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 The purpose of this study was to explain the mediating role of employee 

self-efficacy in the relationship between the impact of internal marketing 

and organizational innovation in social security circles in Mazandaran 

province. The present research is descriptive-survey in terms of applied 

purpose and in terms of data collection method. The statistical population 

of this study consists of all social security employees in Mazandaran 

province in 1396 to 866 people. To determine the sample size, 269 people 

were calculated from Morgan table. Sampling was done by simple random 

method. Inferential statistics Kolmogorov-Smirnov test and structural 

equation test were used to analyze the data. The analyzes were performed 

using SPSS and AMOS software. The results showed that the effect of 

"internal marketing" on "organizational innovation" mediated by 

"employee self-efficacy" was confirmed at 95% confidence level and 

indicated that "internal marketing" on "organizational innovation" mediated 

by "employee self-efficacy" was effective. Is. The results also showed that 

"internal marketing" has a direct effect on "organizational innovation" and 

"employee self-efficacy" and said that "employee self-efficacy" has a 

positive effect on "organizational innovation". 
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نقش ميانجی خودکارآمدی کارکنان در رابطه بين تاثير بازاریابی  انجام تحقيق تبيين هدف 

پژوهش حاضر از نظر  .بود استان مازندران یاجتماع ينتام یرداخلی و نوآوری سازمانی در دوا

جامعه  .است پيمایشیعا  تحقيق تویيیی از نو  هدف کاربردی و از نظر شيوه گردآوری اطال

 611به تعداد  1931در سال استان مازندران  تامين اجتماعیکليه کارکنان آماری این پژوهش را 

نیر محاسبه شده  213تعداد  و جدول مورگانبرای تعيين حجم نمونه از  .دهند نیر تشکيل می

آمار استنباطی از آزمون . فته استگيری به روش تصادفی ساده یور  پذیر نمونه. است

تجزیه . ها استیاده شده است کلموگروف اسميرنوف و آزمون معادال  ساختاری جهت تحليل داده

نتایج نشان داد  .انجام پذیرفته است AMOSو  SPSSافزارهای  ها نيز به کمک نرم و تحليل

در سطح  "کارکنان دکارآمدیخو"با ميانجيگری  "سازمانی نوآوری"بر  "داخلی بازاریابی"تاثير 

 نوآوری"بر  "داخلی بازاریابی"درید مورد تأیيد قرار گرفت و حاکی از آن بود که  39اطمينان 

همچنين نتایج نشان داد که . تاثيرگذار است "کارکنان خودکارآمدی"با ميانجيگری  "سازمانی

طور مستقيم تاثيرگذار ب "کارکنان خودکارآمدی"و  "سازمانی نوآوری"بر  "داخلی بازاریابی"

 .بصور  مثبت تاثيرگذار است "سازمانی نوآوری"بر  "کارکنان خودکارآمدی"است و گیت که 
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 مقدمه

های نو و نظرا  بدیع  همه سازمانها برای بقاء نيازمند اندیشه

در کالبد  افکار و نظرا  جدید همچون روحی. اند و تازه

. دهد شود و آن را از نيستی و فنا نجا  می سازمان دميده می

حیظ وضع موجود باید  در عصر ما برای بقاء و موفقيت و حتی

جریان نوجوئی و نوآوری را در سازمان تداوم بخشيد تا از 

برای آنکه بتوان در . شود رکود و نابودی سازمان جلوگيری

دنيای متالطم و متغير امروزی به حيا  ادامه داد باید به 

ضمن شناخت تغييرا  و  نوآوری و خالقيت روی آورد و

تازه تحوال  محيط برای رویاروئی با آنها پاسخهای بدیع و 

تأثيرپذیری از این تحوال  بر آنها تأثير  تدارك دید و همراه

در این عصر، . (1933الوانی، ) نهاد و به آنها شکل دلخواه داد

برای بقا و پيشرفت باید جریان نوآوری در سازمان را تداوم 

شرط بقا در دنيای . رکود و نابودی ممانعت شود بخشيد تا از

حوال  محيطی، نوآوری و متالطم کسب وکار، توجه به ت

اساس . درك ابعاد گوناگون ایجاد نوآوری در کسب وکار است

هایی  این پژوهش بر این مبناست که در عصر کنونی سازمان

 نوآوری. نوآوری و ابتکار بزنند موفق هستند که دست به

 سازمانی راهی به سوی پيشرفت و پيشی گرفتن از رقبا در

 در عين حال .(Chen et al, 2006)باشد  دنيای رقابت می

بحث بازاریابی داخلی در سازمان امروزه به یک مقوله بسيار با 

دگردیسی یک سازمان به طرف  زیرا. اهميت تبدیل شده است

توان د  یک سازمان نوآور و رسيدن به موفقيت سازمانی می

امروزه بازاریابی داخلی . پشتيبانی شود بوسيله بازاریابی داخلی

های سازمان مورد  راهبرد برای اجرای برنامه به عنوان یک

مطالعا  مربوط در این زمينه حاکی از آن است  .توافق است

 که فعاليتهای بازاریابی داخلی از طریق نیوذ و ایجاد انگيزه در

تواند فرآیند نوآوری در سازمان را تقویت نماید و  کارکنان می

فرآیند  ازتوان از آن به عنوان یک توانمندس بنابراین می

در این مقاله سعی بر این است که نقش . نوآوری نام برد

اجرای فرآیند  بازاریابی داخلی در ایجاد بستر مناسب و تسهيل

محمدکریمی، ) نوآوری در سازمان مورد بررسی قرارگيرد

1963). 

 مبانی نظري

از نظریه شناخت ( Self-efficacy) خودکارآمدی

آلبر  باندورا ( Social cognition Theory)اجتماعی

شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا  روان( 1333)

قضاوتهای فرد به توانائيهای خود در انجام وظایف و 

نظریه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوی . مسئوليتها اشاره دارد

این الگو به ارتباط . علّی سه جانبه رفتار، محيط و فرد است

عوامل ) محيطی و عوامل فردیمتقابل بين رفتار، اثرا  

که به ادراك فرد برای تویيف ( شناختی، عاطیی و بيولوژیک

بر اساس . کند کارکردهای روان شناختی اشاره دارد، تأکيد می

این نظریه، افراد در یک نظام علّيت سه جانبه بر انگيزش و 

اثرا  یک بعدی ( 1333) باندورا. گذارند رفتار خود اثر می

های مهم روان شناسان  ر فرد که یکی از فرضيهمحيط بر رفتا

انسانها دارای نوعی نظام خود . رفتار گرا بوده است، را رد کرد

کنترلی و نيروی خود تنظيمی هستند و توسط آن نظام 

های خود کنترل دارند و بر  برافکار، احساسا  و رفتار

 بيترت نیبد .کنند ای اییا می سرنوشت خود نقش تعيين کننده

 یندهایبلکه فرا ستين طيار انسان تنها در کنترل محرفت

 یريادگیعملکرد و . دارند یدر رفتار آدم ینقش مهم یشناخت

و احساسا ،  یعاطی ،یشناخت یشهایانسان متاثر از گرا

فعال است و  یانسان موجود. هاست انتظارا ، باورها و ارزش

 ريتحت تاث انسان. گذارد خود اثر می یزندگ یدادهایبر رو

ها و رفتار  زهيطور فعال در انگ است و به یعوامل روان شناخت

 یروهاي، افراد نه توسط ن«باندورا»براساس نظر . خود اثر دارد

آنها را به عمل  یطيمح یشوند، نه محرکها رانده می یدرون

عملکرد،  ،یروان شناخت یدهند، بلکه کارکردها سوق می

های  یکی از راه .ندک می نييو محرکا  آن را تع طيرفتار، مح

بوده و  توسعه ی نوآوری سازمانی داشتن منابع انسانی ماهر

در این زمينه خودکارآمدی به توانمند شدن کارکنان کمک 
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توانند  کارآمد می سازمانها برای داشتن منابع انسانی. کند می

 باندورا .(Chen et al, 2006) به بازاریابی داخلی توجه کنند

 یتوان سازنده ا ،ید که خود کارآمدکن مطرح می( 1333)

و  یعاطی ،یاجتماع ،یشناخت یمهارتها له،ياست که بدان وس

 یتحقق اهداف مختلف، به گونه ا یانسان برا یرفتار

داشتن دانش،  یبه نظر و. شود می یاثربخش سامانده

 یها کننده ینيب شيافراد پ یقبل یمهارتها و دستاوردها

بلکه باور انسان در  ستند،يفراد نا ندهیعملکرد آ یبرا یناسبم

 شیعملکرد خو یخود در انجام آنها بر چگونگ یهايباره توانائ

آنها  بيمختلف با توان ترک یداشتن مهارتها نيب. مؤثر است

گوناگون،  طیدر شرا فیانجام وظا یمناسب برا یبه روشها

چه  دیدانند که با افراد کامالً می". تیاو  آشکار وجود دارد

 فیانجام وظا یالزم برا یرا انجام دهند و مهارتها یییوظا

 "ستنديمناسب مهارتها موفق ن یدارند، اما اغلب در اجرا

در مورد نقش ( 2112)احمد و رفيق  .(39ص 1333باندورا )

کنند که بازاریابی  بيان می بازاریابی داخلی در نوآوری سازمانی

ها که  زهداخلی به طور مستقيم و یا غيرمستقيم بر برخی حو

موفقيت یا شکست سازمان در نوآوری سازمانی نقش  در

فرهنگ : از قبيل ها حوزه آنها به برخی. گذارد دارند، تاثير می

. کنند سازمانی و رهبری، ساختار، فرایندها و کارکنان اشاره می

مورد تاثير بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی از طریق  در

داخلی با ایجاد انگيزه در  زاریابیکنند که با کارکنان بيان می

 کارکنان به آنها در جهت خودشکوفایی و خودکارآمدی کمک

پژوهش از این رو  .(Ahmed & Rafiq, 2002) کند می

داخلی بر نوآوری  تاثير بازاریابی حاضر به دنبال بررسی

دوایر طریق متغير ميانجی خودکارآمدی کارکنان در  سازمانی

خواهد  لذا محقق می .است مازندرانتامين اجتماعی استان 

دریابد آیا تاثيرا  مستقيم یا غيرمستقيم روابط بين این 

 .متغيرها متیاو  است یا خير

 

 نظري تحقيقمدل  -9شکل 

 روش تحقيق

به بررسی نو  روش تحقيق، جامعه آماری،  بخشدر این 

گيری و روایی و  گيری، ابزار اندازه نمونه آماری و شيوه نمونه

 .می شودها پرداخته  ایایی آن و شيوه تجزیه و تحليل دادهپ

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شيوه گردآوری 

در یک  .است پيمایشیاطالعا  تحقيق تویيیی از نو  

های تحقيق و یا آزمون  تحقيق برای پاسخ دادن به سوال

در این . ها، تشخيص متغيرها امری ضروری است فرضيه

 .نو  متغير در نظر گرفته شده است سهتحقيق 

 نوآوری کارکنان. 1

 خودکارآمدی. 2

 بازاریابی داخلی. 9
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 اجتماعی تامين کارکنان کليه را پژوهش این آماری جامعه

 تشکيل نیر 611 تعداد به 1931 سال در مازندران استان

 جدول از تحقيق این در نمونه حجم تعيين برای .دهند می

 جامعه از الزم، نمونه حجم حداقل. است هشد استیاده مورگان

 به گيری نمونه. است شده محاسبه نیر 213 تعداد به نظر مورد

روش گردآوری  .است پذیرفته یور  ساده تصادفی روش

اطالعا  بصور  کتابخانه ای و ميدانی با استیاده از 

 از اطالعا  آوری جمع منظور به. پرسشنامه انجام گرفته است

 .است شده استیاده زیر شرح به پرسشنامه دو

 پرسشنامه این که( استاندارد) خودکارآمدی پرسشنامه( الف

. است شده تنظيم و تهيه( 1362) همکاران و شرز توسط

 ای گزینه پنج طيف در سوال 13 دارای مزبور پرسشنامه

 ندارم، نظری موافقم، موافقم، کامال) پاسخ سطوح با ليکر 

 سطح از آن گذاری نمره نحوه هک( مخالیم کامال و مخالیم

 .باشد می( 1-9) از موافق کامال سطح به مخالف کامال

 توسط پرسشنامه این که( استاندارد) نوآوری پرسشنامه( ب

. است شده تنظيم و تهيه( 1966) همکاران و مقيمی

 ليکر  ای گزینه پنج طيف در سوال 1 دارای مزبور پرسشنامه

 و مخالیم ندارم، نظری موافقم، موافقم، کامال) پاسخ سطوح با

 مخالف کامال سطح از آن گذاری نمره نحوه که( مخالیم کامال

 .باشد می( 1-9) از موافق کامال سطح به

 تنظيم و تهيه ساخته محقق داخلی بازاریابی پرسشنامه( ج

 پنج طيف در سوال 19 دارای مزبور پرسشنامه. است شده

 زیاد متوسط، کم، کم، خيلی) پاسخ سطوح با ليکر  ای گزینه

 به کم خيلی سطح از آن گذاری نمره نحوه که( زیاد خيلی و

 .باشد می( 1-9) از زیاد خيلی سطح

 بودن استاندارد بر عالوه نيز پرسشنامه این محتوای روایی

 مدیریت رشته متخصصان از دیگر برخی و راهنما استاد توسط

هش برای در این پژوهمچنين  .است گرفته قرار تأیيد مورد

 .سنجش پایایی از آزمون آلیای کرونباخ استیاده شده است

 پيش پرسشنامه 91 شامل اوليه نمونه یک ابتدا منظور بدین

 از آمده دست به های داده از استیاده با سپس و گردید آزمون

 ضریب ميزان SPSS افزار نرم کمک به و ها پرسشنامه این

در . شد محاسبه ابزار این برای کرونباخ آلیای روش با پایایی

بخش آمار تویيیی از جداول توزیع فراوانی، نمودارهای 

ستونی و ميانگين و انحراف استاندارد و در بخش آمار 

استنباطی از آزمون کلموگروف اسميرنوف و آزمون معادال  

تجزیه و . ها استیاده شده است ساختاری جهت تحليل داده

انجام  AMOSو  SPSSافزارهای  ها نيز به کمک نرم تحليل

 .پذیرفته است

 یافته ها

 هایروش از شده گردآوری اطالعا  تحليل و تجزیه برای 

 راستا این در. است شده استیاده استنباطی آمار و تویيیی آمار

 آزمون مورد آماری مناسب هایروش با تحقيق های فرضيه

 .اند گرفته قرار

 آمار توصيفی 

 ه ها نشان داد که بيشتریننتایج استخراج شده از پرسشنام

 با سال 01 تا 91 بين سنی محدوده در دهندگان پاسخ تعداد

 به مربوط دهندگان پاسخ تعداد کمترین و( درید 01/93)

 .دهند می تشکيل( درید 99/6) با سال 91 باالی سنين

و تعداد ( درید 06/93)تعداد پاسخ دهندگان مرد را همچنين 

از . دهندتشکيل می( درید 92/01)پاسخ دهندگان زن را 

نیر پاسخ دهنده، بيشترین تعداد پاسخ دهنده  213تعداد 

و ( درید 11/99)مربوط به وضعيت تحصيلی ليسانس با  

 12/1)کمترین تعداد مربوط به وضعيت تحصيلی دیپلم با 

نیر پاسخ  213همچنين از تعداد . باشدپاسخ دهنده می( درید

تا  11نده دارای سابقه خدمت دهنده، بيشترین تعداد پاسخ ده

و کمترین تعداد پاسخ دهنده دارای ( درید 96/03)سال با  21

پاسخ دهنده ( درید 31/20)سال با  11سابقه خدمت زیر  

 .باشدمی
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 آمار استنباطی

 اسميرنوف –نتایج آزمون کولموگروف 

های تحقيق از آزمون کلموگروف  برای بررسی فرضيه

آمده  1نتایج این آزمون در جدول . اسميرنوف استیاده شد

.است

 اسميرنوف –نتایج آزمون کولموگروف  -9جدول

 خودکارآمدي نوآوري بازاریابی داخلی 

 213 213 213 تعداد داده

 پارامترهاي نرمال

 97990 97231 97131 ميانگين

 17639 17691 17691 انحراف معيار

 17311 17693 17126 اسميرنوف-کولموگروف  Zآماره 

 Sig 17163 17230 17910مقدار 

 

نتایج آزمون نشان از نرمال بودن متغيرهای تحقيق داشته 

 .است

 

 نتایج مدل معادالت ساختاري

نمودار مدل معادال  ساختاری آزمون شده به منظور بررسی 

فرضيا  تحقيق برای حالت تخمينی استاندارد و برای حالت 

 .ده شده استنشان دا 9و  2های معناداری در شکل

 

 نمودار مدل معادالت ساختاري آزمون شده به منظور بررسی فرضيات تحقيق در حالت تخمينی استاندارد -2شکل 
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 نمودار مدل معادالت ساختاري آزمون شده به منظور بررسی فرضيات تحقيق پژوهش در حالت معناداري -7شکل 

 نتایج آزمون فرضيه اصلی تحقيق

H0 :رکنان در رابطه ی بين تاثير بازاریابی کا خودکارآمدی

استان  یاجتماع ينتام یرداخلی و نوآوری سازمانی در دوا

 .داردنمازندران نقش ميانجی 

H1 :کارکنان در رابطه ی بين تاثير بازاریابی  خودکارآمدی

استان  یاجتماع ينتام یرداخلی و نوآوری سازمانی در دوا

 .مازندران نقش ميانجی دارد

نتایج مدل برازش داده شده به منظور بررسی ، 2جدول 

 .دهدفرضيه ایلی تحقيق را نشان می

 برآورد ضرایب مدل معادالت ساختاري مربوط به فرضيه اصلی تحقيق  -2جدول

ضریب  ضریب وابسته ميانجی مستقل

 استاندارد

خطاي 

 برآورد

مقدار 

 بحرانی

 معناداري

 بازاریابی داخلی
 

 17111 17101 17111 17901 17910 خودکارآمدی کارکنان

 17111 97060 17109 17113 17196 نوآوری سازمانی  خودکارآمدی کارکنان

 

در این بخش به منظور بررسی نقش ميانجی متغير 

استیاده شده است که  1خودکارآمدی کارکنان از آزمون سوبل

 : شوداز فرمول زیر محاسبه می

 

 که در آن

                                                           
 
 Sobel Test  

 a متغير مستقل و ميانجی؛ مقدار ضریب مسير ميان 

b  مقدار ضریب مسير ميان متغير ميانجی و وابسته؛ 

Sa  خطای استاندارد مربوط به مسير ميان متغير مستقل و

 ميانجی؛ 

Sb  خطای استاندارد مربوط به مسير ميان متغير ميانجی و

  .باشدوابسته می
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 نتایج حاصل از آزمون سوبل متغير قصد خرید محصول -7جدول

 z-value Sb Sa b a اداريمعن

17112 97196 17109 17111 17196 17910 

 

و   1731باالتر از z-value براساس نتيجه بدست آمده مقدار

باشد که بيانگر نقش  می 1719سطح معناداری کمتر از 

بنابراین فرضيه . باشد ميانجی متغير خودکارآمدی کارکنان می

 .شود ایلی تحقيق تایيد می

  ون فرضيه فرعی اول تحقيقنتایج آزم

داخلی بر نوآوری  بازاریابی: فرضيه فرعی اول تحقيق

 .استان مازندران تاثير دارد یاجتماع ينتام یرسازمانی در دوا

، نتایج مدل برازش داده شده به منظور بررسی 0جدول 

 .دهدفرضيه فرعی اول تحقيق را نشان می

مربوط به فرضيه فرعی اول تحقيق برآورد ضرایب مدل معادالت ساختاري -6جدول  

 مستقل
 

 ضریب استاندارد ضریب وابسته
خطاي 

 برآورد

مقدار 

 بحرانی
 معناداري

 17111 127222 17106 17932 17962 نوآوری سازمانی  بازاریابی داخلی

شود که آماره آزمون ، مشاهده می(0)براساس نتایج جدول 

 "نوآوری سازمانی"بر  "بازاریابی داخلی"مربوط به تاثير  

است که بزرگتر از مقدار ( =222/12)دارای آماره آزمون 

توان باشند و در نتيجه میمی( 39/1t=31/1) 19/1بحرانی 

را  "نوآوری سازمانی"بر  "بازاریابی داخلی"داری تاثير معنی

بنابراین . در این مدل پذیرفت 19/1در سطح خطای نو  اول 

 : شود یعنیل تحقيق پذیرفته میفرضيه فرعی او

 .دارد معناداری ريتأث "نوآوری سازمانی"بر  "بازاریابی داخلی"

بازاریابی "با توجه به مثبت بودن ضریب استاندارد تاثير متغير 

در مدل ( 17932)برابر با  "نوآوری سازمانی"بر  "داخلی

 "بازاریابی داخلی"توان گیت که متغير ساختاری مربوطه، می

 .تاثير مثبت معناداری دارد "نوآوری سازمانی" بر

  نتایج آزمون فرضيه فرعی دوم تحقيق

داخلی بر  بازاریابی: فرضيه فرعی دوم تحقيق

استان  یاجتماع ينتام یرخودکارآمدی کارکنان در دوا

 .مازندران تاثير دارد

، نتایج مدل برازش داده شده به منظور بررسی 9جدول 

 .دهدرا نشان می فرضيه فرعی دوم تحقيق

 

 برآورد ضرایب مدل معادالت ساختاري مربوط به فرضيه فرعی دوم تحقيق -3جدول

 مستقل
 

خطای  ضریب استاندارد ضریب وابسته

 برآورد
 معناداری مقدار بحرانی

  بازاریابی داخلی
خودکارآمدی 

 کارکنان
17910 17901 17111 17101 17111 

شود که آماره آزمون ده می، مشاه(9)براساس نتایج جدول 

خودکارآمدی "بر  "بازاریابی داخلی"مربوط به تاثير  

است که بزرگتر از ( =101/1)دارای آماره آزمون  "کارکنان

-باشند و در نتيجه میمی( 39/1t=31/1) 19/1مقدار بحرانی 
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خودکارآمدی "بر  "بازاریابی داخلی"داری تاثير توان معنی

در این مدل  19/1را در سطح خطای نو  اول  "کارکنان

شود بنابراین فرضيه فرعی دوم تحقيق پذیرفته می. پذیرفت

 : یعنی

 معناداری ريتأث "خودکارآمدی کارکنان"بر  "بازاریابی داخلی"

با توجه به مثبت بودن ضریب استاندارد تاثير متغير  .دارد

بر با برا "خودکارآمدی کارکنان"بر  "بازاریابی داخلی"

توان گیت که متغير در مدل ساختاری مربوطه، می( 17901)

تاثير مثبت  "خودکارآمدی کارکنان"بر  "بازاریابی داخلی"

 .معناداری دارد

  نتایج آزمون فرضيه فرعی سوم تحقيق

بر  خودکارآمدی کارکنان: فرضيه فرعی سوم تحقيق

تاثير  استان مازندران یاجتماع ينتام یرنوآوری سازمانی در دوا

 .دارد

، نتایج مدل برازش داده شده به منظور بررسی 1جدول 

 .دهدفرضيه فرعی سوم تحقيق را نشان می

 برآورد ضرایب مدل معادالت ساختاري مربوط به فرضيه فرعی سوم تحقيق -4 جدول

 مستقل
 

 ضریب استاندارد ضریب وابسته
خطاي 

 برآورد

مقدار 

 بحرانی
 معناداري

 17111 97060 17109 17113 17196 نوآوری سازمانی  نخودکارآمدی کارکنا
 

شود که آماره آزمون ، مشاهده می(1)براساس نتایج جدول 

نوآوری "بر  "خودکارآمدی کارکنان"مربوط به تاثير  

است که بزرگتر از ( =060/9)دارای آماره آزمون  "سازمانی

-ند و در نتيجه میباشمی( 39/1t=31/1) 19/1مقدار بحرانی 

نوآوری "بر  "خودکارآمدی کارکنان"داری تاثير توان معنی

در این مدل  19/1را در سطح خطای نو  اول  "سازمانی

شود بنابراین فرضيه فرعی سوم تحقيق پذیرفته می. پذیرفت

 : یعنی

 ريتأث "نوآوری سازمانی"بر  "خودکارآمدی کارکنان"

بودن ضریب استاندارد تاثير با توجه به مثبت  .دارد معناداری

برابر با  "نوآوری سازمانی"بر  "خودکارآمدی کارکنان"متغير 

توان گیت که متغير در مدل ساختاری مربوطه، می( 17113)

تاثير مثبت  "نوآوری سازمانی"بر  "خودکارآمدی کارکنان"

 .معناداری دارد

 نتيجه گيري

ان به با توجه به نتایج اشاره شده در بخش قبل، می تو

یراحت بيان نمود که فرضيه ایلی تحقيق پذیرفته شده و با 

بر  "داخلی بازاریابی"توان گیت که  درید می 39اطمينان 

 "کارکنان خودکارآمدی"با ميانجيگری  "سازمانی نوآوری"

با توجه به مطالعا  انجام شده ، نتایج تحقيق . تاثيرگذار است

همسو ( 1932) اییهانی حاضر با نتایج تحقيقا  نصر

 یابیبازار ريتاث یبررسآنها در پژوهشی تحت عنوان  .باشد می

 یخودکارآمد یانجيم ريبا متغ یسازمان یبر نوآور یداخل

عنوان  کارکنان به یخودکارآمدنشان دادند که  کارکنان

با شد   یسازمان یبر نوآور یداخل یابیبازار ريدر تاث یانجيم

ضيه فرعی اول تحقيق فرهمچنين  .است رگذاريتاث( 901/1)

توان گیت که  درید می 39پذیرفته شده و با اطمينان 

. تاثيرگذار است "سازمانی نوآوری"بر  "داخلی بازاریابی"

( ضریب استاندارد= 932/1)مثبت بودن ضریب این متغير 

 نوآوری"بر  "داخلی بازاریابی"حاکی از تاثير مستقيم متغير 

العا  انجام شده ، نتایج با توجه به مط. باشد می "سازمانی

همسو ( 1932) اییهانی تحقيق حاضر با نتایج تحقيقا  نصر

 یابیبازار ريتاث یبررسآنها در پژوهشی تحت عنوان  .باشد می

 یخودکارآمد یانجيم ريبا متغ یسازمان یبر نوآور یداخل

 یسازمان یبر نوآور یداخل یابیبازارنشان دادند که  کارکنان
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چنين نتایج تحقيق با نتایج مطالعا  هم .است رگذاريتاث

نيز همسو ( 2112)گُنزالز و همکارانو  (1963)پناه  سلطان

 . باشد می

فرضيه فرعی دوم تحقيق پذیرفته شده و با اطمينان در ادامه 

بر  "داخلی بازاریابی"توان گیت که  درید می 39

مثبت بودن ضریب . تاثيرگذار است "کارکنان خودکارآمدی"

حاکی از تاثير مستقيم ( ضریب استاندارد= 901/1) این متغير

. باشد می "کارکنان خودکارآمدی"بر  "داخلی بازاریابی"متغير 

با توجه به مطالعا  انجام شده ، نتایج تحقيق حاضر با نتایج 

آنها در  .باشد همسو می( 1932) اییهانی تحقيقا  نصر

 ینوآور بر یداخل یابیبازار ريتاث یبررسپژوهشی تحت عنوان 

نشان دادند  کارکنان یخودکارآمد یانجيم ريبا متغ یسازمان

 .است رگذاريتاث خودکارآمدی کارکنانبر  یداخل یابیبازارکه 

بنابراین فرضيه فرعی دوم تحقيق پذیرفته شده و با در نهایت 

 "کارکنان خودکارآمدی"توان گیت که  درید می 39اطمينان 

مثبت بودن ضریب این . استتاثيرگذار  "سازمانی نوآوری"بر 

حاکی از تاثير مستقيم متغير ( ضریب استاندارد= 113/1)متغير 

با . باشد می "سازمانی نوآوری"بر  "کارکنان خودکارآمدی"

توجه به مطالعا  انجام شده ، نتایج تحقيق حاضر با نتایج 

آنها در  .باشد همسو می( 1932) اییهانی تحقيقا  نصر

 یبر نوآور یداخل یابیبازار ريتاث یرسبرپژوهشی تحت عنوان 

نشان دادند  کارکنان یخودکارآمد یانجيم ريبا متغ یسازمان

   .است رگذاريتاث یسازمان یبر نوآور خودکارآمدی کارکنانکه 

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعا  مقاله تماماً  نيز امانت

 . گردید رعایت

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعی بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان  :سهم نویسندگان

 .بصور  مشترك و برابر انجام گرفته است

از تمام کسانی که ما را در تهيه این : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم مقاله یاری رسانده

ن تأمين اعتبار واین پژوهش بد: ار پژوهشتأمين اعتب

 .مالی سامان یافته است

 

 منابع و مآخذ

 منابع فارسی. الف

، (.1931)اثرزاده، رضا، بجانی، حسين، ملکی نيا، عماد،  -

ی  بررسی خودکارآمدی نيروی انسانی در سازمانها و ارائه

ی انسانی  الگوی میهومی برای سنجش آن، دوماهنامه توسعه

 31-33، ص 31، مهرو آبان 93ال هشتم، شماره پليس، س

ایمانی پور، نرگس؛ محمدپور، سعيده و قلی پور، آرین  -

نقش مدیریت منابع انسانی الکترونيکی بر نوآوری (. 1931)

سازمانی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد دوم، 

 63-119ص 

(. 1963)هادی، عباسيان فرد، مهرنوش  بهرامی، -

فصلنامه رشد، دوره ششم، . رآمدی و انگيزه پيشرفتخودکا

 .9-9ص 63، پایيز 1شماره 

ساخت و هنجاریابی پایان (. 1961)پور جعیر دوست، کامليا  -

ی دبيرستانهای  ساله10-16آزمون خودکارآمدی دانش آموزان 

ی کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه  پایان نامه. شهر کرج

 . طباطبائی

نقش خودکارآمدی ارزش تکليف (.1966)خضری، آذری  -

آزمون )اهداف پيشرفت و درگيری شناختی در پيشرفت ریاضی

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم (. مدل علمی 

 .تربيتی و روان شناسی دانشگاه تهران
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 باورهای رابطه(. 1960)خاتون  نرجس حصاری، ذبيحی -

 يشپ آموزان دانش پيشرفت تحصيلی با خودکارآمدی

 ارشد دانشگاه کارشناسی نامه پایان مشهد، شهر دانشگاهی

 .تهران

نقش (. 1931)رزمی، شهریار؛ نعمتی سوگلی تپه، فاطمه  -

تعدیل کننده خودکارآمدی در رابطه بين استرس شغلی با 

سالمت روانی و رضایت شغلی کارکنان بانک یادرا  تبریز، 

 .31تابستان  ،2، شماره 6فصلنامه سالمت کار ایران، دوره 

مقایسه (. 6919)زار  زاده، کمال، کدیور، پروین  -

خودکارآمدی و خالقيت در دانش آموزان کاربر اینترنت و 

، 63دانش آموزان غير کاربر، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 

 .119-111ص

(. 1932)سرمد سعيدی، سهيل؛ جمشيدیان، محمد امين  -

بازارگرایی و عملکرد بررسی تاثير بازاریابی داخلی بر 

های خدماتی مطالعه موردی شعب بانک رفاه در شهر  سازمان

 .32-111، 16اراك، مطالعه بازاریابی، 

و  یحداد یمرتض ی؛بشل يمانیسل یعل يد؛سع ی،ییر -

در  یداخل یابیو کارکرد بازار يت، اهم1963 یلی،حما یمازتا

 بییابازار یالملل ينکنیرانس ب يندوم ی،ینعت بانکدار

 ی،خدما  مال یابیتهران، مرکز بازار ی،خدما  مال

بررسی (. 1963)طباطبایی هنزایی، سيدولی؛ اخوان، نيما  -

مطالعه موردی بانک : ارتباط بازاریابی درونی و کيیيت خدما 

های مدیریت و  همایش ملی چالش: اییهان. کشاورزی

 .های ایرانی اییهان رهبری در سازمان

هادی، قدسی،  نوش، بهرامی،عباسيان فرد، مهر -

، رابطه خودکارآمدی با انگيزه پيشرفت در دانش (.1963)احقر

فصلنامه روان شناسی  .آموزان دختر پيش دانشگاهی

 .113-39، ص (19)1کاربردی، شماره 

رابطه (.1931)عبدلی سلطان احمدی، جواد و دیگران  -

باورهای کارآمدی جمعی و باورهای خودکارآمدی با رضایت 

فصلنامه شغلی و . شغلی دبيران مرد دوره متوسطه شهر قم

 .119-120، ص 11سازمانی، دوره چهارم، شماره 

بررسی رابطه بين ابعاد سه گانه (. 1931)قادری، مطلب  -

با ميزان ( عز  نیس، خودکنترلی، خودکارآمدی )شخصيتی 

پایان نامه . خالقيت کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی سنندج

 ارشد، دانشگاه آزاد واحد سنندج کارشناسی

نقش باورهای خودکارآمدی، (. 1962)کدیور، پروین -

خودگردانی و هوش در پيشرفت درسی دانش آموزان 

مجله علوم تربيتی و روان شناسی، دوره سوم، سال .دبيرستانی

 2و1دهم، شماره 

بررسی رابطه (. 1931)گلچين، مجتبی، سنجری، احمدرضا  -

فصلنامه مطالعا  . خودکارآمدی کارکنان بين هوش معنوی و

 .11-90، ص9رفتار سازمانی، سال اول، شماره 

نقش (. 1931)محمدکریمی، پرستو؛ خسروی، آرمان  -

بازارگرایی در رابطه بين بازاریابی داخلی و عملکرد بانکی، 

 .چهارمين کنیرانس بين المللی بازاریابی خدما  بانکی: تهران

سلطان  ؛رضا ،شافعی ؛آرمان خسروی، ؛پرستو محمدکریمی، -

بررسی نقش بازاریابی داخلی بر نوآوری در ، هيرش ،پناه

اولين کنیرانس بين المللی مدیریت، نوآوری و ، سازمان

 (شيراز – 63بهمن  26و  23) کارآفرینی 

بررسی نقش (.1966)نيکدل، فریبرز، و همکاران -

. عناییخودکارآمدی حافظه برعملکرد حافظه رویدادی و م

 .2، شماره 11های علوم شناختی، سال  مجله تازه
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