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بررسی رابطه وفاداری کارکنان با بازاریابی داخلی
(مطالعه موردی ،کارکنان پاالیشگاه گاز ایالم)
یاسان اهلل پوراشرف  ،زینب طوالبی  ،علی نجات پرهیزکار

چکیده:
هدف این تحقیق ،بررسی رابطه بازاریابی داخلی با وفاداری مشتری است ،از این رو بر اساس ابعاد شش گانه وفاداری
کارکنان (کار سخت -نصیحت – همکاری -فعال بودن – منافع طبیعی -اطاعت کردن)با بازاریابی داخلی ،یک فرضیه
کلی و شش فرضیه جزیی شکل گرفت .که تمامی ان ها مورد تایید قرار گرفتند و این حاکی از ان است که بازاریابی
داخلی با تمامی ابعاد وفاداری کارکنان رابطه معنادار و مستقیم داشته و ان را تحت تاثیر قرار می دهد.
تحقیق از جهت هدف کاربردی و از نظر روش و شیوه جمع آوری داده ها توصیفی و پیمایشی به شمار می آید .از نرم
افزار  spss 19برای تجزیه و تحلیل داده ها  ،استفاده گردید.جامعه مورد نظر  ،کارکنان پاالیشگاه گاز ایالم می باشد
که جمعیتی بالغ بر  044نفر جمعیت دارد .آلفای کرون باخ برابر با  ./199می باشد.
میزان رابطه بازاریابی داخلی با وفاداری کارکنان به طور کلی برابر با 48.1می باشد ،که نشان دهنده رابطه خطی،
مثبت و بسیار قوی میان این دو متغیر می باشد و این به بدان معناست که با افزایش یک واحدی در بازاریابی داخلی،
وفاداری کارکنان نسبت به سازمان و اهداف سازمانی به میزان  48.1افزایش می یابد.
کلمات کلیدی :بازاریابی داخلی ،وفاداری کارکنان ،همکاری ،منافع طبیعی ،کار سخت

استادیار گروه مدیریت دانشگاه دولتی ایالم(معاونت تحقیقاتی)
استادیار گروه مدیریت دانشگاه دولتی ایالم(مدیر گروه)
کارشناس ارشد مدییت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه دولتی ایالم(،نویسنده مسوول)
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مقدمه و ادبیات :
عدم رضایت و عدم احساس تعلق و وفاداری کارکنان به سازمان پیامدهایی چون تاخیر،غیبت(روانی و فیزیکی) و ترک
سازمان را به همراه دارد که افزون بر هزینه های متعدد در روحیه ی سایر کارکنان نیز تاثیر می گذارند در نتیجه افزایش
وفاداری کارکنان موضوع با اهمیتی است] [.
باتوجه به افزایش رقابت در بازار مؤسسات مختلف ،سازمانها نیازمند استراتژیهایی هستند که عالوه بر حفظ مزایای رقابتی
آنها در بازار ،موجب افزایش سهم آنها در بازار شود ،تحقیقات نشان داده است که کارکنان سازمان سهم بسزایی در
جلب مشتریان وایجاد وفاداری در آنها دارند بنابراین سرمایه گذاری سازمان ها در حوزه ی مشتریان داخلی موجب تعهد
و التزام کارکنان می شود]  .[ 8با این تفاسیر اهمیت و ضرورت چنین پدیده هایی در هر سازمان امری حیاتی است که
می بایست در راستای پیشگیری از پیامد های زیانبار فرسودگی شغلی و پیامد های مثبت وفاداری کارکنان و بازاریابی
داخلی ضمن ارزیابی و سنجش میزان بروز و پیدایش فرسودگی شغلی در سازمانها ،با اتخاذ راهکارها و راهبردهای عملی
و پیشگیرانه مانع گسترش آن شد و از نتایج مثبت وفاداری کارکنان و بازاریابی داخلی در سازمان ها استفاده نمود.
این تحقیق می تواند برا ی صنایع پتروشیمی  ،گاز  ،سازمان های دولتی ،بنگاه ها و تولید کنندگان کاالها و غیره ..دارای
کاربردهای فراوان باشد.
وفاداری کارکنان عبارت است از میزانی که افراد احساس می کنند قسمتی از سازمان هستند،کارکنانی که دارای وفاداری
سازمانی بیشتری هستند بیشتر کار می کنند و به سازمان تعهد دارند[ .] 1وفاداری کارکنان شامل شش بعدِ کار سخت،
نصیحت ،همکاری ،فعال بودن ،منافع عمومی واطاعت کردن است[ .] 1از نظر کلی وجود وفاداری در نیروی کار یک
سازمان بستر الزم را برای بارآوری وکارآمدی باالتر فراهم می سازد] [ .وفاداری دارای مشخصه هایی نظیر تمایل مبتنی
بر دلبستگی در تمامی شرایط نسبت به سازمان محل کار ،پذیرش تغییرات برنامه ریزی شده وتمایل به عدم ارتکاب
رفتارهایی که به هر دلیل برای سازمان زیاد آور است می باشد] [.
بازار یابی داخلی یکی از مباحث بازاریابی است که در سال  88به عنوان شیوه ای برای حل مسائل و مشکالت مربوط
به کارکنان سازمان ها و ارائه ی خدمات با کیفیت به آنان توسط بری مطرح شد] .[8بازار یابی داخلی به منزله ی ایجاد
یک بازار داخلی در سازمان توسط کارکنان است[ .]6بازار یابی داخلی نوعی فلسفه ی مدیریت استراتژیک می باشد که
کار جذب ،توسعه ،انگیزه مند کردن و حفظ کارکنان مهم و برجسته را با فراهم کردن محیط کار باکیفیت و تأمین
نیازهای آنان به انجام می رساند[ .]7سازمان های پیشرو در عصر حاضر موفقیت خود را در بکارگیری سهمی بیشتر از
دارائی های نامشهود دنبال می کنند ،در این میان منابع انسانی دانشگر وخالّق مهمترین دارائی نامشهود وکلید طالیی در
عرصه ی رقابت است و بی دلیل نیست که در زیر نویس ترازنامه ی اکثر شرکت ها جمله ی":با ارزش ترین دارائی ما،
کارکنان ما هستند" به چشم می خورد[ .]6در این تحقیق به دنبال بررسی روابط بین وفاداری کارکنان و بازاریابی داخلی
در کارکنان شرکت پاالیشگاه گاز ایالم هستیم.
تحقیقات گارتنر و نولن حاکی از آن است که پاداش و تقویت صحیح وفاداری ،کارکنان را از لحاظ نگرشی مستعد
پذیرش دیدگاههای مثبت نسبت به سازمان می کند[ ] .وفاداری درقالب عباراتی شامل رفتارهای فعال همراه با غرور و
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تع صب و حمایت سازمانی شامل دفاع از سازمان در برابر انتقادها ،تاکید بر روی نقاط مثبت سازمان و خودداری از گله و
شکایت از سازمان تعریف شده است].[ 8
تعاریف متعددی از بازاریابی داخلی ارائه گردیده است ،اما نکته ی اصلی در تمام آنها رفتار با کارکنان به عنوان مشتریان
داخلی سازمان وکسب رضایتمندی آنان است که در نهایت سازمان می تواند موقعیت بهتری در ارائه ی خدمات مطلوب
تر به مشتریان خارجی و افزایش رضایت مندی آنان کسب کند ،به طور کلی بازاریابی داخلی به افراد درون مرزهای
سازمان و ایجاد رضایتمندی در آنها می پردازد[ .]6بازار یابی داخلی یک تالش برنامه ریزی شده با استفاده از یک
رویکرد همانند بازاریابی برای غلبه بر مقاومت های سازمانی در برابر تغییر ،متوازن کردن ،انگیزه مند کردن و هماهنگی
بین وظیفه ای و یکپارچه کردن کارکنان در جهت اجرای اثربخش استراتژی های شرکتی و وظیفه ای به منظور ایجاد
رضایت از طریق فرایند ایجاد کارکنان با انگیزه و مشتری محور می باشد[.]7
حسنقلی پور ،انصاری و الهی گل (  ) 8در مقاله ای تحت عنوان " بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی در
سازمان های خدماتی با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی و تعهد سازمانی" به این نتیجه می رسند که بین
بازاریابی داخلی و بازارگرایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین در رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی
متغیرهای تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی نقش میانجی دارند.
عباسی و صالحی ( ) 81در مقاله خود با عنوان اثر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری در صنعت بیمه به این نتیجه دست
پیدا می کنند که رضایت شغلی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و مشتری مداری نقش میانجی دارد.
-6سیدجوادین ،رایج ،آقامیری و یزدانی ( ) 87در مقاله ای با عنوان "بازاریابی درونی گامی در جهت بهبود رفتارهای
شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات" به این نتیجه می رسند که اقدامات بازاریابی درونی رفتارهای شهروندی سازمانی و
در نهایت کیفیت خدمات را افزایش می دهد.
پورعزت ،احسانی مقدم ،یزدانی و فائز (  ) 8در پژوهشی باعنوان تحلیل مقایسه ای نقش ابعاد گوناگون عدالت در جو
سازمان و وفاداری سازمانی( پژوهشی پیرامون یک سازمان فناوری اطالعات); به این نتیجه رسیدند که چهار بعد عدالت
توزیعی ،میان فردی ،اطالعاتی و مشاهده ای رابطه ای معنادار با وفاداری سازمانی دارند ولی هیچگونه رابطه ی علی بین
عدالت رویه ای وزبانی با وفاداری سازمانی مشاهده نشد.
روش شناسی:
تحقیق از جهت هدف کاربردی و از نظر روش و شیوه جمع آوری داده ها توصیفی و پیمایشی به شمار می آید .از نرم
افزار  spss 19برای تجزیه و تحلیل داده ها  ،استفاده گردید .جامعه مورد نظر  ،کارکنان پاالیشگاه گاز ایالم می باشد که
جمعیتی بالغ بر  011نفر جمعیت دارد .چون تعداد جامعه محدود و کم قبود از سرشماری استفاده کرده ایم(.همه اعضای
جامعه را در نظر گرفته ایم) .ابزارجمع آوری اطالعات از راه پرسش نامه محقق ساخته (پنج گزینه های طیف لیکرت) می
باشد که میان جامعه ،پخش شده است .برای سواالتی که در پرسش نامه ها به طور صحیح پر نشده اند ،حد متوسط و
گزینه سه را انتخاب نموده ایم .پرسش نامه شامل  3مولفه می باشد که  ،ما در این تحقیق برای هر بعد هر متغیر  3مولفه
در نظر گرفته ایم .روایی پرسش نامه از نظر صوری توسط نخبگان( استادیار مدیریت) مورد تایید قرار گرفت .از طرفی
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پایایی پرسش نامه از طریق نرم افزار  spss19از طریق آزمون آلفای کرون باخ مورد ارزیابی قرار گرفت که میزان
آن برابر با  ./199شد.
مدل مفهومی تحقیق:

فرضیات تحقیق:
فرضیه اصلی:
بین وفاداری کارکنان با بازاریابی داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:
بین کار سخت با بازاریابی داخلی رابطه معناداری وجود دارد.بین نصیحت با بازاریابی داخلی رابطه معناداری وجود دارد.بین همکاری با بازاریابی داخلی رابطه معناداری وجود دارد.-0بین فعال بودن با بازاریابی داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
-3بین منافع طبیعی با بازاریابی داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
-6بین اطاعت کردن با بازاریابی داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
تجزیه و تحلیل داده ها:
=X1کار سخت =X2 ،نصیحت =X3 ،همکاری =X4 ،فعال بودن=X5 ،منافع طبیعی =X6 ،اطاعت کردن =Y ،
بازاریابی داخلی
برای بررسی نرمال بودن دادها از آزمون کلموگروف -اسمیرینوف استفاده شد که نتایج به دست آمده مقادیر زیر را نشان
می دهند.
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جدول شماره( ) :ازمون کلموگروف  -اسمیرینوف
تعداد

Y

X1

X2

X3

X4

X5

X6

011

011

011

011

011

011

011

میانگین

0/ 6

/83 1

/8 81

/7871

/7011

0/ 6

/83 1

انحراف

1/0 6

1/3886

1/3 1

1/3 76

1/0808

1/0 6

1/3886

معیار
حد باال
حد پایین
مقدارZ
سطح

1/18

1/168

1/16

1/18

1/183

- 1/ 7

- 1/ 6

- 1/ 7

- 1/ 08

/88

/63

/607

/32

1/762

1/117

1/117

- 1/

1/11

1/18

1/183

- 1/ 7

- 1/

1/203

/354

/63

1/30

1/637

1/006

معناداری
نرمال

غیرنرمال

غیرنرمال

غیرنرمال

نرمال

غیرنرمال

نرمال

در این مقاله سطح اطمینان برابر با  1/83و ضریب خطای اندازه گیری برابر با  1/13در نظر گرفته شده است.
از این رو چون مقدار  sigیا همان P-valueکم تر از مقدار ضریب خطای مورد نظر در این مقاله می باشد ،باید چنین
اظهار داشت که چون تنها متغیر ، Yنرمال می باشد و سایر متغیر های تحقیق ،نرمال نمی باشند(برخی نرمال و برخی غیر
غیر نرمال)  .برای همین برای برآورد میزان رابطه میان متغیرهای مربوطه از  rاسپیرمن استفاده شده است( .چنانچه تمامی
دادها نرمال بودند از  rپیرسون استفاده می کردیم) .در زیر جدولی که نشان دهنده شدت رابطه میان متغیر های مربوطه
می باشد ،آورده شده است.
جدول شماره( :)4مقادیر  rاسپیرمن:
=X1کار سخت =X2 ،نصیحت =X3 ،همکاری =X4 ،فعال بودن=X5 ،منافع طبیعی =X6 ،اطاعت کردن =Y ،
بازاریابی داخلی
X1
R
Y

سطح

X2

X3

X4

1/730

1/73

1/88

1/6

1/11

0/024

1/11

1/113

X5

X6

1/3

1/870

0/009

0/031

معناداری
تعداد

011

011

011

011

011

011

میزان Rبرای کل رابطه برابر با 1/88می باشد .(sig=0/000(.با توجه به روابط به دست آمده تمامی فرضیات معنادار
بوده و تمامی متغیر های مستقل ،رابطه قوی و مثبت با میزان باال با متغیر وابسته دارند.
جدول شماره(:)3خالصه مدل (روش انجام رگرسیون):
 Rچندگانه
1/8

 Rمربع(ضریب تعیین)
1/88

این جدول ،روش انجام رگرسیون را نشان می دهد.

برآورد ضریب تعیین
1/80

تخمین خطاهای خارج از استاندارد
/318
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جدول شماره(:)6آنالیز واریانس:
میانگین مربعات

آزمون F

سطح معناداری

3

/118

/6 0

1/111

باقی مانده ها

/810

80

1/ 68

مجموع(کل)

7/807

88

جمع مربعات
رگرسیون

3/10

درجه آزادی

این جدول ،آنالیز واریانس رگرسیون است که با توجه به مقدار بسیار زیاد ، Fنشان می دهد که این رگرسیون بسیار معنی
دار است .سایر مقادیر مجموع مربعات رگرسیون و خطا نیز به همراه درجات ازادی آنها  ،آورده شده است.
جدول شماره( :)7ضرایب رگرسیون :
انحراف از استاندارد

مدل

بتا

عرض از مبدا

/80

1/ 8

بتای استاندارد شده

آزمون T

سطح معناداری

(خطا)
0/663

1/111

X1

1/730

1/531

-1/753

5/ 78

1/108

X2

1/73

1/312

+1/716

/236

1/1 1

X3

1/88

1/621

-1/623

/73

1/10

X4

1 /6

0/429

+0/509

8/261

0/019

X5

1 /3

1/ 8

-1/861

3/ 78

1/111

X6

1/870

1/572

-1/643

4/161

1/002

با توجه به جدول باال که نشان دهنده ضرایب رگرسیون است مدلی که در ادامه آورده شده است ،برای این تحلیل ارائه
می شود که نشان دهنده میزان تاثیر میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته در مدل می باشد.
مدل نهایی به دست آمده :
=X1کار سخت =X2 ،نصیحت =X3 ،همکاری =X4 ،فعال بودن=X5 ،منافع طبیعی =X6 ،اطاعت کردن =Y ،
بازاریابی داخلی

خالصه یافته ها:
فرضیه اصلی:
بین وفاداری کارکنان با بازاریابی داخلی رابطه معناداری وجود دارد .تایید شد()R=0.89
فرضیات فرعی:
بین کار سخت با بازاریابی داخلی رابطه معناداری وجود دارد .تایید شد()R=0.75بین نصیحت با بازاریابی داخلی رابطه معناداری وجود دارد .تایید شد()R=0.75بین همکاری با بازاریابی داخلی رابطه معناداری وجود دارد .تایید شد()R=0.89-0بین فعال بودن با بازاریابی داخلی رابطه معناداری وجود دارد .تایید شد()R=16.9
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-3بین منافع طبیعی با بازاریابی داخلی رابطه معناداری وجود دارد .تایید شد()R=0.52
-6بین اطاعت کردن با بازاریابی داخلی رابطه معناداری وجود دارد .تایید شد()R=0.87
بحث و نتیجه گیری:
هدف این تحقیق ،بررسی رابطه بازاریابی داخلی با وفاداری مشتری است ،از این رو بر اساس ابعاد شش گانه وفاداری
کارکنان با بازاریابی داخلی ،یک فرضیه کلی و شش فرضیه جزیی شکل گرفت .که تمامی ان ها مورد تایید قرار گرفتند
و این حاکی از ان است که بازاریابی داخلی با تمامی ابعاد وفاداری کارکنان رابطه معنادار و مستقیم داشته و ان را تحت
تاثیر قرار می دهد.
میزان رابطه بازاریابی داخلی با وفاداری کارکنان به طور کلی برابر با 1888می باشد ،که نشان دهنده رابطه خطی ،مثبت و
بسیار قوی میان این دو متغیر می باشد و این به بدان معناست که با افزایش یک واحدی در بازاریابی داخلی ،وفاداری
کارکنان نسبت به سازمان و اهداف سازمانی به میزان  1888افزایش می یابد.
یعنی می توان چنین اظهار نظر کرد که که هر چه بازاریابی داخلی در سازمان بیشتر باشد ،افراد بیشتر تن به کارهای سخت
می دهند و این کارهای سخت را با انگیزه و اشتیاق بیشتر انجام خواهند داد و بیشتر به نصیحت های سایر کارکنان و
باالدستی ها و پایین دستی های خود گوش فرا می دهند ،با دیگران همکاری بیشتری دارند و کم تر احتکار و تک روی
می کنند ،در ساز مان فعال تر هستند و در تمامی زمینه های سازمانی مربوط مشارکت مستمر دارند و برای رسیدن سازمان
به اهدافش تالش می کنند و به دنبال منافع فردی نمی باشند و به دنبال منافع سازمانی و جمعی هستند و برای رسیدن به آن
اهداف حداکثر تالش خود را می کنند و خود را با سازمان و اعضای سازمان یک خانواده محسوب می کنند و در نهایت
به دستورات مافوق خود بهتر گوش می دهند و اطاعت می کنند ،زیرا باور دارند که دستورات به نفع همه هست و تخطی
از ان ها به ضرر خود فرد و دیگران خواهد بود.
از این رو به مدیران و مسئولین پیشنهاد داده میشود که از نتیجه این تحقیق استفاده کنند و در سازمان خود از بازاریابی
داخلی استفاده کنند ،یعنی نیازها و خواسته های مشتریان داخلی(کارکنان) خود را شناسایی کرده و برای پاسخ گویی به
ان نیازها و خواسته ها حداکثر تالش خود را بکنندف از این رو کارکنان نیز در نتیجه این توجه به سازمان وابسته روحی و
عاطفی پیدا می کنند و نسبت مادر به فرزندی برا سازمان و کارکنان سازمان به وجود خواهد آمد و از این رو به مانند یک
فرزند (کارکنان) در خدمت مادر(سازمان) خود خواهند بود.
به محققان اتی پیشنهاد داده می شود که این عنوان را در زمان ها و مکان های دیگر دیگر انجام دهند و نتایج ان را با نتایج
حاصل از این تحقیق ،مقایسه کنند.
همین طور به آن ها پیشنهاد داده می شود که متغیرهایی همچون رضایت کارکنان ،شخصیت درونی کارکنان و و روحیه
تیم سازی و انسجام را در تحقیقات خود مد نظر داشته باشند و ان ها را نیز در تحقیق خود بررسی کنند.
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