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چکیده:
امروزه سازمانها جهت کسب مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد خود نیازمند داشتن نیروی انسانی
ارزشمند میباشند .کارکنانی که با انجام رفتارهای داوطلبانه در مسیر موفقیت سازمان از هیچ کوششی
دریغ نکنند .مفهوم رفتار شهروندی سازمانی داللت برای اینگونه رفتارها داشته و بازاریابی داخلی
یکی از عواملی است که میتواند منجر به بروز رفتارهای شهروندی سازمانی گردد .هدف پژوهش
حاضر بررسی رابطهی بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با تحلیل نقش متغیر واسطهای تعهد
سازمانی میباشد .کارکنان بانک ملی شهرستان اصفهان جامعهی آماری این پژوهش میباشند .با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده  012نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .دادههای میدانی
تحقیق از طریق پرسشنامه جمعآوری و از روش مدل معادالت ساختاری جهت آزمون فرضیههای
تحقیق استفاده گردید .پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی مدلهای اندازه گیری به آزمون فرضیههای
تحقیق اقدام گردید .بر اساس یافتههای حاصل از فرضیات اول تا سوم تحقیق تأثیر معنادار بازاریابی
داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی و تأثیر معنادار تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی
سازمانی تایید شد .با توجه به نتایج حاصل از فرضیه چهارم تأثیر واسطهای تعهد سازمانی در رابطه
بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی نیز تایید گردید.
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مقدمه
امروزه با افزایش درجه اهمیت و تأثیرگذاری بیش از پیش بخشش خشدمات در توسشعه اقتصشادی لشزوم

برخورداری سازمانهای خدماتی از کارکنان شایسته جهت سازگاری با مطالبه جامعه از بخش خشدمات
به منظور ایفای نقش در توسعه کشورها ضروری به نظرمشیرسشد .در واقشع سشازمانهشای خشدماتی در
محیط رقابتی خود نیاز به متمایزسازی کیفیت خدمات به عنوان وسیلهای در جهت کسب مزیت رقابتی
دارند (مالهوترا و همکاران .)0212 ،در همین ارتباط و با توجه به فشار فزاینده بر بانکها به عنوان یکی
از مهمترین سازمانهای خدماتی در جهت ارتقاء سطح خدماتشان به منظور تمایز بشا رقبشا ،کارکنشان و
بهویژه کارکنان خط مقدم که دارای ارتباط مستقیم با مشتریان مشیباششند ،از اهمیشت بیششتری بشرای
کسب مزیت رقابتی برخوردار میباشند (آچیلس و همکاران .)0212 ،همچنین امروزه رقابت شدید ایجاد
شده در محیط ،تمامی سازمان های خدماتی را بر آن داشته تا بیش از پیش به مششتری گرایشی داخلشی
اهمیت دهند .مشتری گرایی داخلی مفهومی است که با بهره گیری از آن میتشوان بشه دنبشال کیفیشت
خدمات مطلوب تر و جلب رضایت مشتریان بیرونی بود .در ادبیات بازاریابی خدمات مفهوم مشتری با دو
عنوان مشتریان داخلی و مشتریان بیرونی بررسی شده است .منظور از مشتریان داخلی همان کارکنشان
سازمان میباشند (یلدز .)0212 ،در این راستا در بیان اهمیت توجه به بازار داخلی یشا کارکنشان سشازمان
الین و رونایان ( )0210با بررسی  072مقاله منتشرشده در چهار مجله برتر حوزه بازاریشابی گردششیری
در بین سالهای  0222الی  0212بر نقش تعیین کننده رضایت کارکنان در رضایت مششتریان بیرونشی
سازمان تاکید داشتهاند .در واقع در محیط به شدت رقابتی سازمانها سرمایههای انسانی به عنوان یکی
از مهمترین دارائیهای نامشهود ،منبع اصلی خلق ارزش پایدار برای سازمانها بشه ششمار مشیآیشد .بشه
عبارتی دییر امروزه نیروی انسانی بار کسب یک مزیت رقابتی را به دوش کششیده و اگشر سشازمانهشا
بخواهند حیات مداومی در دنیای رقابتی امروز داشته باشند ،تنها راه توجه به نیروی کار خود به عنشوان
سرمایه اصلی سا زمان و تالش مداوم در جهت تامین هرچه بهتر نیازهای آنهشا بشوده و جلشب رضشایت
مشتریان داخلی الزمه انییزش آنها جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان بیرونی خواهد
بود (کاسلوان و همکاران.)0212،
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در این راستا رفتارهای کارکنان بیش از پیش دارای اهمیت خواهد بود .در واقع در محیط رقابتی
سازمانی در بسیاری از مواقع جهت وابستهسازی مشتریان به سازمان و به دنبال آن دستیابی سریعتشر
به اهداف تعیین شده ،جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمات عالی و افزایش تمایل کارکنشان بشه
درگیر شدن در رفتارهای داوطلبانه عالوه بر رفتارهای تعریف شده در چارچوب نقش رسمی ضروری به
نظر میرسد .به عبارت دییر شرائط کامالً متغیر حاکم بر سازمانها و لزوم اثربخششی آنهشا در چنشین
شرائطی ،نیاز آنها را به داشتن کارکنان ارزشمند بیش از پیش آشکار کرده است .کارکنانی که با انجام
فعالیتهای داوطلبانه و مازاد بر نقشهای رسمی خود در جهت موفقیت سازمان از هیچ تالششی دریشغ
نکنند .اهمیت این امر در صنعت بانکداری و به طور کلی سشازمانهشای خشدماتی بشا توجشه بشه ارتبشاط
مستقیم کارکنان با مشتریان و نقش آفرینی آنها در حفظ روابط پایدار بشا مششتریان مشیتوانشد بشیش از
سازمانهای تولیدی مد نظر قرار گیرد .بنابراین رفتارهای ویشژهی کارکنشان از جملشه رفتشار ششهروندی
سازمانی حائز اهمیت فراوانی میباشد .مطابق با تئوری نیرش-رفتار (پوجا )0212 ،رفتارهشای مطلشوب
کارکنان تابع نیرشهای مطلوب کارکنان بوده و به عبشارتی دییشر از کارمنشد نیشرش م بشت و تعهشد
سازمانی باال نمیتوان انتظار درگیر شدن در رفتارهشای داوطلبانشه در سشازمان داششت .از طشرف دییشر
شکلگیری نیرشهای مطلوب نیز وابسته به اقدامات سازمان بوده و در سازمانی توأم با توجه کشم بشه
کارکنان نمیتوان انتظار شکلگیری نیرشهای مطلشوب و تعهشد سشازمانی بشاال و در امتشداد آن بشروز
رفتارهای شهروندی سازمانی را داشت .یکی از مهمترین رویکردهائی که میتواند یاریگر سشازمانهشا
در جهت ایجاد نیرشهای مطلوب در کارکنان و زمینه سازی در جهت ارتقشاء تعهشد سشازمانی و رفتشار
شهروندی سازمانی باشد بازاریابی داخلی است (تینگ0212 ،؛ سید جوادین و همکاران.)0210،
چرا که مفروضهی اصلی بازاریابی داخلی توجه به کارکنشان بشه عنشوان بشا ارزشتشرین دارائشی
سازمان است .از طرف دییر در طول دو دهه گذشته تحقیقات زیادی در مورد رابطه رضایت مششتری و
رضایت کارکنان انجام شده ولی در مورد ماهیت واقعی این رابطه بحث انشدکی صشورت گرفتشه اسشت.
یکی از مفاهیم محوری در این زمینه که میتواند بیانیر نحوه ارتباط بشازار داخلشی و خشارجی سشازمان
باشد بازاریابی داخلی است چرا که میتوان مفهوم بازاریابی داخلی را تقارن بین بازار داخلشی و خشارجی
سازمان دانست (روئی زابال و همکاران.)0212 ،
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همچنین در تحقیقات انجام شده معمشوالً بشه صشورت جداگانشه بشه بررسشی رابطشه دو بشدوی
متغیرهای بازاریابی داخلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده است و بشه ایشن امشر
پرداخته نشده که با توجه به تئوری نیرش -رفتار (پوجا )0212 ،و تئوری تعامالت اجتمشاعی در رابطشه
کارمند با سازمان ،در گام اول اقدامات سازمانی منجر به شکلدهی نیرشی م بت نسبت به سشازمان در
کارکنان شده و در امتداد این فرایند می توان شاهد رفتارهای مطلوب از سوی کارکنان در محیط کار به
منظور جبران اقدامات سازمان بود .در واقع با داشتن چنین نیاهی می توان به صورت کامل تری رابطشه
عمل و عکس العملی بین کارمند و سازمان را بررسی نمود .در این تحقیق با در نظر داشتن چنین رابطه
تعاملی فیمابین کارمند با سازمان و به منظور درک بهتر این رابطه به بررسی رابطه هم زمشان بازاریشابی
داخلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و چیشونیی تأثیرگشذاری بازاریشابی داخلشی بشر رفتشار
شهروندی سازمانی با در نظر داشتن نقش واسطهای تعهد سازمانی پرداخته شده است.
مروری بر مبانی نظری

واژه رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط ارگان و همکارانش در اویشل دهشه  1822مطشر ششد .از
دیدگاه ارگان و همکاران رفتار شهروندی سازمانی فراتر از الزامات اساسشی کشار بشوده ،تشا حشد زیشادی
اختیاری است و به نفع سازمان میباشد .در واقع رفتشار ششهروندی سشازمانی در بردارنشده آن دسشته از
رفتارهای کارکنان سازمان میباشد که داوطلبانه بوده ،به طور صریح و مسشتقیم توسشط سیسشتمهشای
رسمی پاداش سازمانی بر انییخته نشده و در نهایت کارایی و اثربخشی سازمان را افشزایش خواهشد داد
(خاساونه  ،0211تقی زاده و شکری  .)0212وییودا ( )0227رفتار شهروندی سشازمانی را کمشک هشایی
غیر رسمی میدانند که کارمند بدون توجه به تنبیهها و پاداشهای رسمی به عنوان یک فرد ،میتوانشد
آزادانه آنها را انجام داده و یا از انجام آنها خودداری نماید .از نظر ارگان ( )1822و پودساکف و همکاران
( )1882رفتار شهروندی سازمانی شامل ابعاد وجدان کشاری ،نزاکشت ،نشوو دوسشتی ،جشوانمردی و آداب
اجتماعی میباشد .اسمیت و همکاران ( )1822برای رفتشار ششهروندی سشازمانی ابعشاد وجشدانکشاری –
نزاکت – نوو دوستی – جوانمردی – آداب اجتماعی را مطر کردهانشد .همچنشین بشورمن و موتوویشدلو
( )1882نیز ابعاد رفتار شهروندی سازمانی را شامل پشتکار توأم با شور و شوق – داوطلبی برای انجشام
وظایف فرا سازمانی ،مساعدت و همکاری با دییران ،پیروی از قشوانین سشازمانی ،پششتیبانی و دفشاو از
اهداف سازمانی دانستهاند .در حوزهی رشتهی رفتار سازمانی  ،تعهد سازمانی یشک متغیشر مهشم و تشأثیر
گذار در سازمان است.
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از نظر بوچانان ( )1872تعهد سازمانی را میتوان بشه معنشای وابسشتیی عشاطفی یشک فشرد بشه
سازمان دانست که دربردارندهی مواردی همچون احساس تعلشق فشرد بشه سشازمان ،پشذیرش اهشداف و
ارزشهای آن سازمان و عالقه مندی عاطفی به سشازمان مشیباششد (دی و همکشاران .)0222،در واقشع
تعهد سازمانی را میتوان باور قاطع افراد در پذیرش ارزشها و اهداف سازمان و تمایل به تالش بیششتر
و حفظ عضویت در سازمان دانست .به طور کلی اک ر محققان تعهد سازمانی را به عنشوان یشک حالشت
روان شناختی شر دهندهی رابطهی یک کارمند با سازمان در نظر میگیرند .این رابطه بر قصد کارمند
برای حفظ یک مسیر عمل ویژه اثر میگذارد (آلن  .)0227،از نظر می یر و آلن ( )1881تعهد سازمانی
دارای ابعاد تعهد عاطفی در معنای دلبستیی عاطفی به سازمان ،تعهد مستمر مرتبط با هزینه های ترک
سازمان و تعهد هنجاری به عنوان تعهدی برای ماندن در سازمان میباشد (دارت.)0212 ،
امروزه یکی از راهکارهای کسب مزیت رقابتی برای سازمانها ،تامین نیازهای مشتریان و ارائشه
خدمات برتر از رقبا میباشد .این امر میتواند وفاداری تزلزلناپذیر مشتریان را بشه دنبشال داششته باششد
(پاپاسولمو  .)0220 ،یکی از جنبههای بهبود کیفیت خدمات و توسعهی مشتریمداری سازمانها بهبشود
کیفیت روابط بین مشتریان و کارکنان است .از نظر کلر و همکاران ( )0222یکی از پشیش ششرطهشای
مهم توسعه روابط رضایتبخش با مشتریان از سوی کارکنان سازمان این است که با کارکنان به عنوان
یک دارائی مهم سازمان برخورد شود .در این زمینه ،یکی از رویکردهای کلیدی ،بازاریابی داخلی است.
چرا که در قلب بازاریابی داخلی این مفهوم وجود دارد که باید کارکنان را به عنوان بازار داخلی سشازمان
در نظر گرفت (وری .)1882 ،بنابراین بازاریابی داخلی را میتوان بشه عنشوان عشاملی اصشلی در ارائشهی
خدمات برتر و موفقیت بازاریابی بیرونی سازمان در نظر گرفت (پاپاسولمو .)0220،
این حیطه از علم بازاریابی به بحث پیرامون رابطهی عرضه کنندگان و مشتریان داخلی سازمان
در ایجاد ارزش برای مشتریان خارجی سازمان میپردازد ،که این امر میتواند به صورت یک زنجیرهی
ارزش و ابزاری برای توسعهی کیفیت محصوالت و خدمات و تعامالت درون سازمانی و برون سشازمانی
مطر گردد (لینیز  .)0222،بنابراین هدف بازاریابی داخلی ایجاد اطمینشان از رضشایتمنشدی کارکنشان
سازمان و توسعهی کیفیت محصوالت و خدمات به منظور دستیابی به رضایت مشتریان خارجی است.
روشنترین ترسیم از آمیخته بازاریابی درونی ،توسط پیرس و مورگان ( )1881ارائه شد و توسط رفیشق
و احمد ( )1882توسعه داده شده است .پیرس و مورگان تشریح کردند که استفاده از محصول ،قیمت،
ارتباطات و توزیع درونی ،موجب تسهیل در فرایند تغییر سازمانی از طریق فنون و سیسشتمهشا ،سشاختار
قدرت و فرهنگ سیاسی درون سازمان میشود (پیرس و مورگان .)1881،
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محصوالت درونی را به عنوان ارزشها و نیرشهای مورد نیاز کارکنشان بشرای دسشتیشابی بشه
استراتژیهای بازاریابی موفق و دورههای آموزشی برای توسعه دانش مشتریان درونی دانستند .قیمت را
به عنوان هزینهای که کارکنان برای کسب دانش جدید متحمل میشوند ،تعریف کردهاند .ترفیع درونی،
ارتباطات اثر بخش با کارکنان از قبیل استفاده از تعامالت رو در رو بیشان ششده اسشت .در مشورد عنصشر
توزیع نیز میتوان به ابزارهای توزیع محصوالت به مشتریان درونی اشاره کشرد .ایشن ابزارهشای توزیشع
میتواند به اشکالی مانند جلسات رسمی و استفاده از مشاوران برای فراهم آوردن آموزشهای پیششرفته
درون سازمانی در نظر گرفته شوند (کلر و همکاران )0222،
به طور کلی مطابق با نظر گومسون ( )1827که ایدهی اصلی بازاریابی داخلی را به کشار بشردن
مفهوم بازاریابی توسشعه داده ششده بشرای بشازار بیرونشی در بشازار درونشی سشازمان مشیدانشد ،پیشرس و
مورگان( )1881و رفیق و احمد ( )1882تالش کردند تا نحوه عملیاتی سازی آمیخته بازاریابی بیرونی را
در سازمان نشان دهند .از نظر فورمن و مونی ( )1882سازمانها بشا داششتن نیشرش بازاریشابی داخلشی
میتوانند در جذب ،گزینش و حفظ کارکنان کارآمد بسیار موفق عمل کنند .آنها معیار اندازه گیری خود
را در اواسط دهه  18882ارائه نمودند.
ابعاد معرفی شده این محققان برای بازاریابی داخلی شامل توسعه کارکنان ،پرداخت پشاداش بشه
کارکنان ،و ادراک و درونی سازی چشم انداز آتی سشازمان بشه کارکنشان مشیباششد (عاطفشت دوسشت و
همکاران .)0212،حسنقلی پور و همکاران ( )0210جهت اندازه گیری بازاریابی داخلی از رویکرد فورمن
و مونی استفاده نمودهانشد .همچنشین چیشاو و همکشاران ( )0212از ابعشاد آمشوزش کارکنشان ،پششتیبانی
مدیریت ،ارتباطات داخلی ،مدیریت پرسنلی و ارتباطات خارجی برای اندازه گیری بازاریابی داخلی بهشره
گرفتهاند .فردوس و پولونسکی ( )0212نیز برنامههشای بازاریشابی داخلشی را ششامل سشه فعالیشت کلشی
توانمندسازی کارکنان ،مشارکت در تصمیم گیری و رسمی سازی ارتباطات دانستهاند.
یحیی زاده فر و همکاران( )0212از ابعاد تحقیقشات بشازار داخلشی ،ارتباطشات و پاسشخیویی بشه
منظور سنجش گرایش به بازاریابی داخلی بهره گرفتهاند .هانگ و راندل -تیله ( )0212نیز از معیارهشای
ارتباطات داخلی ،آموزش و تحقیق بازار داخلی برای اندازه گیری بازاریابی داخلشی اسشتفاده نمشودهانشد.
همچنین بنیادی نائینی و همکاران ( )0212نیز در تحقیق خود از طریشق مشرور مجموعشهای تحقیقشات
انجام شده ،متغیرهای ارتباطات داخلی ،رضایت ،انییزش ،آموزش ،توانمندسازی کارکنشان و فنشاوری و
تکنولوژی را به عنوان عناصر اصلی بازاریابی داخلی و برند سازی داخلی نام بردهاند.

رابطه بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطهای تعهد سازمانی
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تعهد سازمانی و بازاریابی داخلی به عنوان پیشایندهای رفتار شهروندی سازمانی

مکانیزم مرتبط کننده تعهد سازمانی به فتارشهروندی سازمانی را می توان به صورت دوجانبه و بشه ایشن
صورت در نظر گرفت که احساسات م بت کارکنان نسبت به سازمان ارتقاء دهنده رفتارهای سود ده بشه
سازمان بوده و در سوی مقابل می توان حالتی را تصور نمود که کارکنان دارای تعهد سازمانی پایین قرار
دارند که تالش کمتری نسبت به کارکنان با تعهد سازمانی پایین تشر در جهشت درگیشری در رفتارهشایی
خواهند داشت که در چارچوب الزامات رسمی تعریف شده نقشهای آنها نمیگنجشد .در واقشع کارکنشان
دارای تعهد سازمانی باال دارای تمایل شدیدتری به شناسایی خود بشا سازمانششان داششته و بشه صشورت
فعاالنهتری در محیط کار مشارکت خواهند داشت (پوجا و همکاران.)0212 ،
دارت ( )0212نیز ضمن تایید رابطه معنادار تعهد سازمانی با رفتار شهروندی بشر مبنشای مفهشوم
تعامل اجتماعی بین سازمان با کارکنان به این نکته تاکید داشتهاند که کارکنان متعهد به سازمان تمایل
به جبران محیط کاری توأم با نیرش های م بت موجود در سازمان از طریق بروز رفتارهای فشرا نقششی
خواهند داشت .بطورکلی نیرشهای شغلی نظیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بشه عنشوان پشیشبینشی
کنندههای مستقیم رفتار ششهروندی سشازمانی محسشوب مشیششوند (آکفلشد و کشوت .)0222،آسشیدو و
همکاران ( )0212با هدف ارزیابی نحوه تأثیرگذاری تعهد سازمانی و رفتارهای ششهروندی سشازمانی بشر
عملک رد کارکنان در صنعت بانکداری غنا ضمن تایید وجود رابطه معنادار بشین تعهشد سشازمانی و رفتشار
شهروندی سازمانی بر این نکته تاکید داشتند که صنعت بانکداری در غنشا مشیتوانشد بشا ترکیشب تعهشد
سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به شکل بهتر و مطلوبتری عملکرد کارکنشان را بهبشود بخششد .از
نظر چیساکول و همکاران ( )0212و چانگ و همکشاران ( )0211تعهشد سشازمانی بشر رفتشار ششهروندی
سازمانی مؤثر میباشد .بنابراین تعهد سازمانی را میتوان یکی از پیامدهای بازاریابی داخلشی و یکشی از
پیش بینی کنندههای رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفت .از طرف دییشر از نظشر سشوچن و لینیشز
( ،)0221سازمانها میتوانند از طریق اجرای درست بازاریابی داخلشی زمینشه را بشرای تحکشیم روابشط
کارکنان با سازمان و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی فراهم سازند.
از نظر آنها بازاریابی داخلی به طور مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر گذار است .در واقع
کارکنان سازمان های خدماتی نقش ویژه ای در شکل گیری تجارب مشتریان نسبت به سازمان داشته و
در صورتی که سازمان از طریق اقدامات بازاریابی داخلی نسشبت بشه جلشب رضشایت آنهشا اقشدام نمایشد
زمینه های الزم برای شکلگیری نیرشهای م بت و در گام بعدی زمینههای الزم برای بروز رفتارهای
فرا نقشی فراهم خواهد شد (تو و همکاران.)0212 ،
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الشششوریده و همکششاران( ،)0212یلششدز (،)0212شمس شی و همکششاران( )0212و حسششنقلی پششور و
همکاران( )0210نیز رابطه معنادار بازاریابی داخلی با رفتار شهروندی سازمانی را مورد تایید قرار دادنشد.
همچنین سید جوادین و همکاران ( )0210در تحقیقی به بررسی نقش میانجی رفتار سازمانی در رابطشه
بین بازاریابی داخلی و کیفیت ارائه خدمات در شرکت گاز تهران پرداختند .نتایج تحقیق نشان دهنشدهی
تأثیر م بت بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی بود .به راین اسشاس فرضشیههشای دوم و سشوم
تحقیق به صورت زیر خواهد بود:فرضیه اول) بازاریابی داخلی با رفتار ششهروندی سشازمانی رابطشه دارد.
فرضیه دوم) تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد.
بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
مزیت عمدهی بازاریابی داخلی مطمئن ساختن کارکنان نسبت به این مساله است کشه مشدیران نیشران
تامین نیازهای آنها میباشند .در واقع گرایش به بازاریشابی داخلشی از نظشر کارکنشان نششانهای از تعهشد
سازمان نسبت به درک و پاسخیویی به نیازهای کارکنان میباشد (چو و همکاران .)0212 ،به طور کلی
کاربرد موفقیت آمیز بازاریابی داخلی میتواند منجر به نیرشهای شغلی م بت کارکنان از قبیل رضایت
شغلی ،درگیری شغلی و تعهد سازمانی گردد (تانسوهاج و همکشاران  .)1881،در ایشن راسشتا بشر مبنشای
تئوری تعامالت اجتماعی تو و همکاران ( )0212بیان میدارند که زمانی کشه کارکنشان بشه ایشن نتیجشه
برسند که مدیریت ارشد سازمان متعهد به رفع نیازهای آن هاست ،با داشتن نیرش های م بت نسبت به
سازمان درصدد جبران و تالفی اقدامات سازمان نسبت به خود را بوده و به عبارت دییر تعهشد سشازمان
به بازاریابی داخلی می تواند منجر به نیرش های مطلوب کارکنان نسبت بشه سشازمان گشردد .همچنشین
مطابق با یافتههای روئی زابال و همکاران ( )0212گشرایش بشه بازاریشابی داخلشی بشه طشور مسشتقیم و
غیرمستقیم بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر گذار است .در واقع از طریق برند سشازی داخلشی مشیتشوان
درک متقابل اهداف و تناسب ارزشهای فردی و سازمانی را افزایش و از این طریق احسشاس تعهشد را
در بین کارکنان ایجاد نمود .در این راستا یکی از راهکارهای مورد تاکید در برندسشازی داخلشی مفهشوم
بازاریابی داخلی است (اوزچلیک و فندکلی .)0212،از طرف دییر بازاریابی داخلی مشیتوانشد منجشر بشه
تحریک حس تعلق و شناسائی کارکنان سازمان گردد (کودو و همکاران  .)0222،همچنشین مطشابق بشا
تحقیق کیم و همکاران ( ،)0212جانگ و همکاران ( )0212و ماکشانجی و همکشاران ( )0222رابطشهی
م بتی بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی وجود دارد.
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از نظر هوگ( )1882زمانی که ارتباطات داخلی سنتی در کسب تعهد سشازمانی کارکنشان مشؤثر
نباشد ،بازاریابی داخلی بهترین رویکرد در جهت افزایش تعهشد کارکنشان سشازمان خواهشد بشود (چیشا و
همکاران .)0212،در واقع بازاریابی داخلی از طریق نفوذ و ایجاد انییزه در کارکنان مسیری در راسشتای
حل مسائل و مشکالت مشتریان داخلی و افزایش تعهد سازمانی است .بنابراین بازاریشابی داخلشی تشأثیر
م بت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد (بانسال و همکاران  0221،؛ فرزاد و همکاران  .)0222همچنین
از نظر لینیز( )0222گرایش به بازاریابی داخلی و توجه به بازار داخلی از طریق بازاریابی داخلی میتواند
منجر به بهبود جنبههای داخلی عملکرد سازمانی نظیر رضایت شغلی ،حفظ کارکنان و تعهشد سشازمانی
کارکنان گردد .بر این اساس فرضیه سوم تحقیق به صورت زیر خواهشد بشود:فرضشیه سشوم) بازاریشابی
داخلی با تعهد سازمانی رابطه دارد.
نقش واسطهای تعهد سازمانی
با ترکیب استداللهای انجام شده در فرضیههای قبلی میتوان نقشی واسطهای برای تعهد سازمانی در
رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی پیش بینی نمود .چنین تصشوری را مشیتشوان بشا
استناد به پوجا ( )0212سازگار و همسو با تئوری نیرش-رفتشار (فیششبن و آجشزن )1872 ،دانسشت  .در
واقع میتوان اینگونه عنوان داشت که تجربیات کارکنان در محیط کاری مستقیم آنهشا ششکل دهنشده
نیرشهای آنها بوده و این فرایند میتواند شکل دهنده مبنایی اساسی برای رفتارهای آنهشا باششد .بشه
عبارت دییر میتوان متناسب با مفهوم بازاریابی داخلی و تئوری نیرش-رفتار اینگونه اسشتدالل نمشود
که در یک سازمان به عنوان بازار هرچقشدر خشدمات مطلشوبتشری بشه کارکنشان سشازمان ارائشه گشردد
نیرشهای م بت بیشتری در کارکنان شکل گرفته و این فرایند میتواند زمینه سشاز رفتارهشای م بشت
بیشتری از سوی کارکنان نسبت به سازمان و همکارانشان گردد.
در مرور پیشینه موضوو تحقیق نیز مششخ ششد کشه در تعشامالت سشازمانی بشین سشازمان و
کارکنان ،متغیر تعهد سازمانی به عنوان یک متغیر نیرشی همشواره در مرحلشهای فشی مشابین بازاریشابی
داخلی به عنوان اقدامی از سوی سازمان و رفتار شهروندی سازمانی به عنشوان عکشسالعمشل کارکنشان
نسبت به اقدامات سازمان مطر میگشردد .در واقشع تعهشد سشازمانی را مشیتشوان بشه عنشوان یکشی از
متغیرهای پسایندی اقدامات سازمان نسبت به کارکنان منجمله بازاریابی داخلی و از طشرف دییشر بشه
عنوان یکی از مهمترین متغیرهای پیشایندی رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفت.
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بر این اساس میتوان با چنین منطقی به دنبال فرضیهسازی در این زمینه از طریق ترکیب این
دو مرحله یعنی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و تأثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی
بود تا از این طریق پی به چیونیی میانجیگری یا واسطه گری تعهد سازمانی در بین بازاریابی داخلشی
و رفتار شهروندی سازمانی برد .با چنین استداللی میتوان فرضیه چهارم تحقیق به صشورت زیشر و بشر
مبنای مبانی پیش گفته مدل مفهومی تحقیق به صورت شکل  1خواهشد بشود :فرضشیه چهشارم) تعهشد
سازمانی نقش واسطهای در رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی دارد.
شکل  3مدل مفهومی تحقیق

تعهد سازمانی

رفتار شهروندی
سازمانی

بازاریابی داخلی

روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف جزء پژوهشهای کاربردی و از نظشر ماهیشت و روش توصشیفی– پیمایششی
میباشد .به منظور جمع آوری اطالعات مرتبط با مبانی نظری موضوو از روش کتابخانهای و به منظور
جمع آوری دادههای مربوط به آزمون فرضیههای تحقیق از پرسشنامهی استاندارد بهشره گرفتشه ششده
است .بر این اساس جهت اندازهگیری بازاریابی داخلی از پرسش نامه استاندارد رفیشق و احمشد (،)1882
برای اندازهگیری تعهد سازمانی از پرسشنامه استاندارد آلن و میر( )1882و بشه منظشور انشدازه گیشری
رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه استاندارد پودساکف و همکاران ( )1882استفاده گردیده اسشت.
جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک ملی شهرستان اصفهان میباشند.
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در راستای جمع آوری دادههای تحقیق با بهرهگیری از روش نمونهگیری تصادفی سشاده تعشداد 012
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .به منظور اندازهگیری حجم نمونه به دلیل مشخ

نبشودن واریشانس

جامعهی آماری ،ابتدا نمونهای  22تایی از جامعه آماری مشورد نظشر انتخشاب گردیشده و بشر اسشاس آن
انحراف معیار برای محاسبهی حجم نمونه محاسبه گردید .حجم نمونشهی آمشاری تحقیشق بشا در نظشر
گرفتن انحراف معیار محاسبه شده ،حداک ر خطای نمونشهگیشری مطلشوب کشه در ایشن پشژوهش 2/22
میباشد و حجم جامعه آماری ،محاسبه گردید .از آنجایی که حجم جامعه آماری محدود میباشد فرمول
زیر برای محاسبهی حجم نمونه مورد استفاده قرار گرفته است:

 = Nحجم جامعهی آماری = ( 822منبع :ادارهی آمار بانک ملی شهرستان اصفهان)
 = zمقدار احتمال نرمال استاندارد
= انحراف معیار δ

 = dحداک ر خطای اندازه گیری مطلوب
 = nحجم نمونه
بنابراین با استفاده از فرمول باال و با توجه به حجم جامعه  822نفری تحقیق ،بر اسشاس پشیش
آزمون انجام شده انحراف معیار برابر با  2/21محاسبه شده و با توجه به محاسشبات زیشر  022نفشر بشه
عنوان نمونه انتخاب شدند .تعداد  022پرسش نامه توزیع شد که از این تعداد  012پرسش نامه برگشت
داده شده و  012پرسش نامه قابل قبول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
=302

نهایتاً دادههای گردآوری شده بر مبنای رویکرد مدل معشادالت سشاختاری و بشا اسشتفاده از نشرم
افزارهای  SPSS 16و  Amos 18مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
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در این تحقیق پرسشنامه پژوهش از پرسشنامههای استاندارد موجود استخراج شده ،با این حشال
برای اثبات روایی محتوا ،از نظر خبرگان و برای اطمینان از روایی سازه از تحلیشل عشاملی تأییشدی نیشز
استفاده شده است .در واقع به منظور اطمینان از روائی پرسشنامه ،ابتدا روائی محتوای پرسش نامه بشا
استفاده از نظر متخصصان مورد بررسی قرار گرفت .در مرحله بعد جهت تعیین اعتبار عاملی پرسششنامه
تحلیل عاملی تأییدی مدلهای اندازهگیری تحقیق با بهرهگیری از نرم افزار «آموس» گرافیشک انجشام
شد .بررسی مقادیر شاخ های کلی برازش مدلهای اندازهگیری و مقایسه با مقدار قابشل قبشول آنهشا
بیانیر قابل قبول بودن مدلهای اندازهگیری از نظر شاخ های کلی برازش میباشد .به نحوی که در
تمامی مدلهای اندازه گیری شاخ های  CFIو  GFIبیشتر از مقدار  82درصد ،مقشدار ششاخ هشای
 RMRو  RMSAکمتر از  2درصد و همچنین مقدار شاخ

 CMIN/DFنیشز در تمشامی مشدلهشای

اندازه گیری تحقیق در محدوده  1الی  2قرار گرفته است .عالوه بر شاخ های برازش کلی ،معناداری
بارهای عاملی سواالت اندازهگیرندهی مدلهای عاملی نیز مورد بررسی قرار گرفت .با توجشه بشه نتشایج
حاصلهی مرتبط با مقدار شاخ

جزئی ( pسطح معناداری) و مقدار بحرانی مربوطه ،معناداری بارهشای

عاملی نیز مورد تایید قرار گرفت .

همچنین پایائی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ اندازهگیری شده است .از نظر نانلی
( )1827ابزاری که ضریب آلفای کرونباخ آن از حد کمینهی  ./7باالتر باشد دارای پایشائی قابشل قبشولی
است .ب ر این اساس ضریب آلفای کرونباخ قابل قبشول در ایشن پشژوهش نششانیر همسشانی سشواالت و
برداشت یکسان پاسخیویان از سواالت میباشد.

جدول  3ضرایب آلفای کرونباخ به تفکیک اجزای پرسش نامه

متغیر مورد بررسی

مقدار ضریب آلفای کرونباخ

بازاریابی داخلی

./69

تعهد سازمانی

./78

رفتار شهروندی سازمانی

./78
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با توجه به استفاده از رویکرد مشدل معشادالت سشاختاری در آزمشون فرضشیههشای تحقیشق ،ابتشدا بایشد
شاخ های برازش مدل مورد بررسی قرار گرفته و بعشد از اطمینشان از مطلوبیشت آنهشا ،فرضشیههشای
تحقیق مورد آزمون قرار گیرند .جدول  0نشان دهندهی شاخ های کلی برازش مدلهای مربشوط بشه
آزمون فرضیههای تحقیق میباشد .مقایسه مقدار شاخ های برازش با مقدار قابل قبول آنهشا (ردیشف
دوم جدول  )0بیانیر قابل قبول بودن مدلها از نظر شاخ

های کلی برازش میباشد.

جدول  1شاخصهای کلی برازش مدلهای معادالت ساختاری
True
Nmber
Case 1
Case 2
Case 3
Case 4

DF

CMIN/ DF

P

---

0<X<3

X> %5

13
18
26
49

2.005
1.39
1.03
1.13

.07
.12
.41
.23

GFI
X>.
9
.95
.94
.95
.92

CFI

RMR

RMSEA

PCLOSE

X>.9

X<%8

X<%8

X> %5

.97
.91
.99
.98

.025
.035
.025
.031

.061
.059
.018
.035

.097
.35
.74
.69

برای آزمون معناداری فرضیهها از شاخ های جزئی مقدار بحرانی و سطح معنشاداری اسشتفاده
شده است .در فرضیههای اول تا سوم به ترتیب به بررسی تشأثیر مسشتقیم بازاریشابی داخلشی بشر تعهشد
سازمانی ،تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی و بازاریابی داخلشی بشر رفتشار ششهروندی سشازمانی
پرداخته شده است .برای تایید یک فرضیه بر اساس فاصله اطمینان  82درصد ،باید مقدار بحرانی بیشتر
از  1/82و مقدار شاخ  sigکمتر از 2/22باشد.
نتایج آزمون فرضیههای تحقیق بیانیر این است که در سطح معنشاداری پشنج درصشد بازاریشابی
داخلی را میتوان به طور معنادار با رفتار شهروندی سشازمانی مشرتبط دانسشت چشرا کشه ضشریب تشأثیر
بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی بدون حضور متغیر میانجی و با کنترل مسیرهای مرتبط بشا
فرضیههای دوم و سوم تحقیق ،برابر با مقدار  2/28و دارای مقشدار ششاخ بحرانشی  0/22و ششاخ
جزئی  pمعادل با مقدار  2/212میباشد که با توجه به بزرگتر بشودن مقشدار ششاخ بحرانشی از مقشدار
 1982و کمتر بودن مقدار شاخ جزئی  pاز پنج درصد میتوان ادعشای تاییشد فرضشیه اول تحقیشق را
داشت .حال با ورود متغیر میانجی به مدل و فعال کردن مسیرهای مرتبط با فرضشیههشای دوم و سشوم
تحقیق نتایج نشان داد که ضریب تأثیر بازاریابی داخلی بشه عنشوان متغیشر مسشتقل تحقیشق بشر تعهشد
سازمانی به عنوان متغیر میانجی تحقیق برابر با مقدار  2/71بوده و با توجه به مقشدار ششاخ بحرانشی
 2/228و مقدار شاخ جزئی  pمعادل با  2/222میتوان ادعای تایید رابطه معنادار بازاریابی داخلی و
تعهد سازمانی در فاصله اطمینان  82درصد را داشت.
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همچنین نتایج بیانیر این امر میباشد که مسیر تعریف شده در فرضیه سوم تحقیق یعنی رابطه
تعهد سازمانی به عنوان متغیر واسطهای و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسشته تحقیشق بشا
توجه به کوچکتر بودن شاخ جزئی  pاز مقدار پنج درصشد یعنشی  2/221و بشزرگتشر بشودن مقشدار
شاخ بحرانی از مقدار  1982یعنی  2/022معنادار بوده و دارای ضریب تأثیر  2/22میباشد .در فرضیه
چهارم برای سنجش تأثیر واسطهای تعهد سازمانی در رابطهی بین بازاریابی داخلی و رفتشار ششهروندی
سازمانی ،از منطق بارون کنی ( )1822استفاده شده است .مطابق با دیدگاه بارون وکنی در صورتی کشه
پس از ورود متغیر واسطهای به مدل دربردارنده متغیر مستقل و وابسته و معنشادار بشودن رابطشه متغیشر
مستقل با متغیر واسطهای و متغیر واسطهای با متغیر وابسته ،رابطه معناداری که بین متغیشر مسشتقل و
وابسته وجود داشت دییر معنادار نباشد ،میتوان ادعای تایید میانجیگری کامل متغیر واسطهای در بین
دو متغیر مستقل و وابسته را داشت .مطابق با نتایج حاصل شده از آزمون فرضیههای تحقیق و با توجه
به اینکه پس از فعال کردن مسیر مرتبط با متغیر مستقل بشه سشمت متغیشر واسشطهای و مسشیر متغیشر
واسطهای به سمت متغیر وابسته ،معناداری این مسیرها در سطح معناداری پشنج درصشد تاییشد گردیشد،
میتوان بر مبنای منطق بارون و کنی اقدام به بررسی مجدد تأثیر متغیر مستقل یعنی بازاریابی داخلشی
بر متغیر وابسته یعنی رفتار شهروندی سازمانی نمود .با توجه بشه نتشایج تحقیشق رابطشه متغیشر مسشتقل
تحقیق با متغیر وابسته تحقیق در حضور متغیر واسطهای ،با برخورداری از مقدار بحرانشی کوچشکتشر از
مقدار  1982یعنی مقدار  2980و مقدار شاخ جزئی  pبزرگتر از مقدار پنج درصد یعنی مقشدار ،2/222
غیر معنادار شده و میتوان مطابق با دیدگاه بارون و کنی چنین بیان داشت که رابطه معناداری که قبالً
و مطابق با فرضیه اول تحقیق بدون حضور متغیر واسطهای معنادار بود با حضور متغیر واسشطهای غیشر
معنادار شده و این به معنای این است که میتوان ادعا نمود که فرضیه چهشارم تحقیشق تاییشد و متغیشر
واسطهای تعهد سازمانی رابطه متغیر مستقل یعنی بازاریابی داخلی و متغیر وابسته یعنی رفتار شهروندی
سازمانی را به طور کامل میانجی گری میکند.
بحث و نتیجهگیری

در این تحقیق رابطه بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسطهای تعهد
سازمانی مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق بیانیر تاییشد تأثیرگشذاری بازاریشابی
داخلی بر رفتار شهروندی سازمانی میباشد .به طور کلی ادراک کارکنشان نسشبت بشه اهشداف سشازمانی
میتواند بر اساس اقدامات سازمان در حوزه منابع انسانی و بازاریابی داخلی سازمان شکل گرفتشه و بشر
نحوه بروز رفتارهای مختلف از سوی کارکنان تأثیرگذار باشد.
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در واقع فعالیتهای بانک ملی اصفهان در حوزه بازاریابی داخلشی بشه طشور غیرمسشتقیم انتقشال
دهنده اطالعاتی از سازمان به کارکنان بوده و میتواند با توجه به شرایط ،منجر به ششکل گیشری درک
م بت یا منفی از سازمان در بین کارکنان و به تناسب موقعیت موجود ،منجر به بروز رفتارهای متفشاوت
از سوی آنها گردد .با توجه به روند خصوصی سازی در کشور ،بانشک هشای دولتشی در آینشده وارد یشک
محیط رقابتی خواهند شد .براین اساس و با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،مدیران بانک ملی اصفهان و
سازمان های مشابه می توانند با توجه کافی به اصول بازاریابی داخلی و اجرای درسشت و مطلشوب آن در
سازمان خود ،اعتماد و وفاداری کارکنان به سازمان را افزایش داده و از این طریق زمینه را بشرای بشروز
رفتارهای داوطلبانهی کارکنان و به ویژه کارکنان خط مقدم که یکی از ارکان برتری سازمان ها در یک
محیط رقابتی میتواند باشد را فراهم نمایند .از نظر یعقوبی و همکاران ( )0211هرچه توجه به بازاریابی
داخلی در سازمان بیشتر باشد تمایل کارکنان برای درگیر شدن در رفتارهای ششهروندی سشازمانی نیشز
بیشتر خواهد بود .نتیجه آزمون فرضیه اول با نتشایج تحقیشق یحیشی زاده و همکشاران ( )0212سشازگار
میباشد .همچنین سید جوادین و همکاران ( )0210نیز در تحقیق خود نشان دادند که ارضای نیازهشای
مشتریان درونی سازمان از طریق بازاریابی داخلی میتواند منجشر بشه ششکل گیشری رفتشار ششهروندی
سازمانی در کارکنان سازمان گردد.
همچنین بر اساس آزمون فرضیه دوم تحقیشق تشأثیرگشذاری معنشادار تعهشد سشازمانی بشر رفتشار
شهروندی سازمانی مورد تایید قرار گرفت .با توجه به ادبیات موضوو میتوان اظهشار داششت کشه تعهشد
سازمانی باال منجر به ایجاد انییزهای درونی در بین کارکنان در راستای تقویت برتری سازمانی ششده و
به دنبال این انییزه درونی میتوان انتظار بروز رفتارهای فرا نقشی را از سوی کارکنان داشت .به طشور
کلی کارکنان با تعهد سازمانی باال تالش بیشتری در راستای اهداف سازمانی از خشود نششان داده و بشه
دییران نیز در این مسیر کمک خواهند کرد .به عبارت دییر کارکنان با تعهد سازمانی بشاال نسشبت بشه
کارکنان با تعهد سازمانی پایین تمایل بیشتری دارند با رفتارهای م بت خود به پیشرفت سازمان کمشک
کنند .در واقع در صنایع خدماتی و به ویژه در صنعت بانکداری مشدیران مشیتواننشد بشا فشراهم نمشودن
مقدمات افزایش تعهد سازمانی از طریشق اسشتقرار سشاختارهای الزم ،زمینشه افشزایش بشروز رفتارهشای
شهروندی سازمانی را فراهم سازند.
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در این راستا بانک ملی اصفهان می تواند از طریق جذاب سازی و غنی سازی مشاغل کارکنشان
و تامین به موقع نیازهای مادی و معنوی آنها گامی اساسی در جهت افزایش احساس تعلق کارکنان به
بانک ملی برداشته و با این اقدامات به هدف خود یعنی بروز رفتارهشای ششهروندی سشازمانی از سشوی
کارکنان خود دست یابد .همچنین می توان از طریشق مالکیشت و واگشذاری سشهام بشه کارکنشان سشبب
شکلگیری نیرش های م بت در کارکنان نسبت به سازمان شده و به این ترتیب با افشزایش دلبسشتیی
کارکنان به سازمان زمینه های الزم برای درگیر شدن آنها در رفتارهای داوطلبانهی فراتر از نقششهشای
رسمیشان را فراهم ساخت.همچنین گوتشام و همکشاران ( ،)0222دیویشد و تومشاس ( ،)0222آسشیدو و
همکاران ( )0212نیز در تحقیق خود تأثیرگذاری تعهد سازمانی بر رفتشار ششهروندی سشازمانی را مشورد
تایید قرار دادهاند.
از طرف دییر نتیجهی آزمون فرضیه سوم بیانیر تایید تأثیرگشذاری بازاریشابی داخلشی بشر تعهشد
سازمانی است .به طور کلی در قلب مفهوم بازاریابی داخلی این موضوو نهفته است که نخسشتین بشازار
یک شرکت میبایستی کارکنان آن سازمان در نظر گرفته ششده و همچشون تعهشد بشه پاسشخیویی بشه
نیازهای بازار خارجی میبایست تعهد به پاسخیویی به نیازهای بازار داخلی نیز در سازمان وجود داششته
باشد .این پاسخیویی و اجرای موفقیتآمیز بازاریابی داخلی در سازمان میتواند از طریق افزایش تعهشد
سازمانی کارکنان گامی در جهت افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی باشد .در واقع بازاریابی داخلی بشا
تاکید بر در نظر گرفتن کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سازمان میتواند ضمن جلب اعتماد کارکنان
به سازمان منجر به افزایش تعهد سازمانی گردد .از نظر پیرس و مورگان ( )1882نیشز کشاربرد صشحیح
بازاریابی داخلی با افزایش تعهشد سشازمانی و افشزایش تشالش کارکنشان در راسشتای پشذیرش اهشداف و
ارزشهای سازمانی بر کیفیت کار کارکنان تأثیر گذار خواهد بود .در واقع نتایج حاصل از فرضشیه سشوم
تحقیق عالوه بر سازگاری با نتایج تحقیق پیرس و مورگان ( )1882با نتایج تحقیق ابزری و همکشاران
( )0211و لیا او ( )0228نیز مطابقت دارد .البته در تحقیق چیا و همکاران ( )0212رابطه مستقیمی بشین
بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی پیدا نششده و یکشی از دالئشل احتمشالی ایشن رابطشه غیشر معنشادار اثشر
میانجیگری رضایت شغلی دانسته شده است .به عبارت دییر توجه به نتیجهی حاصل از این فرضیهی
تحقیق می تواند تأثیر بسزایی در موفقیت بانک ملی اصفهان و سازمانهای مشابه داشته باشد چرا کشه
این سازمان ها از طریق توجه به اصول بازاریابی داخلشی از جملشه فشراهم نمشودن زمینشه ی انتقشادات و
پیشنهادات و توجه به پرداخت های سازمان به کارکنان می توانند زمینه را برای افزایش تعهد سشازمانی
کارکنان فراهم سازند.
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همچنین با توجه به نتایج حاصل ،بانک ملی اصفهان می توانشد بشا مششارکت دادن کارکنشان در
برنامهریزی فرایندهای کاری سازمان و دادن باز خور مناسشب بشه کارکنشان زمینشه افشزایش دلبسشتیی
کارکنان به سازمان را فراهم نماید .نهایتاً در فرضیه چهارم به بررسی معناداری تشأثیر واسشطهای تعهشد
سازمانی در رابطه بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شد .نتیجه آزمشون فرضشیههشای
تحقیق بیانیر تایید فرضیه چهارم میباشد .در واقع میتوان اینگونه بیان کرد کشه بشر اسشاس مفهشوم
بازاریابی داخلی ،کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سشازمان ،بشا دریافشت خشدمات مناسشب از سشازمان
نیرش م بتی نسبت به سازمان پیدا خواهند کرد ،چرا که بازاریابی داخلی میتوانشد ایشن اطمینشان را در
کارکنان سازمان ایجاد کند که مدیران آنها نیران منافع و مزایای آنها بوده و در راسشتای منشافع آنهشا
اقدام خواهند کرد .در نتیجه ،این فرایند میتواند اعتماد و نیرش م بت کارکنان به سشازمان را افشزایش
داده و منجر به افزایش تعهد کارکنان گردد .نهایتاً مطابق با تئوری نیرش-رفتار ،کارکنانی که نیشرش
م بتی به سازمان داشته و در راستای دستیابی به اهداف آن متعهدانه گام بردارند تمایل بیشتری برای
بروز رفتارهای فرا نقشی و داوطلبانه در سازمان خواهند داشت.
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