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مقدمه
سازمان ها در محیط پویای رقابت جهانی امروز با وجود تغییرات سریع جهانی،
جهت بقا و دستیابی به موفقیتهای رقابتی به طور فزایندهای به انجام فعالیتهای
کارآفرینانه متعهد شدهاند (فارسی و دی ران .)2013 ،1د ،و دی ران )1999( 2بیان
میکنند برای اینکه سازمانها در بازار ،رقابتیتر عمل کنند باید رویکردی کارآفرینانه
داشته باشند (مبینی دهکردی و دی ران .)1391 ،سازمانها باید به سازمانهایی پویا و
یادگیرنده تبدیل شوند تا کارکنانشان با تواناییهایی که از خود بروز میدهند ،قابلیت
انطباق با تغییرات را در عرصه رقابت داشته باشند .وجود انسانهای کارآفرین و خالق
موجب ایجاد بستر موفقیتها در سازمان میشود (سمیال و سورن سون.)2011 ،3
کارکنان ،مهمترین دارایی و سرمایه یک سازماناند .هر قدر این سرمایه کیفیت
مطلوبتری داشته باشد ،احتمال بقا ،موفقیت و ارتقای سازمان نیز بیشتر خواهد شد .یکی
از مفاهیمی که در زمینه سرمایه انسانی مطرح شده ،بحث تعهد سازمانی است .تعهد
سازمانی به طور خالصه عبارت است از نوعی ن رش و احسا ،درونی فرد نسبت به
سازمان که در عملکرد ،وفاداری و قضاوتهای وی نسبت به سازمان تأثیرگذار باشد
(شفیعی .)1392 ،در این میان عوامل مختلفی وجود دارد که بر تعهد سازمانی و گرایش
کارآفرینانه کارکنان تأثیرگذار هستند .یکی از این عوامل ،بازاریابی داخلی است .بازاریابی
داخلی کوشش سازمان برای آموزش و پاداش و به طور کلی مدیریت نیروهای انسانی
برای ارائه خدمات بهتر است (کوپر و کرونین .)2000 ،4به عبارت دی ر ،بازاریابی داخلی
به منزلۀ ایجاد یک بازار داخلی در سازمان توسط کارکنان است .اعضای این بازار باید
برای برآورده کردن نیازها و خواستههای مشتریان خارجی ،آموزش ببینند ،پاداش دریافت
کنند و بران یخته شوند (دوکاکیس و کیچن .)2004 ،5بازاریابی داخلی از طریق نفوذ و
ایجاد ان یزه در کارکنان رقابتپذیری سازمان را بهبود بخشیده ،شایست یها را ارتقا
میدهد و از این طریق فرآیند نوآوری در سازمان را تقویت مینماید و به عنوان یک
توانمندساز فرآیند نوآوری شناخته میشود (احمد و رفیق .)2003 ،6منطق بازاریابی داخلی
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این است که از طریق آموزش و توسعه ،توانمندسازی ،ان یزش و پاداش ،و ارتباطات،
میتوان ان یزه کارمند را برای ادامه فعالیت در سازمان ارتقا داد (ال هواری و دی ران،1
 .)2013اجرای یک برنامه بازاریابی داخلی به آموزش ،ان یزش ،هدایت و رهبری نیروی
کار و ایجاد سطح باالتری از رضایت در کارکنان منجر میشود و آنان را قادر میسازد تا
سطح باالتری از کیفیت خدمات را به مشتری ارائه کنند و در نهایت منجر به عملکرد
بهتری در سازمان خود شوند (میشرا.)2010 ،2
در نهایت از آنجا که در فرایند توسعه کشورمان ،صنعت نفت جای اه قابل توجهی
دارد ،و با توجه به بند  4سیاستهای کلی نظام در بخش نفت که اشاره به گسترش
تحقیقات بنیادی و توسعهای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تالش برای ایجاد مراکز
جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی ،در سطح بینالمللی و ارتقای
فناوری در زمینه منابع و صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی دارد و همچنین بند  10بخش
سیاستهای آینده صنعت نفت که تأکید بسیار بر تربیت نیروی انسانی متخصص و
کارآمد باألخص در بخشهای باالدستی صنعت نفت دارد ،نیاز به سرمایهگذاری در حوزه
منابع انسانی برجسته تر و ضروریتر حس میشود (جزنی .)1387 ،در هر یک از این
حوزهها نقش سرمایه انسانی و مدیریت بهینه بر آنها میتواند بهبود عملکرد و بهرهوری،
تعهد افراد به سازمان و انجام فعالیتهای کارآفرینانه توسط افراد را برای صنعت نفت به
ارمغان بیاورد .به طور کلی میتوان گفت اجرای بازاریابی داخلی در بین سازمان و توجه
خاص به مباحث مربوط به آن ،باعث میشود که سازمانها مجهز به شایست یها و
قابلیتهایی شوند که نوآوری و کارآفرینی و تعهد افراد راافزایش دهند  .بنابراین هدف
پژوهش حاضر ،پاسخ گویی به این مسأله است که آیا بازاریابی داخلی بر گرایش
کارآفرینانه و تعهد سازمانی کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری تأثیرگذار
است و آیا انجام فعالیتهای کارآفرینانه نیز در بهبود تعهد سازمانی کارکنان شرکت نیز
موثر است؟ در ادامه به صورت مختصر به بررسی این رابطهها پرداخته میشود.
با توجه به تغییر و تحوالت گسترده در زمینههای مختلف کسبوکار ،نیاز
سازمانها به افزایش سطح کیفی محصوالت و خدماتشان افزایش یافته است .در این
راستا سازمانها نیازمند توسعه توانمندیهای سازمانی در جهت ارائه محصوالت و
. Al-Hawary & et al
. Mishra
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خدماتِ با کیفیت باال هستند و کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سازمان ،نقش اساسی
در این راستا بر عهده دارند (سلیمانی بشلی .)1391 ،از طرف دی ر ،سرمایههای فیزیکی،
نیروی انسانی ،فناوری و مدیریت از ارکان تشکیلدهندۀ سازمانهای امروزی هستند که
به زعم بسیاری از پژوهش ران ،نیروی انسانی در این بین به عنوان مهمترین سرمایه
سازمان شناخته میشود (یون ر و دی ران .)2011،1رضایتمندی کارکنان برای ارائه
خدماتِ با کیفیت ضروری بوده و در نتیجه کارکنان ،مرکز توجه فعالیتهای بازاریابی
داخلی به شمار میروند (لین ز و گرینلی .)2010 ،2بازاریابی داخلی به تمام عملیاتی اشاره
دارد که در یک سازمان یا گروه برای آموزش ،توسعه و ایجاد ان یزه در کارکنان خود،
جهت افزایش کیفیت خدمات ارائه شده انجام میگیرد(ایلیپولو ،و پریپورا.)2011 ،3،
در تعریفی دی ر ،که به عنوان جامعترین تعریف نیز از سوی پژوهش ران مطرح شده
است ،بازاریابی داخلی یعنی تالش برنامهریزی شده با استفاده از یک رویکرد همانند
بازاریابی است که جهت غلبه بر مقاومتهای سازمانی در برابر تغییر و متوازن کردن،
ان یزهمند کردن و هماهن ی بین وظیفهای و یکپارچه کردن کارکنان در جهت اجرای
اثربخش استراتژیهای شرکتی و وظیفهای به منظور ایجاد رضایت مشتری از طریق
فرآیند ایجاد کارکنان با ان یزه و مشتری محورانجام می گیرد (احمد و رفیق.)2003 ،4
منطق بازاریابی داخلی این است که از طریق شاخصهایی از قبیل آموزش و
توسعه (توسعۀ نظاممند دانش ،مهارت و ن رش برای انجام وظایف)؛ توانمندسازی
(روشی برای فعال کردن کارکنان در امر تصمیمگیری)؛ ان یزش و پاداش (حرکت
کارکنان به انجام رفتارهای مطلوب و مورد نظر)؛ و ارتباطات (فرآیندی که به وسیله آن
افراد در درون سازمان پیامها را منتقل و دریافت میکنند) ،میتوان ان یزه کارکنان را
برای ادامه فعالیت در سازمان ارتقا داد (ال هواری و دی ران )2013 ،5و سطح باالتری از
رضایت را در آنها ایجاد کرد و آنان را قادر ساخت تا سطح باالتری از کیفیت خدمات را
به مشتری ارائه کنند و در نهایت منجر به عملکرد بهتری در سازمان خود شوند (میشرا،6
.)2010
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گرایش کارآفرینانه یک چارچوب ذهنی و یک دورنما در مورد کارآفرینی ارائه
میدهد که در فرآیندهای جاری شرکت و فرهنگ سازمانی منعکس شده است .بیشتر
محققان کارآفرینی معتقدند که سازمانها با یک گرایش کارآفرینانه قوی ،بهصورت
کارآمدتری به اهداف خود دست مییابند (د ،و المپکین .)2005 ،1بهزعم المپکین و
د ،)1996( ،گرایش کارآفرینانه نوعی جهتگیری استراتژیک تعریف شده است .آنها
گرایش کارآفرینانه را به عنوان سبکهای تصمیمگیری ،فرآیندها و روشهایی تعریف
کردهاند که فعالیتهای کارآفرینانه یک شرکت را شکل میدهد (ویکالند و شفرد،2
 .)2003گرایش کارآفرینانه ،سازمانها را در برابر تغییرات سریع ،هوشیار ن ه میدارد و
آنها را از روندهای آتی آگاه ساخته و بهوسیله متمرکز ن هداشتن تصمیمگیرندگان بر
تغییرات صنعت و تقاضای مشتریان ،به شرکتها در جهت شناسایی فرصتها و
راهاندازی فعالیتهای اقتصادی جدید ،کمک میکند (المپکین و دی ران.)2009 ،3
در تحقیقات صورت گرفته ،سه بُعد برای اندازهگیری گرایش کارآفرینانه افراد
مطرح شده است .نوآوری به عنوان اولین بعد گرایش کارآفرینانه ،اشاره به بازتاب گرایش
یک شرکت به درگیر شدن با ایدههای جدید ،آزمایش و فرآیندهای خالق دارد که ممکن
است منتج به محصوالت ،خدمات یا فرآیند های جدید شود (سرتو و دی ران.)2009 ،4
هابرشون و دی ران )2010( 5بیان میکنند که برای حفظ بقای شرکت باید به نوآوری
توجه ویژهای داشت (مبارکی و دی ران .)1391 ،ریسکپذیری به عنوان دومین بعد
گرایش کارآفرینانه به تصمیمگیری و انجام فعالیتها ،بدون اتکا به دانش مشخص و
کامل راجع به نتایج احتمالی اشاره دارد .در شرکتهای بزرگ ،مخاطرهپذیری میتواند
منجر به شکلگیری واحدهای مستقل یا نیمه مستقل و جریانهای جدید گردد (فارسی
و دی ران )2013 ،6و این سطوح ریسکپذیری نیز میتواند در طول یک پیوستار وسیع
تغییر کند.
سومین بعد گرایش کارآفرینانه ،پیش امی است و اشاره به این دارد که چ ونه
شرکت ،طرحهای استراتژیک را به وسیله پیشبینی و دنبال کردن فرصتهای جدید،
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پیش میبرد (چانگ و دی ران .)2007،1به عبارت دی ر ،پیش امی به تالشهای یک
شرکت برای پیشی گرفتن از دی ران با استفاده از فنآوریهای جدید ،فروش محصوالت
و خدمات جدید در بازارها داللت دارد (آوانگ و دی ران .)2010 ،2در نهایت ،ویژگیهای
گرایش کارآفرینانه اغلب با هم به کار گرفته میشوند تا عملکرد کارآفرینانه یک سازمان
را بهبود دهند (سو و دی ران2011 ،3؛ نجمآبادی و دی ران.)2013 ،4
تعهد سازمانی نوعی ن رش است که میزان عالقه و دلبست ی و وفاداری کارکنان
نسبت به سازمان و تمایل آنان به ماندن در سازمان را نشان میدهد .تعهد سازمانی
میتواند پاسخ هیجانی به ارزیابی مثبت از محیط کار در نظر گرفته شود .این پاسخ
احساسی ممکن است به صورت دلبست ی باشد ،به ویژه هن امی که افراد ،به شدت
ارزش ها و اهداف سازمان را باور دارند و یا اینکه تمایل قوی به حفظ عضویت خود در
سازمان را دارند (حقیقی و دی ران .)1389 ،مِیِر و هرسکویچ )2001( 5تعهد را تمایل افراد
به گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی تعریف میکنند .آنها بیان کردند
که تعهد ،فرد را با سازمان پیوند میدهد و این پیوند احتمال ترک شغل را در او کاهش
میدهد .در تعهد سازمانی ،فرد سازمان را معرف خود میداند و آرزو میکند که در
عضویت آن باشد (بی ینیا و دی ران .)1392 ،آلِن و مِیر ( ،)1990سه نوع تعهد را
شناسایی کردهاند که منجر به تعهد سازمانی کل میشود و مدل سه بخشی تعهد
سازمانی را تشکیل میدهد تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری و تعهد مستمر (آبوت و
دی ران2005 ،6؛ دی کانیک و باچمن2011 ،7؛ راب و روبرت .) 2013 ،8تعهد عاطفی
مهمترین عنصر تعهد سازمانی است که به عنوان وابست ی یا دلبست ی فرد به سازمان
تعریف شده است .تعهد هنجاری دومین مفهوم و عنصری است که تعهد سازمانی را
ایجاد میکند .تعهد هنجاری به عنوان نوعی تعهد و التزام تعریف شده است که کارکنان
را به این احسا ،هدایت میکند که با سازمان بمانند .تعهد مستمر نوع سوم تعهد
1

. Chang & et al
. Awang & et al
3
. Su & et al
4
. Najmabadi & et al
5
. Meyer & Herscovitch
6
. Abbott & et al
7
. DeConinck & Bachmann
8
. Raub & Robert
2
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سازمانی است که به عنوان نیاز به ماندن با یک سازمان به دلیل هزینه باالی ترک آن
تعریف شده است (مورو.)2011 ،1
در بخش پیشینه پژوهش میتوان گفت که تاکنون مطالعهای به این صورت انجام
ن رفته است ،ولی مطالعاتی وجود دارد که دو به دو این سازهها را بررسی نمودهاند .در
اینجا مطالعات پیشین را بر اسا ،فرضیهها تقسیمبندی نموده و برخی از آنها را در
جدول شماره ( ،)1تشریح میکنیم.

جدول شماره ( :)1مروری بر برخی از تحقیقات قبلی
محقق

عنوان

نتایج

پژوهشهای مرتبط با بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی
دالوی و دی ران،2

تأثیر بازاریابی داخلی بر عوامل

وجود ارتباط مثبت بین سیستمهای ان یزشی ،ماهیت اجتماعی

2013

و پیامدهای تعهد سازمانی

با تعهد سازمانی کارکنان
نتایج حاکی از تأثیر مستقیم بازاریابی داخلی ،رضایت شغلی و

تینگ2011 ،3

تأثیر بازاریابی داخلی

درگیر شدن در کار بر تعهد سازمانی دارد .عالوه بر این ،دو سازه

بر تعهد سازمانی

رضایت و درگیری شغلی نیز تأثیر میانجی بر رابطه بین بازاریابی
داخلی و تعهد سازمانی دارند.

طالقانی ()1392

تأثیر مؤلفههای بازاریابی

 .1تأثیر مثبت بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی؛  .2تأثیر مثبت

داخلی بر میزان تعهد سازمانی

بهبود و توسعه و پاداش بر تعهد سازمانی؛  .3عدم تأثیر شفافیت

کارکنان بانکها

و روشنی چشمانداز بر تعهد سازمانی

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی
حسنقلیپور و

در سازمانهای خدماتی با تأکید بر نقش

بین بازاریابی درونی و تعهد سازمانی در بانک ملت شهر تهران

همکاران ()1391

میانجی رفتار های شهروندی سازمانی و

در سطح  99درصد ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

تعهد سازمانی
امیرکبیری و

بررسی تأثیرگذاری فعالیتهای بازاریابی

همکاران ()1389

داخلی بر عناصر تعهد سازمانی

نتایج حاکی از تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد فردی و سازمانی و
همچنین تأثیر معنادار فعالیتهای بازاریابی داخلی بر سه تعهد
هنجاری ،عاطفی و مستمر.

1

. Morrow
. Dalvi et al
3
. Ting
2
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پژوهشهای مرتبط با بازاریابی داخلی و گرایش کارآفرینانه (خالقیت-نوآوری-کارآفرینی)
بازاریابی داخلی از طریق نفوذ و ایجاد ان یزه در کارکنان رقابت-
احمد و رفیق،1
2003

چالشها و موضوعات بازاریابی داخلی

پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایست یها را ارتقا میدهد
و از این طریق فرآیند نوآوری در سازمان را تقویت مینماید و
بهعنوان یک توانمند ساز فرآیند نوآوری شناخته میشود.

سلطانپناه و

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر نوآوری در

همکاران ()1389

سازمان

بازاریابی داخلی نقش مهم و کلیدی در فرهنگسازمانی ،ساختار
و فرآیندها ،ارتباط با کارکنان دارد که این عوامل باعث موفقیت
سازمان در امر نوآوری میباشد.

پژوهشهای مرتبط با گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی
المبرت و

ارتباط ادراکات از نوآوری سازمانی با استر،

تأثیر مثبت ادراکات از نوآوری سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد

هوگان2010 ،2

شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی

سازمانی و عدم تأثیر مثبت نوآوری سازمانی بر استر ،شغلی

تعهد سازمانی در کسب و کارهای کوچک و

وضعیت جای اه فرد در شرکت ،ادراکات ایمنی و روانشناختی و

متوسط نقش وضعیت کاری ،جو سازمانی و

معنادار بودن و گرایش کارآفرینانه سازمانها در ارتباط مثبتی با

گرایش کارآفرینانه

تعهد سازمانی هستند.

پارسا معین و

ارتباط کارآفرینی و تعهد سازمانی با تحلیل-

ناظم ()1389

رفت ی شغلی

نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام آنها نشان داد که به طور کلی
بین کارآفرینی و تعهد سازمانی و تحلیلرفت ی شغلی همبست ی
معنادار وجود دارد.

دی کلرک و
ریو2007 ،3،

با توجه به مطالعات صورت گرفته در این زمینه ،چارچوب نظری پژوهش (شکل
شماره  )1تدوین گردید به شرح شکل شماره 1

1

. Ahmed & Refig
. Lambert & Hogan
3
. DeClercq & Rius
2
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نوآوری

ریسکپذیری

پیش امی

گرایش کارآفرینانه

H
3

تعهد عاطفی
تعهد هنجاری
تعهد مستمر
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H
2

آموزش و توسعه
توانمندسازی

بازاریابی داخلی

تعهد سازمانی

H
1

ان یزش و پاداش
ارتباطات

شکل شماره ( )1چارچوب نظری پژوهش

ابزار و روش
پژوهش حاضر تحقیقی است کاربردی (بر مبنای هدف) ،توصیفی -علّی (از لحاظ
روش بهدست آوردن دادهها) و کمی (به دلیل استفاده از پرسشنامه) .در این راستا
پرسشنامههایی برای دریافت نظرهای کارشناسان و سرپرستان ادارات ستادی شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری توزیع و نتایج گرد آمده شد .تحلیل دادهها با استفاده از
روش مدلسازی معادالت ساختاری )SEM( 1انجام شد و رابطه علت و معلولی بین
متغیرهای پژوهش بررسی گردید.
 SEMیکی از قویترین روشهای تجزیهوتحلیل چند متغیره است که کاربرد
اصلی این روش در تجزیه و تحلیلهای چند متغیره دادهها در شرایطی است که همزمان
چند متغیر مستقل با چند متغیر وابسته و همچنین متغیرهای میانجی مورد تجزیهوتحلیل
قرار میگیرند و نمیتوان آنها را به شیوه دو متغیری تحلیل نمود (بایرنSEM .)2013 ،2
از دو بخش مدل اندازهگیری 3و مدل ساختاری 4تشکیل شده است و متغیرهای مدل در
دو دسته متغیرهای پنهان و آشکار تقسیمبندی میشوند (کالین .)2011 ،5در پژوهش
1.

)Structural Equation Modeling (SEM
. Byrne
3.
Measurement Model
4.
Structural Model
5.
Kline
2
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حاضر متغیرهای گرایش کارآفرینانه ،بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی سه متغیر اصلی
هستند که هر یک از این متغیرها از ابعاد و سؤاالت (متغیرهای آشکار) مختلفی تشکیل
شدهاند که در جدول  2ارائه شده است.
جامعه آماری پژوهش شامل ادارات ستادی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری
بود که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
 100نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد که برای اطمینان بیشتر110 ،
پرسشنامه توزیع شد که  102آن توسط اعضای نمونه تکمیل و جمعآوری گشت (نرخ
پاسخدهی  93درصد).

پرسشنامهی پژوهش با توجه به سه متغیر اصلی ،شامل سه بخش میباشد
 بخش اول حاوی سؤاالت مربوط به بازاریابی داخلی از اَلهواری و همکاران ()2013
با  20سؤال
 بخش دوم حاوی سؤاالت گرایش کارآفرینانه نجمآبادی و همکاران ( )2013با 11
سؤال
 بخش سوم حاوی سؤاالت مربوط به تعهد سازمانی از آلن و میر ( )1990با  24سؤال
جدول شماره ( )2متغیرهای اصلی پژوهش ،ابعاد این متغیرها و سؤاالت مربوط به
هر بُعد را نشان میدهد
جدول شماره ( :)2متغیرهای پژوهش و ابعاد و گویهها
متغیرهای پنهان

ان یزش و پاداش

توانمندسازی

ارتباطات

آموزش و توسعه

نوآوری

ریسکپذیری

پیش امی

5

4

5

6

4

4

3

تعهد عاطفی

9

4

تعهد مستمر

تعهد هنجاری

تعداد متغیرهای
آشکار(سؤاالت)

گرایش کارآفرینانه

11

ابعاد متغیرها

بازاریابی داخلی

تعهد سازمانی
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یافتهها
برای بررسی برازش مدل و تحلیل دادهها از روش  PLSکه یکی از رویکردهای
روش  SEMاست ،استفاده شد .این روش به دلیل اینکه نتایج دقیقتری در مورد
دادههای اندک نسبت به سایر روشها ارائه میدهد ،مفید است .از این رو ،برازش مدل
پژوهش از طریق روش  PLSو با استفاده از معیارهای پایایی ،روایی هم را و روایی واگرا
بررسی شد .برای بررسی میزان پایایی از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی)CR( 1
استفاده شد که توسط نرمافزار  Smart PLSگزارش داده میشوند .اگر مقدار این دو معیار
برابر و یا بیشتر از مقدار ( 0/7فورنل و الرکر1981 ،2؛ هالند )1999 ،3شود ،مؤید این
مطلب است که پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول است .نتایج جدول شماره
( )3حاکی از پایایی مناسب است.
از سوی دی ر ،روایی پرسشنامه نیز توسط دو معیار روایی هم را و واگرا و با
استفاده از روش  PLSبررسی گشت .برای ارزیابی روایی هم را از معیار ( AVEمیان ین
واریانس استخراجشده )4استفاده شد که نتایج این معیار برای متغیرها و ابعاد سه متغیر
پژوهش در جدول شماره  3نشان داده شده است
جدول شماره ( .)3نتایج میانگین واریانس استخراج شدهی سازههای پژوهش
بازاریابی داخلی

متغیرها

تعهد سازمانی

گرایش کارآفرینانه

ابعاد

ان یزش و پاداش

آموزش و توسعه

ارتباطات

توانمندسازی

نوآوری

ریسکپذیری

پیش امی

تعهد عاطفی

تعهد مستمر

تعهد هنجاری

آلفا
CR
AVE

0/78
0/83
0/64

0/72
0/80
0/62

0/74
0/81
0/63

0/71
0/77
0/66

0/81
0/86
0/72

0/87
0/93
0/76

0/83
0/88
0/77

0/88
0/95
0/80

0/82
0/90
0/81

0/86
0/91
0/84

مقدار مالک برای سطح قبولی  0/5 ،AVEاست (هالند .)1999 ،5همانگونه که از
جدول باال مشخص است ،تمامی مقادیر  AVEمربوط به متغیرها از مقدار  0/5بیشتر
1

. Composite Reliability
. Fornell & Larker
3
. Hulland
4
. Average Variance Extracted
5
. Hulland
2
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بودو این مطلب مؤید این است که روایی هم رای مدل تحقیق حاضر در حد قابل قبول
است.
عالوه بر پایایی و روایی هم را ،در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت بین
شاخصهای یک متغیر با شاخصهای متغیرهای دی ر در مدل مقایسه میشود .این کار
از طریق مقایسه جذر  AVEهر متغیر با مقادیر ضرایب همبست ی بین متغیرها محاسبه
می گردد .برای این کار یک ماتریس باید تشکیل داد که مقادیر قطر اصلی ماتریس جذر
ضرایب  AVEهر متغیر میباشد و مقادیر پایین و باالی قطر اصلی ضرایب همبست ی
بین هر متغیر با متغیرهای دی ر است (فورنل و الرکر .)1981 ،1این ماتریس در جدول 4
نشان داده شده است
جدول شماره ( .)4بررسی روایی واگرا

0/88

0/52

0/32

0/28

0/25

پیشگامی

0/87

0/38

0/21

0/24

0/30

0/29

ریسکپذیری

0/85

0/18

0/12

0/33

0/35

0/14

0/11

نوآوری

0/92

0/27

0/19

0/30

0/20

0/28

0/16

0/10

تعهد هنجاری

0/90

0/15

0/24

0/14

0/31

0/44

0/19

0/20

0/21

تعهد مستمر

0/42

0/30

0/31

0/33

0/13

0/11

0/36

0/29

0/18

تعهد عاطفی

تعهد مستمر

0/80

0/17

0/23

0/11

انگیزش و پاداش

نوآوری

0/79

0/38

0/39

آموزش و توسعه

پیشگامی

0/79

0/33

ارتباطات

انگیزش

تعهد عاطفی

تعهد هنجاری

ریسکپذیری

آموزش و توسعه

0/81

توانمندسازی

ارتباطات

توانمندسازی

0/89

ابعاد متغیرها

همانگونه که از جدول شماره  4مشخص است ،جذر  AVEهر متغیر از ضرایب
همبست ی آن متغیر با متغیرهای دی ر بیشتر شده است که این مطلب حاکی از قابل
قبول بودن روایی واگرای متغیرها میباشد.

. Fornell & Larcker

1
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بدین ترتیب جهت بررسی مسائل مطرح شده و با توجه به سوابق پیشینه و
مطالعات صورت گرفته در این زمینه ،فرضیههای پژوهش تدوین گردید که در زیر به آن
اشاره شده است.
1
در این مرحله روابط میان متغیرها با استفاده از مدل ساختاری در روش PLS
بررسی شد که در دو حالت اعداد معناداری 2و تخمین استاندارد 3نتایج درج شد .در ابتدا،
برای تأیید فرضیههای پژوهش از فرمان  Bootstrappingنرمافزار  Smart PLSاستفاده
شد که خروجی حاصل ضرایب  tرا نشان میدهد (شکل  .)2وقتی مقادیر  tدر بازهء
بیشتر از  +1/96و کمتر از  -1/96باشند ،گویای معنادار بودن پارامتر مربوط و متعاقباً
تأیید فرضیههای پژوهش است .همانگونه که در شکل  2مشخص است ،ضرایب  tبین
سه متغیر اصلی پژوهش هم ی باالی  1/96هستند که مبین پذیرش فرضیههای
پژوهش است.
فرضیه اول پژوهش :بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی تأثیر دارد.
همان گونه که در خروجی نرمفزار در حالت تخمین استانداد مشاهده می شود،
بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد که طبق ضرایب استاندارد
خروجی نرمافزار  74 ،Smart PLSدرصد از تغییرات تعهد سازمانی توسط بازاریابی داخلی
پیشبینی میشود .این نتیجه حاکی از آن است که یک واحد تغییر در بازاریابی داخلی
باعث  74واحد تغییر در تعهد سازمانی میشود.
فرضیه دوم پژوهش :بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانه تأثیر دارد.
تأثیر بازاریابی داخلی بر گرایش کارآفرینانه (نتایج خروجی نرمافزار در دو حالت
اعداد معناداری و ضریب مسیر) نشان از تأیید فرضیه دوم پژوهش دارد .به این ترتیب 54
درصد از تغییرات گرایش کارآفرینانه توسط بازاریابی داخلی پیشبینی میشود .به عبارتی
یک واحد تغییر در متغیر بازاریابی داخلی باعث  54واحد تغییر در متغیر گرایش
کارآفرینانه خواهد شد.
فرضیه سوم پژوهش :گرایش کارآفرینانه بر تعهد سازمانی تأثیر دارد.

1

. Structural Model
. T-values
3
. Standardized Estimation
2
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همچنین تأثیر گرایش کارآفرینانه بر تعهد سازمانی (فرضیهی  )3نیز مثبت و
معنیدار است .خروجی نرمافزار حاکی از تأثیر  43درصدی گرایش کارآفرینانه بر تعهد
سازمانی دارد .عالوه بر این ،ضرایب علّی مسیرهای بین سه متغیر اصلی پژوهش نشان
از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم (از طریق متغیر میانجی گرایش کارآفرینانه) بازاریابی
داخلی بر تعهد سازمانی دارد .به طوری که تأثیر مستقیم به میزان  ،0/74تأثیر
غیرمستقیم به میزان  )0/54 × 0/43(0/23و تأثیر کل به میزان )0/74 + 0/23( 0/97
تبیین گشته است.
ریسک پذیری

نوآوری

13/7

12/2

پیش امی

11/3

گرایش کارآفرینانه

6/8

تعهد عاطفی

8/2

19/7
تعهد هنجاری
تعهد مستمر

تعهد سازمانی

22/6
18/5

بازاریابی داخلی

7/9

آموزش و توسعه

21/5
17/2
14/4
22/3

توانمند سازی
ان یزش
ارتباطات

شکل شماره ( )2اجرای مدل در حالت اعداد معناداری

بعد از تخمین استاندارد ،با استفاده از نرمافزار  Smart PLS 2رابطه علت و معلولی
بین بازاریابی داخلی ،گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی سنجیده شد .همان طور که در
شکل ( 3اجرای مدل در حالت تخمین استاندارد) نمایان است ،رابطه بین سه متغیر اصلی
پژوهش معنیدار و مستقیم است؛
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نوآوری

ریسک پذیری

0/66

0/70
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پیش امی
0/75

گرایش کارآفرینانه
0/43

تعهد عاطفی

آموزش و توسعه

0/54
0/61

0/71
تعهد هنجاری

تعهد سازمانی

0/63

0/72

بازاریابی داخلی
0/74

تعهد مستمر

0/64

0/70

توانمند سازی

ان یزش

0/58
ارتباطات

شکل شماره ( )3اجرای مدل در حالت تخمین استاندارد

نتایج اجرای مدل در دو حالت اعداد معناداری و تخمین استاندارد در جدول  5آمده
است
جدول  :5نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
ضرایب استانداردشده

مقدار آماره t-value

نتیجه

بازاریابی داخلی ← تعهد سازمانی

0/74

7/9

تأیید فرضیه

بازاریابی داخلی ← گرایش کارآفرینانه

0/54

8/2

تأیید فرضیه

گرایش کارآفرینانه ← تعهد سازمانی

0/43

6/8

تأیید فرضیه

فرضیهها

بحث و نتیجهگیری
همان طور که بیان گردید اجرای بازاریابی داخلی در بین سازمان و توجه خاص به
مباحث مربوط به آن ،باعث میشود که سازمانها مجهز به شایست یها و قابلیتهایی
شوند که نوآوری و کارآفرینی وتعهد رادر سازمان افزایش دهند .فرضیه اصلی پژوهش
حاضر نشان داد که بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی کارکنان بخش ستادی شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری تأثیر مستقیمی دارد .با توجه به اینکه مهمترین و
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ارزشمندترین سرمایه سازمان ،سرمایه انسانی آن است و توجه به این سرمایه گرانبها بر
روند شکست یا کامیابی سازمانها تأثیر دارد ،تالش برای توسعه تعهد در کارکنان ،امر
مهمی است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند .تفسیر این یافته نشان میدهد که
توجه به مباحثی از قبیل آموزش و توسعه منابع انسانی ،ان یزش کارکنان و وجود
ارتباطات مناسب بین آنها باعث میشود تا کارکنان متعهدتر شده ،به ارزشها و اهداف
سازمان پایبندتر باشند و فعاالنهتر در سازمان نقشآفرینی کنند و کمتر به ترک سازمان و
یافتن فرصتهای شغلی جدید اقدام کنند .تعهد سازمانی موجب پذیرش ارزشهای
سازمان و تمایل افراد به درگیری در سازمان میشود و ان یزه ،تمایل به ادامه فعالیت و
پذیرش ارزشهای سازمان را تسهیل مینماید .یافته فرضیه حاضر همسو با نتایج
پژوهشهای دالوی و دی ران2013 ،؛ تینگ2011 ،؛ طالقانی1392 ،؛ حسنقلیپور و
دی ران 1391 ،و امیرکبیری و دی ران 1389 ،میباشد که هر کدام به نوعی اشاره
کردهاند که از طریق اجرای بازاریابی داخلی ،نیازهای کارکنان رفع میشود و آنها
بران یخته میشوند و رضایت شغلیشان نیز افزایش مییابد و در نتیجه تمایل به جدایی
از سازمان کاهش یافته و ایجاد وفاداری و صداقت امکانپذیر میشود.
نتیجهء دی ر این پژوهش حاکی از این است که بازاریابی داخلی بر تمایالت و
گرایشات کارآفرینانه افراد درون سازمان تأثیر دارد .همان طور که بیان گردید سازمانها
جهت انطباق با دنیای متغیر و متحول امروزی برای نهادینه کردن جو خالقیت و نوآوری
و تمایالت افراد در جهت فعالیتهای کارآفرینانه در سازمان ،بایستی قادر باشند تا
استراتژیهایی را جهت هدایت و کنترل این تغییرات به وجود آورند .بازاریابی داخلی،
گرایش استراتژیک مناسبی است که از طریق توانمندسازی ،نفوذ و ایجاد ان یزه در
کارکنان ،رقابتپذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایست یها را ارتقا میدهد .و از این
طریق فرآیند نوآوری و کارآفرینی در سازمان را تقویت مینماید .یافتههای پژوهش احمد
و رفیق ( )2003و سلطانپناه و دی ران ( ،)1389نیز تأییدی بر یافته فرضیه حاضر
هستند.
یافتههای پژوهش در خصوص تأثیر گرایش کارآفرینانه بر تعهد سازمانی نیز حاکی
از تأثیر مستقیم گرایش کارآفرینانه بر تعهد سازمانی کارکنان دارد .به عبارتی هر چقدر
سازمانی دارای گرایش کارآفرینانهی باالتری بوده و تمایالت کارآفرینانه و ان یزههایی
که باعث میشود تا سازمان کارآفرینانهتر عمل کند ،در آن سازمان وجود داشته باشد،
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عالوه بر اینکه کارکنان آن سازمان عملکرد باالتری خواهند داشت ،میتوان انتظار
داشت که نسبت به سازمانشان نیز متعهد باشند .تفسیر یافته حاضر گویای اهمیت تأثیر
کارآفرینی در تعهد سازمانی است و در حقیقت تأیید این مطلب است که با به وجود
آوردن جو حمایتی از کارکنان در راستای انجام کارشان و جو مناسبی که افراد در آن
دچار تر ،نباشند و آزادانه به انجام فعالیتهایشان بپردازند ،میتوان انتظار داشت که
نارضایتی و ترک و غیبت کارکنان در سازمان کاهشیافته و تعهد در افراد سازمان تقویت
شود .نتایج پژوهشهای المبرت و هوگان2010 ،؛ دیکلرک و ریو 2007 ،،و پارسا
معین و ناظم ،1389 ،نیز یافتههای فرضیه حاضر را تأیید میکنند.
در نهایت با توجه به تأیید فرضیههای پژوهش ،میتوان اظهار داشت که سازمان
مورد مطالعه و سایر سازمانها بایستی به شاخصهای مطرحشده در بازاریابی داخلی که
در پژوهش حاضر مورد بحث واقع شدند ،اهمیت ویژهای قائل شوند و این ویژگیها در
مدیران و کارکنان سازمان تقویت گردید و آن را به عنوان امری مهم در سرلوحه
برنامههای خود قرار دهند .چرا که این امر موجب رشد فعالیتهای کارآفرینانه در سطوح
مختلف سازمان گردیده  ،باعث میشود تا افراد از کار خودشان رضایت داشته باشند و در
نتیجه نسبت به سازمان خود متعهدتر باشند و طبعاً عملکرد سازمان افزایش یابد .از این
رو ،بر اسا ،فرضیههای پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میگردد
 شناسایی کارکنان خالق و نوآور و توانمندسازی آنان از طریق اجرا برنامههایآموزشی مورد نیاز جهت ارتقای سطح مهارتهای فنی و مدیریتی.
 تفویض اختیار به کارکنان خالق و تشویق و ترغیب آنان به تفکر خارج ازمحدودیتهای سازمانی با فراهم آوردن امکان دسترسی آزاد کارکنان به اطالعات.
 مدیران سازمانها تالش کنند که جو سازمان ،جوی باز و انعطافپذیر باشد .بهگونهای که ارتباطات (که یکی از شاخصهای اصلی بازاریابی داخلی است) افراد
در چنین جوی ،مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل به یکدی ر باشد تا زمینه بروز
تعهد به سازمان فراهم شود.
 افزایش سطح رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و همچنین فعالیتهای کارآفرینانهکارکنان از طریق برنامههای ان یزش و پاداشهای مشخص توسط اجرای سیستم
بازاریابی داخلی در سازمان.
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 توانمندسازی افراد سازمان از طریق معنا دادن به کار آنها و همچنین درگیر کردنآنها در بخشی از تصمیمات سازمانی در راستای افزایش تعهد سازمانی بیشتر.
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