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بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان  تأثیرنقش تعدیلی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در 
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 چکیده

به ترک خدمت کارکنان  لیبر تما یدرون یابیبازار تأثیردر  یشغل تیو رضا یتعهد سازمان یلینقش تعد ی، بررسحاضر پژوهشهدف از  هدف:

 .ی بودادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمال

است. جامعه  شده انجام یدانیم صورتبهکه  است بوده یو به لحاظ هدف کاربرد یهمبستگ -یفیروش پژوهش از نوع توص ناسی:شروش

 نفر 185به  هاآن تعداددادند که می لیتشک یاستان خراسان شمال یهاکارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستان هیا کلپژوهش ر یآمار

از  یریگبهرهبا  پرسشنامه 130نفر برآورد شده که  124کوکران از جامعه محدود  یریگاز فرمول نمونه یریگبا بهره ینمونه آمار. درسییم

ای بهره گرفته شد و پرسشنامه شیمایپ یها از استراتژداده یآورجمع. جهت دیگرد عیتوز یجامعه آمار انیدر م یاطبقه یریگنمونه شور

دهندگان پاسخ اریو در اخت نیبه ترک خدمت تدو لیو تما یشغل تیرضا ،یتعهد سازمان ،یدرون یابیاستاندارد بازار یهابر پرسشنامه یمبتن که

ارائه مدل  ی، برالیزرلبا نرم افزار  یمعادالت ساختار یسازو از مدل هاسازه پرسشنامه ییروا یبررس یبرا یدییتا یعامل لیاز تحل. قرار گرفت

روابط  ،یمعادالت ساختار یسازبا استفاده از مدل ،یعامل لیها با تحلشاخص یبندپژوهش استفاده شد. پس از دسته اتیو آزمون فرض

  مدل آزمون شد. یساختار

کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان  سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت تعهدبر  یدرون یابیبازار نشان داد، جینتا :اهیافته

 نی. همچنباشد به ترک خدمت کارکنان لیو تما یدرون یابیبازار انیرابطه م گرلیتعدتواند یم یشغل تیبوده و رضا رگذاریتأث یخراسان شمال

 نیکمتر «اندازچشم»و  نیشتریب «یمنابع انسان یبالندگ» هامؤلفه نیا انیاز م و بوده گذاراثر های یادشدهبر مولفه زین یدرون یابیارازب یهامؤلفه

 داشته است. را تأثیر

مت را تعدیل نموده ریابی درونی و تمایل به ترک خدااصل از این مطالعه بیانگر آن بود که رضایت شغلی رابطه میان بازنتایج ح گیری:نتیجه

 رانیمدبا توجه به این نتیجه  کند.استان خراسان شمالی تسهیل نمیرابطه میان این دو متغیر را در ادارات ورزش و جوانان  یزماناما تعهد سا

 یمدون آموزش یاهو داشتن برنامهرضایت شغلی کارکنان به  کیستماتیس یکردیبا ارائه رو توانندیم یورزش و جوانان استان خراسان شمال

 سازمان شوند. نیکارکنان در ا و رضایت شغلی یشغل یهاساز بهبود نگرشنهیزم یستگیبر شا یعملکرد مبتن یابیو استقرار نظام جامع ارز

 .، تعهدسازمانیبه ترک خدمت لی، رضایت شغلی، تمایمنابع انسان یبالندگبازاریابی درونی،  :های کلیدیواژه

 E - mail: mo.reihani@ub.ac.ir 09158841129ول: تلفن: * نویسنده مسئ
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 همقدم

ها و ها و ترکیبشدن، ادغاموکار که به دلیل بروز عواملی چون رشد یا رکود اقتصادی، فزونی شدت رقابت، جهانیهای کسبپویایی در محیط

های سازمان رونیازاو تقاضای مشتریان به چالش کشیده است. ها را در پاسخگویی به شرایط محیطی آمده و سازمان به وجودهای فنی نوآوری

بیشترین ارزش  یسازماندرونهای و استفاده از منابع سازمان و یکپارچگی بخش یریکارگبهنیاز دارند با  یورزش یهاتی همچون سازمانخدما

 ارباب نکارکنان هستند که برند سازمان را در ذه نیا یخدمات یها. از آنجا که در سازمان(201، 1د و آگتیآوا) ایجاد نمایند برای مشتریانرا 

در ارائه خدمات  تیریمد یاصل یو بازو (2010 ،2شرای)م برخوردار بوده ایکارکنان از نقش چندبعدی و پیچیده ند؛نماییخلق م رجوعان

داشته  اندر عمل بستگی به شرایط کارکنان سازم محورزار ابهای سیاست یریکارگبهدر  سازمان. بر این اساس توانایی ندآییم شماربه تیفیباک

 اساس برای نیا (. بر2000 ،3و اگبونا سی)هر است افتهی شیافزا شدتبهبه منابع استراتژیکی چون منابع انسانی  یخدمات یهاو اتکای سازمان

. مشتری داخلی هر مودن نیتأموفاداری مشتریان داخلی را خارجی ابتدا باید رضایت، تعهد و  رجوعاناربابجلب رضایت و وفاداری مشتریان و 

 .(4،2010گاناکان) کندعضوی از سازمان است که خدمات و محصوالت را برای انجام وظایفش از دیگر اعضای سازمان دریافت می

است که سطح  عتقد( م2009) 6(. بری2019 ،5یهاوارال) کنندسازمان ایجاد میکارکنان؛ مشتریان داخلی سازمان بوده و یک بازار داخلی در 

. این امر نشان ابدییمهای بازاریابی خارجی سنتی در محیط داخلی سازمان نیز اجرا گردد افزایش روش کهیهنگامرضایت و انگیزه کارکنان 

 (.2010 ،ارشی)م اشدبازاریابی خارجی ببازاریابی برای مشتریان حائز اهمیت بوده و باید مقدم بر  اندازه بهدهد که بازاریابی برای کارکنان می

 ارائهها و و مشکالت مربوط به کارکنان سازمان مسائلای برای حل عنوان شیوهبازاریابی درونی یکی از مباحث بازاریابی است که دو دهه قبل به

 یابیبازارفلسفه . دانندزاریابی خدمات میبازاریابی درونی را با منشأ( 2016) 7میو گر چیفروهلاست.  شدهمطرح هاآنتوسط  تیفیباکخدمات 

 و دهندوری سازمانی از طریق توجه پیوسته و بهبود مشاغلی که کارکنان انجام میهدرونی بر این اصل استوار است که رضایت مشتری و بهر

ینان از آن است که تمام کارکنان در . بنابراین هدف بازاریابی درونی اطم(2003 ،8قیاست )احمد و رف ریپذامکان هستند، آن در که محیطی

 (2010شرا،ی)م ها، خدمات، محصوالت و بازارهای در دست، آگاهی الزم را داشته باشنداهداف مدیریت، خروجی جمله ازمورد رسالت سازمان 

 بود مستمر فرآیندهای داخلی استهای داخلی برای بهو ایجاد ارتباطات مناسب و منعطف با گروه یزیربرنامه مدیریت،یکی از اهداف  رونیا از

 به بهتر خدمت برای توانا کارکنان آمیزکارگیری، آموزش و انگیزش موفقیتوظیفه به عنوانبه. کاتلر بازاریابی درونی را (2003 ،قی)احمد و رف

 .است اثربخش خارجی بازاریابی یک یبرا یانهیزمشیپ( بازاریابی درونی 2010) 9یانگ ازنظر(. 2010شرا،یمبه نقل از ) کندیم تعریف مشتری

ایجاد ارزش واالتر برای مشتریان  هدف بافرآیند شروع، حفظ و توسعه روابط میان کارکنان، مدیران و سازمان  یدرون یابیبازار گر؛ید یمنظر از

 (.2015 ،10تیل )هانگ و راندل است

حیاتی در  یکارکنان از نقشدارند،  قرار میدر ارتباط مستق وعانرجبارباکه کارکنان با های ورزشی های خدماتی همچون سازمانسازمان در

اگر به  .صفی آن دارد کارکنان به بستگی زیادی حد تا هاسازمان نیانداز بلندمدت در او دستیابی به چشم برخوردار بودهفرآیند ارائه خدمات 

 تأثیررفتار خدماتی کارکنان  یسازمان آشنا شوند، این شناخت رو ندازاچشم، با زمانهمفرصت داده شود که خود را بشناسند و این کارکنان 

ها به اهمیت بازاریابی (. برخی پژوهش2014 ،11فو و دشپاند) خواهد شدبه مشتریان خارجی منجر  شدهارائهگذاشته و به افزایش کیفیت خدمات 

                                                                    
1. Awwad and Agti 

2. Mishra 

3. Harris and Ogbonna 

4. Gnanakkan Samson Sam 

5. Al.Hawari 

6. Berry 

7. Fröhlich and Grimm 

8. Ahmed and Rafig 

9. Yang 

10. Huang and Rundle Thiel 

11. Fu and Deshpande  
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و اینکه چگونه بازاریابی  کامالً روشن نبوده هنوز یرگذاریتأثه این نحو اما اندنمودهدرونی برای موفقیت در بازاریابی بیرونی )خارجی( اشاره 

های . در پژوهش(2002،قیاحمد و رفدارد )شود هنوز جای بررسی درونی منجر به بهبود کار کارکنان در ارائه خدمات برای مشتریان خارجی می

(، 2001و همکاران ) 1مربوط به بنسال هایبندطبقهاین  نیترمعروف که تاس شدهدر نظر گرفته ازاریابی درونی عناصر گوناگونیمختلف برای ب

های باال و وابسته ( امنیت، استخدام، آموزش گسترده، پاداش2001. بنسال و همکاران )است( 2008) 2( و فورمن و مونی2003احمد و رفیق )

بنسال نمودند )معرفی  یعناصر بازاریابی درون عنوانبهرا  تیزات موقعیکارکنان و کاهش تمایبه عملکرد سازمانی، تسهیم اطالعات، توانمندسازی 

)پاداش دهی و انگیزش کارکنان(  انداز، بالندگی و پاداشبی درونی را چشمعناصر بازاریا نیترمهمنیز  (2008) (. فورمن و مونی2001 و همکاران،

های را برای انجام امور ارتقا داده و آموزش هاآنترسیم کرده و  ودارکنان خا برای کروشنی ر اندازچشمدارند سازمان باید در نظر گرفته و بیان می

عناصر از در پژوهش حاضر (. 2008ن و مونی،)فورم های مناسبی را برای کارکنان در نظر داشته باشدارائه نموده و پاداش هاآنمناسب را به 

 است. هدش گرفته( بهره 2008ورمن و مونی )بازاریابی درونی ف

های شغلی کارکنان است. هر سازمانی همواره نگرش متصور شدنتایج مثبت بازاریابی درونی  عنوانبهتوان دسته از متغیرهایی را که می یک

 توانند اطالعاتمی رندیقرار بگ موردسنجشو  شدهانیبها به صورتی مشخص های شغلی کارکنان بوده و اگر این نگرشدرصدد آگاهی از نگرش

سازمان  یرونیو ب یبازار درونبهبود  سازنهیزم قیطر نیو از ا قرار داده یسازمان رانیمد اریسازمان در اخت یمنابع انسان در خصوصمفیدی را 

ی تواند بر بهبود رفتارهای سازمانکه می یفراوانهای مختلف به دلیل نتایج های کارکنان در سازمان(. لذا بررسی نگرش2009 ،3یگوئشوند )

و  4یلیباست )مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی بوده  نظرانصاحبمحققان و  توجه موردطی چند دهه گذشته  باشد،داشته 

و تمایل به ترک خدمت کارکنان اشاره  یتوان به رضایت شغلی کارکنان، تعهد سازمانهای شغلی مینگرش نیترمهم ازجمله(. 2016 همکاران،

یکی از عواملی است  عنوانبههای رفتار در یک سازمان تلقی گردیده و ترین شاخصهیکی از اصلی عنوانبهشغلی  یت. رضا(2004 ،5زنگیلنمود )

بر  مؤثر(. درباره عوامل 2016 و همکاران، 6وانگداد )قرار  لیتحل و هیتجزو  یبررس موردتوان با استفاده از آن وضعیت یک سازمان را که می

(. برخی این عوامل را ناشی از 2010 ،7و تانووا یریند) اندشدهییشناساو عوامل متعددی  رفتهیصورت پذ یمتعدد یهالی پژوهشرضایت شغ

دانند و برخی عقیده دارند که این و متأثر از عوامل اجتماعی و فرهنگی می کار سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کار، نظام شرایط محیط

هستند شغلی، نوع تولید و سایر شرایط محیطی سازمان متفاوت  نظام جبران خدمات، نظام ارتقای هنگ،سازمان، اندازه، فرس نوع عوامل بر اسا

نگرشى نسبت  صورتبه( رضایت شغلى متشکل از واکنش شناختى و عاطفى افراد 2016) و همکاران (. به عقیده وانگ2017 ، 8یونگ و لیاچ)

های بازاریابی درونی موجب شود. فعالیتکار، سرپرست، همکار، ارتقاء و مزایا می زو ابعاد رضایت شغلی شامل رضایت ا به شغل و کار خود بوده

 خواهند داشتکاری نقش مثبت بیشتری در اجرای وظایف سازمانی  یهاگروهکارکنان شده که به دنبال آن اعضای  یکار تیرضاافزایش 

اطالعات، بر  یرسم ریغاز طریق ایجاد بازاریابی درونی که  دهدیمنشان  ( نیز2016) و همکاران 9میای که(. یافته2016 و همکاران، یلیب)

 رضایت کارکنان اثرگذار است.

 توجه موردها داشته و دارد پیامدهای کاری و شغلی متعددی که برای سازمان واسطهبهاست که  یاحرفه تعهد سازمانی یک نگرش شغلی و

های آن وجود ندارد. از سوی تعیین شاخصنظری درباره چگونگی تعریف تعهد و ، توافق و اجماعوجود نیا با(. 2016 ،10وسفی) قرارگرفته است

                                                                    
1. Bansal 

2. Foreman and Money 

3. Goi  

4. Bailey 

5. Lings 

6. Wang 

7. Nadiri and Tanova 

8. Chiang and Liu 

9. Kim 

10. Yousef 
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تعهد؛ مدل مایر  یبعد چند یهایسازمفهوماز میان  افزاید.آن می یبرآشفتگهای متعدد برای توصیف این پدیده واحد نیز از واژه ستفادهدیگر ا

 و همکاران، 2ری)ما استآورده  به دستشهرت بیشتری تعهد هنجاری  و تعهد مداوم )مستمر( ،تعهد عاطفی در سه بخش( 1991) 1نو آل

 عضویت از را کارکنان درک توانندها میسازمان سویی از .دهند افزایش را کارکنان یسازمان تعهد تواننددو شیوه می قیاز طر هاسازمان (.2002

 دکارفرما هستن توجه موردارزش قائل بوده و  شانیدهند که برا نشان کنانتوانند به کارها میسازمان گر؛ید سویی از و دهند افزایش سازمانی

. مطالعات مربوط به بازاریابی درونی حاکی از آن است که (2009 و همکاران، 3تواند از طریق بازاریابی درونی محقق گردد )روسکه این دو می

 بهبودسازمان را  یریپذرقابتشده،  هاآندرونی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان موجب افزایش تعهد سازمانی در ابیهای بازاریفعالیت

 (.2003)احمد و رفیق،  دهدیمها را ارتقا بخشیده و شایستگی

است.  ای بسیار حیاتیمسئلهترک خدمت کارکنان،  و جلوگیری از هاآننیازهای به  توجه هاسازماندر  یبه دلیل اهمیت روزافزون منابع انسان

 دهدقرار می تأثیریک سازمان را تحت  یینیروی کار در درون سازمان و سرنوشت نها ییبه ترک خدمت به اشکال مختلف پویا لیتما

بین سازمان  یعارض ارتباطکه خبر از شکاف و ت دهدی. ترک خدمت، نیت هر فرد را به ترک سازمان متبوع خود نشان م(2014 ،4)هاسکنچت

و کاهش روحیه را به سازمان  باز انتخاب ،ی، بازآموزهافرصت نهیهز، هاسازمان. ترک خدمت در (8200 ،5و اسچمیت هارتراست )و شاغل 

به تدوین کارکنان، برخی از محققان اقدام ترک خدمت فرایند  یسازشفاف یبرا د.شویم یسازمان دیشد یهازشیرو موجب  کندیتحمیل م

، الگو این . بر اساس(2016 و همکاران، 6یکلیسی)بر اندنمودهتصمیم  مراتبسلسله با استفاده ازبر ترک سازمان  یشاغل مبن کیتصمیم  ندیفرا

 یجستجو براو قبل از  تیرضاعدم در صورت. پردازندیم (یاز شغل فعل تیرضاعدم ای تیاعم از رضا)خود  یشغل فعل یابیافراد در ابتدا به ارز

 یحاصل از جستجو برا یایترک خدمت در برابر مزا یهانهیهزو اگر  شدهیبررستوسط فرد  یترک شغل فعل نهیهز ن،یگزیجا یهانهیگز

و بر  پردازدیمخود  یفعلبا وضعیت  هانهیگز سهیمقاو  یابیو فرد به ارز شودیمممکن آغاز  یهانهیگز یخدمت کمتر باشد، جستجو براترک

 هنیگزکه  شودیمگرفته  یتصمیم به ترک شغل زمان ،تینها در. شودیمتوسط شاغل اتخاذ  یترک سازمان فعل یبرا ییصمیم نهااس آن، تاس

 نیترمهم ازجمله یشغل تیو رضا یاساس تعهد سازمان نیبر ا .(2010 ،7و تانووا یریندبیاورد )فرد به ارمغان  یبرا ی، منافع بیشترشدهیبررس

منجر تعهد سازمانی  آن است که کاهشبیانگر  زی. مطالعات گذشته نندآییم شماربه هاسازمانبه ترک خدمت در  لیتما نبیشیپ یرهایمتغ

دارند . برای نمونه، کارکنان با تعهد باال تمایل بیشتری به ماندن در سازمان (2016 و همکاران، یکلیسیبر) شد خواهدترک خدمت  به افزایش

 تأثیر؛ در تحقیقی که به بررسی تأثیرگذاری رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان انجام شد، (2013 ن،کاراو هم 8بیجهانز)

نشان داده است،  هاپژوهشهمچنین . (2014 فو و دشپاند،گرفت )قرار  دیتائتعهد سازمانی بر کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان مورد 

سیستم  بلندمدتنارضایتی شغلی کارکنان، در  مسئلهعدم توجه به  چراکهدارد. تمایل به ترک خدمت کارکنان  ای منفی بارضایت شغلی رابطه

 (.2016 و همکاران، یکلیسی)بر شودیمترک خدمت آنان  و نهایتاً تیمسئولاجتماعی سازمان را مختل کرده و موجب بروز عصیان، کاهش 

ها و از سوی از سازمان رجوعاناربابمشتریان و  تیرضا شیاهمیت باالی افزا سوکیاز  رسدیم ظربه ن مرور شده نهیشیو پ اتیتوجه به ادب با

رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و نتیجتاً کاهش تمایل آنان  نیتأم قیدیگر اهمیت نقش منابع انسانی در دستیابی به این هدف از طر

های مختلف دولتی ادارات در بین سازمان. رودیم شماربهفعال در عرصه خدمات  یاهانسازم رانیمد هایدغدغه جمله ازبه ترک سازمان 

تری دارند ضمن اینکه، ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی نیز رجوعان شرایط ویژهماهیت وظایف و ارباببه ورزش و جوانان با توجه 

پژوهش  ،رونیا ازباشند. های رفتاری و منابع انسانی در سازمان میتری در حوزه پژوهشبا توجه به تازه تاسیس بودن استان نیازمند توجه بیش

                                                                    
1. Meyer and Allen 

2. Meyer 

3. Rose 

4. Hausknecht 

5. Harter and Schmidt 

6. Birecikli 

7. Nadiri and Tanova 

8. Jehanzeb 
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به ترک خدمت کارکنان ادارات ورزش و  لیبر تما یدرون یابیبازار تأثیردر  یشغل تیو رضا یتعهد سازمان یلینقش تعدحاضر درصدد است تا 

 است. شدهارائه 1ین اساس چارچوب مدل مفهومی پژوهش در شکل ا برقرار دهد.  یبررس موردرا  یجوانان استان خراسان شمال

 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 شناسیوشر

های یدانی انجام شد. همچنین پژوهش، از لحاظ هدف جزء پژوهشمهمبستگی است که به شکل  -روش پژوهش، توصیفی

بجنورد،  یبودند که در شهرها یاستان خراسان شمال یهاشهرستانن جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانا کاربردی بود.

در سال  استان جوانان و ورزش اداره کلتوسط  شده ارائهآمار  بر اساسکه  قرار داشتندو فاروج  روانیش ن،یاسفرا جاجرم، قان،مانه و سمل

 130تعداد  و دینفر محاسبه گرد 124از جامعه محدود، ران کوک یرگینمونه فرمول از استفاده با نمونه تعداد. شد اعالم نفر 185 ،1395

کارکنان  انیدر م 1مطابق جدول  آنها و جنسیتبا توجه به کارکنان فعال در هر شهرستان  ایطبقه یریگاز روش نمونه یرگیپرسشنامه با بهره

 .پرسشنامه عودت داده شد 130ه و شد عیتوز

 اعضای جامعه و نمونهتعداد . 1 جدول

 راز و جرگالن جاجرم گرمه فاروج شیروان آشخانه اسفراین بجنورد ادتس 

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 3 1 3 4 4 2 7 6 13 6 5 1 8 8 8 12 65 29 تعداد اعضای جامعه

 2 1 2 3 3 1 5 4 8 4 4 1 6 6 6 7 46 21 تعداد اعضای نمونه

که دارای پانزده سوال در سه مولفه ارائه  ( 2008استفاده شد. پرسشنامه مونی و فورمن ) استاندارد ها از پرسشنامهداده یآورجمع جهت

 موردتعهد سازمانی  شده خالصهبرای سنجش عناصر بازاریابی درونی، پرسشنامه انداز، بالندگی منابع انسانی و سیستم پاداش است چشم

رضایت شغلی  شده خالصهرای سنجش تعهد سازمانی و مقیاس سوال است ب15که دارای ( 1387توکلی )اهلل نیا وش صالحدر پژوه استفاده

( برای سنجش رضایت 2009و راث بارد ) ( اعتبار سنجی شده است در کنار پرسشنامه سه سؤالی ادواردز1388کی )و کت انکه توسط آزادی

 مورد( 2008تمایل به ترک خدمت کارکنان نیز، پرسشنامه سه سؤالی رازبلت و همکاران ) یریگاندازهقرار گرفت. برای  استفاده موردشغلی 

 .بود (5تا کامالً موافقم:  1)کامالً مخالفم: کرتیل یانهیگزپنج  فیط هاپرسشنامه یریگاندازه اسیمق قرار گرفت. استفاده
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های پیشین مورد رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت در پژوهش زمانی،گرچه روایی و پایایی پرسشنامه های بازاریابی درونی، تعهد سا

و  2009 دواردز و راثبارد،؛ 1388 آزادیان و کتکی،؛ 1387 نیا و اهلل توکلی،صالح ؛2008 فورمن،بررسی قرارگرفته و تایید شده بود )مونی و 

از اساتید و محققان  نفر 8محتوا، پرسشنامه در اختیار  ی صوری ویروا دیتائبررسی و  منظوربه ( در پژوهش حاضر 2008 رازبلت و همکاران،

، نسخه ازین موردقرار گرفت و از ایشان خواسته شد تا نظرات اصالحی خود را اعمال کنند. با اعمال اصالحات  یورزش تیریو مد تیریحوزه مد

بررسی روایی سازه پرسشنامه، بار عاملی مربوط  منظور به. گرفت قرار دیتائآن مورد  ینهایی پرسشنامه تهیه شد و از این طریق روایی محتوای

پرسشنامه  هاسؤالبود از تحلیل نهایی حذف شود. بار عاملی کلیه  5/0کمتر از  هاآند تا سؤاالتی که بار عاملی به سؤاالت پرسشنامه محاسبه ش

. جهت قرار گرفت استفاده مورددر تحلیل نهایی  هاسؤالد و کلیه پرسشنامه حذف نش هاسؤال از کیچیه بیترتنیابهبود و  5/0بیشتر از 

مجزا محاسبه  صورتبهپژوهش نیز  یرهایاز متغ کیهر یاست. این ضریب برا شده استفادهاز ضریب آلفای کرونباخ  نامهپرسشبررسی پایایی 

 است. شدهارائه 2جدولدر  آنگردید که نتایج 

 پژوهش یرهایکرونباخ متغ یالفآ بیو ضرا سؤاالتتعداد . 2 جدول

 آلفای کرونباخ یرپذمشاهدههای متغیر هاهیتعداد گو )پنهان(متغیرهای اصلی 

 14 بازاریابی درونی

 865/0 اندازچشم

 824/0 بالندگی

 812/0 پاداش

 21 های شغلینگرش

 794/0 رضایت شغلی

 798/0 تعهد سازمانی

 762/0 تمایل به ترک خدمت

 لیتحل و هیتجز منظوربه. است برخوردار مناسبی پایایی ازتحقیق های پرسشنامه دهدکه نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان می ورطنهما

  .استفاده شد اس و لیزرلاسپیاس آماری یافزارهانرمو استنباطی و  یفیآمار توصهای روشاز  هاهیفرض آزمون و پژوهش هایداده

 هایافته

نها دارا ی مدرک آدرصد  2درصد را مردان تشکیل می دهند که  63را زنان و  شرکت کنندگان در تحقیقدرصد از 37ن بود که آنگر یاب نتایج

تر برخوردارند. و پایین کاردانیدرصد از مدرک  26درصد دارای مقطع کارشناسی و  33 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد، 39دکتری، 

)قراردادی و  های استخدامیدرصد را سایر شیوه 31درصد را کارکنان پیمانی و  27 ه را کارکنان رسمی،عضای نموندرصد از ا 42طور .همین

به ترک خدمت را در  لیو تما یشغل تیرضا ،یبر تعهد سازمان یدرون یابیبازار تأثیر ریمس لیتحل 2شکل  تشکیل می دهند. انجام کا رمعین(

و  87/0 بیترتبه  یشغل تیو رضا یبر تعهد سازمان یدرون یابیبازار تأثیر زانیم شودیمکه مشاهده  طورانهم .دهدیمحالت استاندارد نشان 

 -89/0و  -41/0 بیبه ترت یشغل تیو رضا ینبه ترک خدمت از تعهد سازما لیتما یریرپذیتأث زانیم طورنیهماست.  شده محاسبه 73/0

 .است شده محاسبه
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 استاندارد نیدر حالت تخمتحقیق  یلاص اتیسنجش فرض .2شکل 

 .دهدیبه ترک خدمت را در حالت استاندارد نشان م لیو تما یشغل تیرضا ،یبر تعهد سازمان یدرون یابیابعاد بازار تأثیر ریمس لیتحل 3شکل 

 یسازمانرا بر تعهد  تأثیر نیشتریب بیرتبه ت 63/0و  68/0 تأثیر بیبا ضرا یبالندگ ،یدرون یابیابعاد بازار انیاز م شودیکه مشاهده م طورهمان

 داشته است. یشغل تیو رضا

 
 

 
 استاندارد نیدر حالت تخم تحقیق یفرع اتیسنجش فرض .3شکل 
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که در بازه مشخصی  کندیمبرازشی را تولید  یهاشاخص افزارنرمباید توجه داشت که تحلیل مسیر در این  لیزرل افزارنرماستفاده از  منظور به

. آیدمی دست به آزادیدرجه  بر 2χاست. اولین شاخص، کای اسکویر هنجار شده است که از تقسیم  بوده و نتایج آن قابل استناد لقبوقابل

 9/0 یباال ریباشد، مقاد 8/0از  تربزرگ دیبا زی( نAGFIانطباق ) زانی. شاخص مشودیمبرای این معیار بسیار مطلوب تلقی  3مقادیر کمتر از 

است که مدل برازش  نیا دهندهنشان( NNFI) یبرازندگ( و هنجار نشده NFI) یبرازندگ( هنجارشده GFIبرازش ) ییکوین هایخصشا یبرا

چارچوب  برای هاانطباق شاخص زانیم(. 1395 )هومن، است 1/0کمتر از  RMSEAشاخص  زانیم نیاست. عالوه بر ا رداربرخو یمطلوب

از  ،برازش مدل هایشاخص یبرا داریمعن ریاست مقاد شده دادهجدول نشان  نیکه در ا طورهمان است. 3به شرح جدول  شده استخراج

 .کندیم تیمدل پژوهش حما

 برازش مدل یهاشاخص .3 جدول

 IFI GFI CFI NNFI NFI χ2/df RMSEA 

90/0 آستانه پذیرش > 90/0 > 90/0 > >90/0 >90/0 <3 <07/0 

 043/0 82/1 93/0 91/0 93/0 94/0 93/0 مدل یک

 056/0 93/1 93/0 92/0 93/0 96/0 94/0 مدل دو

 قیتحق یو مدل ساختار یریگاندازهمدل  5و  4 شکل حاصل شود. نانیاطم یریگاندازه یهامدلآن است که از صحت  اتیالزمه آزمون فرض

 یداریمعناثر  ایباشد رابطه  96/1کمتر از  یدارینعمعدد  قدر مطلقمدل چنانکه  یداریمعن در حالت. دهدیمنشان  یداریمعنرا در حالت 

 .ستین

 

 

 یاصل اتیسنجش فرض یپژوهش برا یمدل ساختار یمعنادار .4شکل 
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 یفرع اتیسنجش فرض یپژوهش برا یمدل ساختار یمعنادار .5شکل 

 بود. متصور4ره جدول شما صورتبهتوان یرا م یهاهیفرضحاصل از آزمون  جینتا 5تا  2با توجه به اشکال 

 های پژوهشدر آزمون فرضیهمعادالت ساختاری های حاصل از تحلیل یافته .4 جدول

 هافرضیه
ضریب 

 داریمعنی

ضریب 

 تأثیر
 نتیجه

H1  شد تائید 87/0 85/7 دار و مثبت دارد.یبر تعهد سازمانی کارکنان اثر معنبازاریابی درونی 

H2 شد تائید 73/0 65/9 و مثبت دارد. دارمعنینان اثر بازاریابی درونی بر رضایت شغلی کارک 

H3 شد تائید -45/0 -65/3 .دارد دارمعنی و منفی اثر کارکنان خدمت ترک به تمایل بر درونی بازاریابی 

H4  شد تائید -41/0 -42/6 دارد. دارمعنیتعهد سازمانی کارکنان بر تمایل به ترک خدمت آنان اثر منفی و 

H5 شد تائید -89/0 -25/5 دارد. دارمعنیبر تمایل به ترک خدمت آنان اثر منفی و  ی کارکنانرضایت شغل  

H6  تأثیربیشتر بودن ضریب  -64/0=89/0*  -73/0 .کندمیرضایت شغلی رابطه بازاریابی درونی و تمایل به ترک خدمت را تسهیل 

 تأثیراز ضریب  غیرمستقیم

شد تائید -مستقیم  

 

 تأثیرکمتر بودن ضریب  -35/0=87/0*  -41/0 .کندمیبازاریابی درونی و تمایل به ترک خدمت را تسهیل  بطهرا سازمانی تعهد

 تأثیراز ضریب  غیرمستقیم

رد شد -مستقیم  

Ha1  شد تائید 64/0 17/3 و مثبت دارد. دارمعنیسازمان بر تعهد سازمانی کارکنان اثر  اندازچشمارائه  

Ha2 شد تائید 65/0 12/6 و مثبت دارد. دارمعنیکارکنان اثر  مان بر تعهد سازمانیسیستم پاداش دهی ساز  

Ha3  شد تائید 68/0 17/8 و مثبت دارد. دارمعنیبالندگی منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان اثر  

Ha4  شد دئیتا 45/0 12/5 و مثبت دارد. دارمعنیسازمان بر رضایت شغلی کارکنان اثر  اندازچشمارائه  

Ha5  شد تائید 59/0 12/3 و مثبت دارد. دارمعنیسیستم پاداش دهی سازمان بر رضایت شغلی کارکنان اثر  

Ha6  شد تائید 63/0 15/4 و مثبت دارد دارمعنیبالندگی منابع انسانی بر رضایت شغلی کارکنان اثر  
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های پنجم و ششم( عهد سازمانی و رضایت کارکنان )فرضیهبرای بررسی اثر بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت از طریق ت

 محاسبه شد. میرمستقیغاثرات 

بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت از طریق تعهد سازمانی، اثر مستقیم بازاریابی درونی بر  میرمستقیغبرای محاسبه اثر 

 آمدهدستبه -35/0( و برابر با  87/0 -41/0ب گردید )هد سازمانی در اثر مستقیم تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت ضرتع

( و این  89/0 -73/0برای اثر بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت از طریق رضایت کارکنان نیز به همین روش عمل شد )

 یتعهد سازمان یرگلیبر نقش تسه یمبن قیششم تحق هیفرض شودیمکه مشاهده  گونههمان محاسبه شد. -64/0مقدار برابر با 

به دلیل کمتر بودن ضریب تاثیر غیر مستقیم از ضریب تاثیر به ترک خدمت کارکنان  لیو تما یدرون یابیبازار انیدر رابطه م

رابطه در  یشغل تیرضا میمستق ریتأث بیاز ضر میرمستقیغ ریتأث بیبودن ضر شتربه دلیل بی اما قرار نگرفت تائیدمورد مستقیم 

و آزمون  چندگانه سلسله مراتبیرگرسیون ز برای سنجش معنی داری این رابطه ابه ترک خدمت  لیو تما یدرون یابیبازار انیم

الزمه انجام تحلیل تعدیلگری این است که متغیرهای مستقل و تعدیلگر، مرکزی و استاندارد  استفاده شد. و همکاران 1کوهن

خطی چندگانه کاهش یابد وقوع هم تعدیلگر با متغیر تعاملی، احتمالکاهش همبستگی متغیرهای مستقل و  شوند تا به واسطه

تعاملی از طریق متغیرهای  سپس متغیر پیش شرط دیگر این آزمون تایید رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته است.همچنین 

ر متغیرهای پیش بین و تعدیلگر مستقل و تعدیلگر استاندارد شده ایجاد شود تا مقدمات تحلیل رگرسیون فراهم گردد. بدین منظو

با توجه به ابن که رابطه مستقل بین متغیرها توسط  وارد مدل رگرسیونی شدند.مرحله دوم  درمرحله اول و متغیر تعاملی در

برآورد گردید. از آنجایی  014/0تایید نشد، از لگاریتم مقادیر رگرسیون استفاده شد و سطح معنی داری  2دوربین واتسون آزمون

 یدرون یابیرابطه بازار یشغل تیرضادار بوده و است می توان نتیجه گرفت که رابطه تعدیلگری معنی  05/0ه این عدد کمتر از ک

 .کندیم لیبه ترک خدمت را تسه لیو تما

 گیرینتیجهبحث و 

داشته و  هاآن یکرد کاربر عمل سزاییبه تأثیرکارکنان  یشغل یهانگرشچون سازمان ورزش و جوانان  یخدمات یهاسازمان در

 رجوعاناربابو  انیارائه خدمات به مشتر تیفیآن بهبود ک یدر پو  یشغل یهانگرشبهبود  رانیمد یهادغدغه نیترمهماز  یکی

. در (1395؛ فرجی و همکاران، 1395داروغه عارفی و همکاران، ) است زمانسا یاجتماع یریپذتیتحقق مسئول یدر راستا

)تعهد سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک  یشغل یهانگرشو ابعاد آن بر  یدرون یابیبازار تأثیر یرسبر به ؛پژوهش حاضر

 طوربه یدرون یابیآن بود که بازار انگریب جیپرداخته شد. نتااستان خراسان شمالی کارکنان سازمان ورزش و جوانان خدمت( 

 یداریمعن بیو ضر 73/0 تأثیر بیبا ضر یشغل تی، رضا85/7 یداریمعن بیو ضر 87/0 تأثیر بیبا ضر یبر تعهد سازمان میمستق

نیز اثر بازاریابی  نیشیاست. مطالعات پ رگذاریتأث -65/3استاندارد  بیو ضر -45/0 تأثیر بیبه ترک خدمت با ضر لیو بر تما 65/9

ابزار اصلی برای افزایش انگیزش  عنوانبهنی را های بازاریابی دروقرارداده و فعالیت تائیدرا مورد  یشغل یهانگرشدرونی بر 

 که داد نشان خود مطالعه در( 2004) لینگز (.2007 ،3)سابرامانیام اندتعهد سازمانی و رضایتمندی کارکنان برشمرده ان،کارکن

ل همچون رضایت کارکنان، حفظ کارکنان )کاهش تمای یعملکرد سازمان داخلی هایجنبه روی مثبت تأثیر دارای درونی بازاریابی

معتقدند بین بازاریابی درونی و تعهد سازمانی رابطه وجود  (2008) تریسی و هینکینبه ترک خدمت( و تعهد کارکنان است. 

 نیاز پژوهشگران بر ا یبرخ .ببرندهای بازاریابی درونی درک کارکنان از تعهد سازمانی را باال توانند با فعالیتداشته و مدیران می

                                                                    
1  . Cohen 

2. Durbin Watson 

3. Subramaniam 
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 وی)سوتر خواهد شدتعهد کارکنان به سازمان  بهبود سازنهیزم یاعتماد سازمان اساحس جادیا قیاز طر یدرون یابیبازار که انددهیعق

های مدیریتی داشتند که درک کارکنان از بازاریابی درونی در سیستم انینیز ب( 2017) وانگ و لیی(. چ2013 ،1ندسیو استاور

 .دارد هاآنمثبت روی تعهد سازمانی  ثیرتأ

 است. ینیبشیپهای بازاریابی درونی قابل بود که تغییر در رضایت شغلی با توجه به تغییر در فعالیت آن انگریب جینتا نیهمچن

دارد.  هارد آنعملکداری بر رضایت کارکنان و یمعتقدند که بازاریابی درونی اثر مثبت و معن زی( ن1389سیدجوادین و همکاران )

های ( نیز رضایت کارکنان را از نتایج مستقیم فعالیت2014( و هانگ و راندل )2001(، بنسال و همکاران )2009) کارانو هم رتوسا

 تائیدسوم مورد  یاصل هیبه ترک خدمت کارکنان در فرض لیبر تما یدرون یابیبازار یمنف تأثیر نیدانند. همچنبازاریابی درونی می

به ترک سازمان و  هاآن لیتما ابدیدر سازمان بهبود  یدرون یابیبازار یهاتیفعالاز  نانکارکهرچه ادراک  ی. به عبارترفتقرار گ

 .افتیکاهش خواهد  زیمجدد ن نشیو جذب و گز یابیکارمند از  یناش یهانهیهز لیآن تحم جهیدرنت

منفی تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر تمایل به ترک  تأثیرش، های اصلی چهارم و پنجم پژوهحاصل از بررسی فرضیه هاییافته

 و همکاران ری(، م2014) ی(، فو و دشپاند2013و همکاران ) بیاین نتیجه با نتیجه مطالعات جهان ز .قرارداد تائیدخدمت را مورد 

عهد سازمانی بر تمایل به ترک ت یاثرگذاربا توجه به منفی بودن ضریب  ( همخوان است.2016و همکاران ) یکلیسی( و بر2002)

 بر اساسیابد. افزایش یابد، تمایل آنان به ترک خدمت کاهش می انتوان گفت هر چه تعهد سازمانی کارکنان به سازمخدمت می

یابد که ارکنان بهبود یابد تمایل به ترک خدمت در آنان کاهش میتوان گفت هرچه رضایت شغلی کفرضیه پنجم نیز می تائید

و همکاران  2یدین(، م2014همکاران )و  سیتی(، زوپ2016همکاران )مطالعه وانگ و  جمله ازیجه در مطالعات گذشته این نت

 قرارگرفته است. تائیدمورد  زی( ن2001) 3( و پرایس2007)

به  لیو تما یدرون یابیبازار انیرابطه م یشغل تیآن بود که رضا انگریب قیششم و هفتم تحق یهاهیفرض یحاصل از بررس جینتا

و  دادهبهبود  -64/0به  -45/0را از  و آنکرده  لیتسه یترک خدمت کارکنان را در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمال

منجر به  ،در کارکنان یشغل تیرضاحس  جادیبا ا یدرون یابیبازار ی. به عبارتکاهدیم رکنانبه ترک خدمت کا لیاز شدت تما

 یتعهد سازمان یکنندگلیتسه تأثیربر  یمبن قیهفتم تحق هیفرض کهیحال درشده است.  هاآنمت در به ترک خد لیکاهش تما

اقدامات حوزه  و هااستیمجموعه س یبه عبارت .قرار نگرفت تائیدبه ترک خدمت مورد  لیو تما یدرون یابیبازار انیدر رابطه م

 تیآن را وضع لیاز دال یکیبتوان  دیکه شا دهندیمت را کاهش مکارکنان به ترک خد لیتما میمستق طوربه یدرون یابیبازار

 داشت. انیکارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ب یمطلوب تعهد سازمان

)تعهد سازمانی، رضایت کارکنان  یشغل یهانگرشبر  یدرون یابیبازار یهامؤلفه تأثیر یپژوهش حاضر به بررس یفرع اتیفرض

 مؤلفه هر سهگرچه اآن بود که  انگریب یفرع یهاهیفرضحاصل از آزمون  جیپرداخته است. نتات( شغلی و تمایل به ترک خدم

 تائیدمورد  زین نیشیپ یهاپژوهشدر  جهینت نیهستند که ا رگذاریتأثکارکنان  یو تعهد سازمان یشغل تیبر رضا یدرون یابیبازار

( اما در ادارات ورزش و جوانان 2014 و همکاران، سیتیزوپ ؛2016 و همکاران، یکلیسی؛ بر2014 ،یقرارگرفته است )فو و دشپاند

 بیو ضر 63/0استاندارد= بی)ضر یشغل تیرا بر رضا تأثیر نیشتریب یمنابع انسان یبالندگ مؤلفه یاستان خراسان شمال

از  اندازچشم مؤلفه( کارکنان داشته و 17/8=داریمعنی بیو ضر 68/0استاندارد= بی)ضر یتعهد سازمانو  (15/4=یداریمعن

و  64/0استاندارد=  بی)ضر ی( و تعهد سازمان12/5= داریمعنی بیو ضر 45/0استاندار=  بی)ضر یشغل تیبر رضا تأثیر نیکمتر

 رانیاشاره دارد که مد ییاهتاسیبه مجموعه راهبردها و س یمنابع انسان یبالندگ برخوردار بوده است. (17/3= یداریمعن بیضر

                                                                    
1. Soteriou and Stavrinides 

2. Mediene 

3. Price 
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 یمحور تیدو فعال رندهیو دربرگ دنماییم هاآن یکارکنان و توانمندساز یهامهارتاز آن اقدام به توسعه  یریگهرهبسازمان با 

 یورزش و جوانان استان خراسان شمال ادارات رانیحاصل از پژوهش حاضر مد جینتا بر اساس. استعملکرد  یابیآموزش و ارز

بوده و  دارهدفمدون و  یآموزش یهابرنامهضمن خدمت که متضمن ارائه  یهاآموزشنسبت به  یستمیس یکردیبا رو توانندیم

داده و  شیکارکنان را افزا یشغل تیرضا ند،یکه کارکنان آن را منصفانه ادارک نما یعملکرد یابیبا استقرار نظام ارز نیهمچن

 .ندیمتعهد نمارا به سازمان  هاآن

)تعهد و های شغلی های بازاریابی درونی بر بهبود نگرشوان به اهمیت فعالیتتنتایج پژوهش حاضر می در مجموع با توجه به

بر این پی برد.  یکارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمال و در نتیجه عدم تمایل به ترک خدمترضایت شغلی( 

های خود قرار داده به برنامه راسدر  نی رابازاریابی درو ابعادود کنند در راهبردهای ختالش باید  هااین سازمانمدیران اساس 

. نیروی انسانی مطلوب به مشتریان تبدیل کند نیروی انسانی خود را به سرمایه انسانی جهت ارائه خدمات که سازمان نحوی

ارایی و های ککارکنان که پایه هایوری است. انگیزهترین عامل بهرهبرانگیخته و متعهد برای اجرای وظایف در سازمان، مهم

آید. اگر مدیریت سازمان برای حفظ تالش دهد با افزایش روحیه و رضایت شغلی فراهم میاثربخشی را در سازمان تشکیل می

ه با تعهد بها و سازمان را افزایش دهد باید وری افراد، گروهکل، بهرهبه اهداف سازمانی مجدانه بکوشد و در کارکنان در رسیدن 

عبارت دیگر، مدیریت باید مطمئن شود که شایستگی و ت افزایش دو پیامد مهم رضایت و تعهد بکوشد. بهدر جهبازایابی داخلی 

یابد. در تبیین بیشتر موضوع باید گفت که موفقیت در هر کار گروهی مستلزم های عملکردی کارکنان رشد و ارتقاء میقابلیت

پیشرفت جوامع  که آنجا ازترک و باال در بین اعضای گروه است. مانند تعهد و رضایت مش های مثبت شغلی همبستهوجود نگرش

این منبع عظیم در حوزه مدیریت منابع  بهاستفاده بهینه از منابع انسانی آن جامعه یا سازمان است، توجه  درگروها و سازمان

ت ورزش و جوانان ابع انسانی در اداراهای مدیریت منفعالیت رأسهای کارکنان باید در ها و رفتارانسانی از طریق توجه به نگرش

به  شدهارائهخدمات  تیفیبهبود ک سازنهیزمکارکنان  یشغل یهانگرشبهبود  قیتا از طر یردقرار گخراسان شمالی استان 

 ود.ش یورزش و جوانان استان خراسان شمال یهاسازمانو برند  ریآن بهبود تصو یو در پ رجوعانارباب

جلب نظر کارمندان برای  ؛انسانی علوم های حوزهمانند بسیاری از پژوهش پژوهش حاضر،های حدودیتدرنهایت از مهمترین م

براساس نتایج حاصل از این پژوهش؛  در طرح و برخورداری از دقت و صداقت در پاسخگویی به سواالت بوده است.مشارکت 

ها به انجام رسیده و نقش تعدیلگری رضایت شغلی ستانت ورزش و جوانان سایر ااادارگردد انجام چنین طرحی در پیشنهاد می

و تعهد سازمانی در رابطه میان بازاریابی درونی و تمایل به ترک خدمت کارکنان آن ادارات مورد بررسی قرار گرفته و درصورتی 

رخوداری متغییر یق کیفی جهت تبیین علل عدم بکه نتایجی مشابه با نتایج تحقیق حاضر حاصل گردید، نسبت به انجام تحق

 تعهد سازمانی از نقش تعدیلگری در ادارات ورزش و جوانان مورد بررسی قرارگیرد.

 منابع

کارشناسی، روانشناسی  نامهانیپا .تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی با رضایت شغلی هرابط .(1388) .کتکی، پروین و وینآزادیان، پر

 ز.سازمانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهوا-صنعتی

داخلی کیفیت خدمات و تحلیل ارتباط آن با رضایتمندی شغلی کارکنان در صنعت بیمه  یها(. شکاف1387) .ابوالحسنی، زهرا

بازرگانی، دانشکده علوم اداری و کارشناسی ارشد مدیریت  نامهانیپا .)موردمطالعه: شرکت بیمه ایران در استان اصفهان(

 اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

(. سنجش کیفیت خدمات داخلی و سطح بازاریابی درونی شرکت 1387نسیم. ) نصرتیان،و  رضا یزدانی، حمید ؛ودامیری، مقص

 .18-81، (3)21خدمات خارجی. دانش مدیریت،  تیفیگاز تهران بزرگ و ارتباط اقدامات بازاریابی درونی آن باک
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خدمات مسافرتی شهر تهران  یهاعملکرد سازمانی در شرکتتأثیر بازاریابی درونی بر  .(1391) .سحر ،رحمانی و یعقوب ،حسینی

 .111-128 (،1)2 پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،-فصلنامه علمی .معادالت ساختاری یسازبا استفاده از مدل

عهد و ت یجانیاستعداد با هوش ه تیریارتباط مد ی(. بررس1395حسن. ) ،بحرالعلوم و نینسر ی،گلریب ،دیناه ی،داروغه عارف

 .59-47، (1)4 ،در ورزش یمنابع انسان تیریکارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس. مد یسازمان

نی، گامی در جهت بهبود بازاریابی درو .(1389رضا. ) یزدانی، حمید و علی میری، سید آقا ؛رایج، حمزه ؛رضا سیدجوادین، سید

های مدیریت در ایران، یرامون شرکت گاز تهران بزرگ. پژوهشرفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات: تحقیقی پ

14(2،) 97-67. 

مدیریت،  یالمللنیشده در ششمین کنفرانس ب ارائه .رفتار شهروندی و تعهد سازمانی .(1387) .زینب ،توکلی اهلل و نیا، منیره صالح

 آذر ماه، تهران. 30

بر اساس صفات  یعملکرد شغل ینیبشی(. پ1395. )نیحس ،کنگ لو یمیابراه و وسفی ی،اوری ی،مهد ی،ریبش ،رسول ی،فرج

 یمنابع انسان تیری. مدیشرق جانیکارکنان: مطالعه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربا یاو تعهد حرفه یتیشخص

 .204-187 ،(2)3 ،در ورزش

ازاریابی درونی بر ابعاد سکوت سازمانی کارکنان (. بررسی تأثیر ب1393) ی، محمد.عربگودرزی، صمد؛ موسوی، سید مسلم و 

ی ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و بدنتیتربادارات ورزش و جوانان استان فارس. اولین همایش ملی علوم ورزشی و 

 .10-1 ون بنیادین، تهران،فن
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Abstract 

Objective: The purpose of this work was to analyze the moderating roles of organizational commitment 

and job satisfaction in impact of internal marketing on the turn-over intentions of the employees in 

Sports and Youth organizations in the North Khorasan Province. 

Methodology: The methods used in this research work were descriptive-correlational and applied 

research. The statistical population consisted of 185 employees in the Sport and Youth organizations in 

the North Khorasan Province. Base on the Cochran sampling formula WAS, 124 and 130 questionnaires 

were distributed among the population. The supportive factor analysis was used to examine the validity 

of the distributed questionnaire, and the structural equation modeling using the LISREL software was 

utilized. Having categorized the indicators by the factor analysis, the structural relationships of the 

model were tested through structural equation modeling. 

Results: The findings showed the internal marketing effect on the employees' attitudes in Sport and 

Youth organizations in the North Khorasan Province, and job satisfaction could facilitate the relation 

between internal marketing and turn-over intention. The results also showed the effect ofinternal 

marketing elements on the employees' attitudes but "human resource development" had the lowest effect 

on the employees' attitudes. 

Conclusion: The results of this work indicate that job satisfaction moderates the relationship between 

internal marketing and turn-over intention. However, organizational commitment does not moderate the 

relationship between these two variables in the Sport and Youth departments in the North Khorasan 

Province. Finally, the Sport and Youth organization management can develop employees' saticfaction 

using a systematic approach, a training program, and a competency-based performance appraisal system. 

Keywords: Internal marketing, Human resource development, Job satisfaction, Turn-over Intention, 

Organizational commitment. 
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