااام وظااایف کاااری ماایشااود (رفیااق .)9339 ،نظااام

مهمترین عوامل تأثیرگذار در موفقیت یا عقابمانادگی

نیازهای ضروری او کوشید .آنچه مسلّم است و باید آن
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سیسااتم اساات و در صااورت باایتااوجهی بااه آن ،منااابع

حاصل تجزیه و تحلیل محتوای کیفای ،مطاابق باا روناد

سازمانی هدر میرود .نتیجاة یاك مطالعاه ،نشااندهنادة

سه مرحلهای و به دسات آمادن ضاریب توشاه مناساب

اسن اسات کاه  93درصاد چاالش و  23درصاد انگیازة

استخراج  4بعد محاوری شاامل :توجاه باه ابعااد فاردی،

عاماال موفقیاات در سااازمانهااا گاازارش شااده و امااروزه

ابعاد سازمانی ،ابعاد شغلی و ابعاد انگیزشی است که هار

بزرگترین چالش مدیران ،مواجهه با نیروها کمانگیازه

کدام در بردارندة دستهای از مؤلفهها هستند و درنهایات

یا کمترمسوولیتپاذیر اسات .تحقیقاات نشاان مایدهاد

مدل فرایندی بازاریابی داخلی قرار دارد.

عوامل انگیزش در محی های گوناگون متفااوت اسات.

 .2 .5یافتههای کمّی پژوهش
برای دساتیابی باه نتاایج ،دادههاای گاردآوریشاده

یكسان نیست .از جمله عوامل ماؤثر بار انگیازش شاغلی

ازطریق پرسشنامهها ،تجزیه و تحلیل آماری شادند .ایان

میتوان به حقوق و مزایا ،شور و نشاط در محای کاار،

کار در دو بخش مجزا اجرا شاده اسات در بخاش اول

امنیت شغلی ،عالقه به شغل و روابا اجتمااعی مناساب

به منظور نماایش تفكیكای مؤلفاههاای زمیناهسااز مادل

در محل کاار ،ماهیات کاار ،قادردانی و جاذابیت کاار

بازاریابی داخلی از شاخصهای آمار توصیفی (میاانگین

اشاره کرد.

و انحراف معیار) استفاده شاد .ایان ماوارد در جادول 7

 .5یافتههای پژوهش
 .1 .5یافتههای کیفی پژوهش

ذکر شده است.

انگیاازش شااغلی افاارادی کااه وارد سااازمان ماایشااوند،

-ترویج فرهنگ مشتری مداری

مدل
بازاریابی
داخلی

-امنیت شغلی

-توانمندسازی کارکنان

پاداش

-آموزش

سخاوتمندانه

رضایت کارکنان

درک ودرونی سازی چشم انداز-حمایت مدیریت

-دانش سازمانی

رفتارشهروندی سازمانبرقراری تعامل سازنده بین کارکنانومدیران

نمودار-1مدل فرآیندی بازاریابی داخلی

جدول ،1شاخصهای توصیفی مؤلفههای مدل بازاریابی داخلی
مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

تعداد

ابعاد فردی

1071

.11

924

ابعاد سازمانی

1093

709

924

ابعاد شغلی

102

702

924

ابعاد انگیزشی

1071

.11

924

میانگین کل

1073

707

924

رفتارشهروندی کارکنان-جمعیت شناسی

 / 79تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هشتم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )92تابستان 7921

براساس نتایج جدول  ،7بیشترین میانگین مرباوط باه

جامعة تحقیق براساس آمارههای توصایفشاده اساتفاده

ابعاد ساازمانی باه میازان  1093اسات و بعاد از آن ابعااد

شااد .در ایاان زمینااه ،بااه منظااور مشااخصکااردن اینكااه

انگیزشی به میزان  1071و ساپس ابعااد فاردی باه میازان

میانگین مؤلفههاای  4مرحلاة بازاریاابی داخلای ،از حاد

 1071و درنهایت ابعاد شغلی به میزان  102است .میانگین

متوس بیشتر است ،ازآزمون  tاساتفاده شاده کاه نتاایج

کل ابعاد 1073است کاه نشااندهنادة وضاعیت مطلاوب

آن در جدول  9آمده است.

اساات .در ادامااه ،از آمااار اسااتنباطی باارای پارامترهااای
جدول ،2نتایج آزمون  tدربارة مؤلفههای چهارگانه

مؤلفهها

t

سطح معناداری

ابعاد فردی

2011

30333

ابعاد سازمانی

2099

30333

ابعاد شغلی

1079

30333

ابعاد انگیزشی

1092

30333

همانطور که از نتایج جدول  ،9مشاخص مایشاود،

متوس موردنظر بیشتر است ،تأیید میشود .در پایان نیاز

همااه tهااای محاساابهشااده در سااطح  p<0.000معناای

از معادتت ساختاری و نرمافزار  plsبرای برازش مادل

دارند به عبارتی این فرضیه که تفاوت میانگینها از حد

فرایندی بازاریابی داخلی استفاده شده است.

جدول ،3خالصة نتایج حاصل ازمعادالت ساختاری
متغیرهای پیشبین

ضریب β

t

سطح معنیداری

ابعاد فردی

2442

4433

P<0.000

ابعاد سازمانی

2444

5455

P<0.000

ابعاد شغلی

2432

4413

P<0.000

ابعاد انگیزشی

2443

4424

P<0.000

باتوجه به نتایج جدول  ،9بیشترین ضریب بتا باه بعاد

ادامه ،ابعاد انگیزشی با بتای  3049و پس از آن به ترتیب

سازمانی مربوط میشود که نشاندهندة بیشاترین تاأثیر و

ابعاد فردی و در نهایت ابعاد شغلی بیشاترین تاأثیر را در

نقش آن در مدل فراینادی بازاریاابی داخلای اسات .در

تبیین مدل بازاریابی داخلی دارند.

طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد ایران 79 /

جدول -4مقادیر بار عاملی استانداردشده به همراه سطح معناداری
سازه

بار عاملی

p-value

رفتارشهروندی کارکنان

2/95

2/22

ترویج فرهنگ مشتریمداری

2/55

2/22

درک ودرونیسازی چشمانداز

2/52

2/22

حمایت مدیریت

2/54

2/22

دانش سازمانی

2/35

2/22

رفتارشهروندی سازمان

2/51

2/22

برقراری تعامل سازنده بین کارکنان و مدیران

2/02

2/22

توانمندسازی کارکنان

./02

2/22

آموزش

2/31

2/22

رضایت کارکنان

./43

2/22

امنیت شغلی

2/40

2/22

پاداش سخاوتمندانه

2/45

2/22

در روششناسی مادل معاادتت سااختاری ،نخسات

یك نزدیكتر باشد ،نشاندهندة اهمیت و قویتارباودن

تزم است روایی ساازه ،مطالعاه شود تاا مشاخص شاود

رابطاه اساات .درنتیجااه باار اسااس جاادول  4بایااد گفاات

نشانگرهای انتخابشاده بارای انادازهگیاری ساازههاای

ترویج فرهنگ مشاتریماداری ،درک و درونایساازی

مورد نظار خاود از دقات تزم برخاوردار هساتند .بادین

چشمانداز ،حمایت مدیریت ،رفتاار شاهروندی ساازمان

منظااور از تحلیاال عاااملی تأییاادی ) ،(CFAاسااتفاده

در تعریف و سنجش بازاریابی داخلی بیشاترین نقاش را

میشود اینگونه که بار عاملی هر نشانگر با سازة خاود

داشتهاند.

دارای مقدار  tبیشتر از  7/21باشد در این صورت ایان
نشانگر برای اندازهگیری آن ساازه یاا صافت مكناون از

 .9نتیجهگیری و پیشنهادها

دقت تزم برخوردار اسات (گیفن.)9331 ،

در سازمانهاای خااادماتی باهخصاوـ منااطق آزاد باه

در صورتی که نشانگرهای سازههااای مطالعااهشاده

دلیل حساسیت فعالیاتهاا ،یكااای از راههاااای اساسای

دارای مقااادار  tکمتااار از  7/21باشاااند ،اهمیاات تزم

عامال تماایز از رقباا،کیفیاات خادمات اسات .کیفیاات

برای اندازهگیاری را ندارناد و از ایانرو بایاد از فرایناد

خادمات ارالاهشاده باه عوامال چندی همچااون مكااان

تحلیال کناار گذاشااته شاوند .اگار مقادار p-Value

ارالاة خادمات ،فراینااد خاادمترساانی ،نحاوة ارالاه و

برای هر نشانگر کمتر از  3/37محاسبه شود ،یعنی مقدار

فیره بستگی دارد .کارکنان سازمان ،از مهمترین عوامال

 tآن نشانگر بیشتر از  7/21باشد ،در فرایند تحلیل وارد

تأثیرگذار بر کیفیت خدمات هساتند .کارکناانی کاه در

میشود .بر اساس جدول  ،4از آنجایی که هماه بارهاای

فرایند خدمترسااانی بااه طااور مساتقیم باا مشاتری در

عاملی (ضرایب استاندارد) متغیر بازاریابی داخلای بیشاتر

تمااس هسااتند ،در ایجاااد ارزش در خادمت و ادراک

از  309بودهاند ،تأییدشده و مطلاوب هساتند .بارای بیاان

از کیفیت خدمت توس مشتری نقاش اصالی را بااازی

مقبولیت و برازش مدل از شاخصهاایی طباق جادول 4

مااایکنناااد بناااابراین توجاااه باااه کارکناااان سااازمان

استفاده شده است .هرچه قدر مقادار بارهاای عااملی باه

بساایارمهم اساات .کارکنااانی کااه امااروزه بااار مزیااات
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رقاااااابتی را بااااارای هماااااة ساااااازمانهاااا باااااه دوش

چشاماناداز و تعریااف فرهناگ مشااتریماداری نیازمنااد

ماایکشاااند .ساازمانهاا مایتوانناد از طریاق جاذب و

درک کامل و اعتقاد باه کارکناان باه بازاریاابی داخلای

حفااظ کارکنااانی کااه مشااتریمااادار و خااادمتمحاااور

اساات .سااازمانهااای موفااق در اماار بازاریااابی داخلاای

هساتند ،خاود را از رقباا متمایز سازند .بازاریابی درونای

چشامانااداز ارزشامندی را تاادوین و باه کارکنااان خااود

نقااش مهمااای را در ایاااان زمینااه ایفااااا ماایکنااااد.

منتقل میکنند .از دیگار زیرسااختهاای ساازمانی تزم

بازاریااااابی دروناای ،کارکنااان را همچااون مشاااتریان در

برای پیادهساازی بازاریاابی داخلای حمایات مادیران از

نظار مایگیارد زیارا باه انادازة مشاتریان بیرونای بارای

اجاارای آن و کنارگذاشااتن سیاسااتهااا و روشهااای

سازمان اهمیت دارند .بازاریابی درونی بر رواب درونای

انعطافناپذیر است و تساهیم اطالعاات در باین ساطوح

مناساب باین افراد در همة سطوح در سازمانها متمرکاز

مختلف کارکنان تا اعتماد در بین سلسلهمراتاب افقای و

است و پیادهساازی آن باعاث متمایزسااختن ساازمان از

عمودی شكل بگیرد این امار باه صاورت خودباهخاود

دیگر سازمانها میشود .ایان امار و نباود مادل مناساب

باعااث ایجاااد تعااامالت سااازنده و مشااارکت بیشااتر بااین

بازاریابی داخلی باعث شد در پژوهش حاضر به طراحی

سااطوح نااامبرده ماایشااود .در بحااث ابعاااد شااغلی ،بایااد

و تبیاااین مااادل بازاریاااابی داخلااای روی آورده شاااود

کارکنااان خااود را آماااده کناایم یعناای آنهااا را توانمنااد

درنهایاات یااك ماادل چهااار مرحلااهای بااا توجااه بااه

سازیم و آموزش دهیم و رضاایت آنهاا را جلاب کنایم.

بررساایهااای بااهعماالآمااده از تحقیقااات پیشااین و نظاار

متأسفانه ارالهدهندگان خدمت به طور مناسب و شایساته

خبرگااان طراحاای شااده اساات .در زیاار مراحاال آن در

آماده نمیشوند و سپس خیلیکام و بسایاردیر آماوزش

سازمان ،شرح شده است .مرحلة اول بازاریابی ،جذب و

میبینند .بر اساس صحبتهاای کارکناان ،بعاد از نتاایج

استخدام نیروی انسانی مناسب است .برای این امر ،ابعاد

بهدستآماده از پاژوهش مشاخص شاد ،آماوزشهاای

فردی مناسب بررسی شده است زیرا رقابات در جاذب

فیرمرتبطی که اصالً بدان نیاز نیست و فق صرف زمان

افاراد مساتعد و باه کاارگیری بهتارین افاراد بارای ارالااة

و هزینااه را در برداشااته برگاازار شااده اساات .کارکنااان

خاادمت یكاای از عواماال محااوری در بازاریااابی داخلاای

ممكن است چگونگی انجام کار را آموزش ببینند ،ولای

است با این حاال ،خیلای از شارکتهاا و ساازمانهاای

متاساافانه چرایاای و دلیاال را یاااد گیرنااد .ارالااهدهناادگان

خاادماتی کااه بااه کسااب و کااار مشااغولند ،اسااتاندارد

خدمت باید توانمند و دالماً در حال آموزش باشند زیرا

نامشخص یا بسایارپایینی بارای اساتخدام افاراد در پایش

در آیندهای ناهچنادان دور تنهاا ساازمانهاایی مانادگار

گرفتااهانااد .سااازمان بایااد ضاامن ایجاااد اسااتانداردهای

هستند که یادگیرناده باشاند یعنای کارکناان ،مادیران،

مناسب ،ساهم شایساتهای از باازار نخباههاا را نیاز از آن

فرایندها ،تكنولو،ی و سااختار یادگیرناده داشاته باشاند

خود کند .این امر نیازمناد مشاخصکاردن چشاماناداز

کااه در ایاان پااژوهش متأساافانه کارکنااان از ایاان اماار

واهداف بلند و عالی بارای ساازمان اسات کاه براسااس

(آمااوزش) رضااایت کااافی را نداشااتند .درنهایاات ،در

فرایند بازاریابی داخلی باید تعریف شود زیرا در فرایند

مرحلاااة بررسااای ابعااااد انگیزشااای ذکرشاااده ،اعطاااای

بازاریاابی داخلای از جاذب تاا حفاظ کارکناان نیازمنااد

پاااداشهااای سااخاوتمندانه و متناسااب بااا خواسااتههااا و

طراحی چشمانداز ارزشمند و روشن از انجام کار است.

روحیة افراد ،یكی از مؤلفاههاای مهام پیاادهساازی ایان

این یكای از قسامتهاای ابعااد ساازمانی اسات .وجاود

مرحلااه باارای حفااظ کارکنااان مسااتعد و شایسااته اساات.
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متأسفانه سازمانهای ما فق پاداشهای مادی را در نظار

 .1صفری ،علی و رادی ،فالزه (« .)7929بررسای تاأثیر

می گیرناد در صاورتی کاه ساؤال مهام در ایان مرحلاه

بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات با در نظرگرفتن

چگونگی ایجاد زمینهای برای فرهنگ کسب موفقیت و

نقاااش میاااانجی رفتارهاااای شاااهروندی و تعهاااد

سااایر عواماال فیرمااادی باارای انگیاازش اساات زیاارا

سازمانی» .مطالعات مدیریت (بهبود و تحاول)،49 ،

سازمانهای ما فق برمبنای شاخصهاای بروناداد مانناد

(.771-27 ،)11

دقت و تعامالت متمرکز است و از شاخصهای رفتاری

 .1عاطفتدوست ،علیرضا خاالف ،علای ا.ع ،.فاانی

همچون پنداشت و برداشت ارباب رجوع از پاسخگویی

ع.ا و دانااااییفاااارد ،ح« .)7929( .بررساااای تاااأثیر

یا همدلی ارالهدهندة خدمت فافل ماندهاند .در مجموع،

بازاریاابی داخلای بار عملكارد ساازمان باا در نظاار

امید هست نهتنها مناطق آزاد ،کاه دیگار ساازمانهاا نیاز
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