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 چکیده

کنندة بازاریابی داخلی در فدراسیون کشتی با استفاده از مدل بانسال بود. جامعۀ آماري هدف از این پژوهش تعیین متغیرهاي تبیین

ا جامعۀ پژوهش شامل تمامی کارکنان، داوران و ورزشکاران ملی کشتی بود که طی پنج سال گذشته با فدراسیون همکاري داشتند و نمونه ب

غلی، ش) برابر بود. اطالعات از طریق پرسشنامۀ استاندارد شامل شش بعد بازاریابی داخلی مدل بانسال (آموزش، امنیت =280Nاري (آم

ایی آن پاداش، تسهیم اطالعات، توانمندسازي کارکنان و کاهش فاصلۀ طبقاتی) گردآوري شد که روایی آن به تأیید متخصصان رسید و پای

ها ها استفاده شد. یافتهوتحلیل دادهمنظور تجزیهاي و تحلیل عاملی تأییدي بهنمونهتک K-S ،tهاي آماري دست آمد. از آزمونبه 75/0

اصلۀ فنشان داد که ابعاد آموزش، تسهیم اطالعات و توانمندسازي وضعیتی باالتر از سطح متوسط و ابعاد امنیت شغلی، پاداش و کاهش 

اخلی قرار داشتند. کاهش فاصلۀ طبقاتی بیشترین اهمیت و امنیت شغلی کمترین اهمیت را در تبیین بازاریابی د طبقاتی در حد متوسط

 .فدراسیون کشتی داشتند

 
 يدیکل يهاواژه

 آموزش، امنیت شغلی، بازاریابی داخلی، تسهیم اطالعات، مدل بانسال.

 
 

     
 

                                                            
                                                                                Email : b.tayebi@gu.ac.ir 09113715184 :نویسنده مسئول : تلفن -∗
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 مقدمه

هاي بسیار زیاد همراه با گسترش در دنیاي امروز، دگرگونی

ها و ویژه در بازار، سازمانمتنوع، بههاي رقابت در زمینه

هاي نوین بازاریابی ها را وادار به استفاده از روششرکت

جهت جذب مشتري، نگهداشت آن و در نهایت فروش 

). در این بخش 1محصوالت و خدمات به آنها کرده است (

ها و این سؤال مطرح است که چرا بسیاري از سازمان

هاي نوین باز هم در ین روشا ها، با وجود استفاده ازشرکت

امر جذب مشتري و فروش محصوالت و خدمات به آنها 

 اند.ناموفق

)، در پاسخ به این پرسش جواب 2006( 1کاتلر و کلر

مناسبی ارائه دادند. آنها اعتقاد دارند که بازاریابی سه نوع 

صورت است: بیرونی، داخلی و متقابل، که هر سه اینها باید به

هم عمل کنند. در غیر این صورت دستیابی به  یکپارچه با

ها بسیار دشوار و در موفقیت در امر بازاریابی براي سازمان

اي از مواقع غیرقابل دستیابی است. بازاریابی بیرونی در پاره

گذاري، توزیع، ترویج و این تعریف شامل محصول، قیمت

خدمات به مشتري است. بازاریابی متقابل، مهارت کارکنان 

کند و بیشتر به رسانی به مشتریان تشریح میرا در خدمات

پردازد. بازاریابی داخلی نیز رفتار کارمندان با مشتري می

عبارت است از آنچه شرکت براي آموزش و ایجاد انگیزه در 

کارکنانش براي ارائۀ خدمات بهتر به مشتریانش انجام 

اریابی دهد. از این منظر بازاریابی داخلی مقدم بر بازمی

ها و شرکت براي جذب مشتري و بیرونی است و سازمان

فروش محصول و خدمات به آنها، ابتدا باید کارکنانی توانمند  

و آماده داشته باشند که توانایی ارائۀ خدمات و محصوالت 

 ).10(  کیفی به مشتریان را داشته باشند

کار مفهوم بازاریابی داخلی بیشتر در بخش خدمات به

شود و در تدارك خدمات ممتاز و نیز بازاریابی میگرفته 

                                                            
1. Katler&Keler  
2. Cooper 

). در قلب 17اي دارد (کنندهبیرونی موفق نقش تعیین

مفهوم بازاریابی داخلی این نکته نهفته است که کارکنان، 

مفهوم دهند. بدینبازار داخلی درون سازمان را تشکیل می

سازمان داراي یک بازار داخلی است که مشتریان و 

ان درونی خود را دارد و تأمین نیازهاي این کنندگعرضه

مشتریان داخلی براي موفقیت سازمان الزم و ضروري است 

)18.( 

دهد که رضایت ) نشان می2011( 2مطالعات کوپر

گذارد و کارکنان، تأثیر چشمگیر بر کیفیت محصوالت می

). 11همراه دارد (در نتیجه رضایت مشتریان خارجی را به

کارگیري آموزش عنوان وظیفۀ بهداخلی را به کاتلر بازاریابی

آمیز کارکنان توانا براي خدمت بهتر به و انگیزش موفقیت

) فرهنگ 2010( 3گوناریس .)13کند (مشتري تعریف می

هاي بازاریابی نیازهاي اجراي  برنامهسازمانی را از  پیش

داند. در واقع با این تصور، بازاریابی درونی، داخلی می

 ).12ي فرهنگی است (رویکرد

) در بررسی وضعیت بازاریابی داخلی 1389عدالتخواه ( 

در شعب تأمین اجتماعی تهران شرایط عواملی چون 

آموزش، امنیت شغلی و کاهش فاصلۀ طبقاتی را باالتر از 

سطح متوسط و عواملی چون پاداش، تسهیم اطالعات و 

اهانی و تر از سطح متوسط یافتند. فرتوانمندسازي را پایین

بررسی رابطۀ «) در تحقیق خود با عنوان 1390همکاران (

بین توانمندسازي و کارآفرینی سازمانی کارکنان ادارة کل 

دریافتند که سطح » تربیت بدنی استان خراسان رضوي

فر و توانمندسازي باالتر از حد متوسط قرار دارد. یونسی

در  )، در بررسی وضعیت بازاریابی داخلی1391همکاران (

بیمارستان افشار یزد نشان داد که این بیمارستان در همۀ 

کند. ابعاد بازاریابی داخلی مدل بانسال ضعیف عمل می

بررسی «)، در تحقیقی با عنوان 1392عباسی و همکاران (

3. Gounaris 
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وضعیت بازاریابی داخلی ادارة کل ورزش و جوانان استان 

ابعاد نشان دادند که وضعیت این ادارة کل در همۀ » اصفهان

بازاریابی داخلی مدل بانسال به جزء امنیت شغلی نامطلوب 

) در بررسی شرایط بازاریابی 1392است. طیبی و همکاران (

داخلی در ادارة کل ورزش و جوانان استان گلستان دریافتند 

و  که شرایط عوامل آموزش، امنیت شغلی، تسهیم اطالعات

 کاهش فاصلۀ طبقاتی مطلوب است، ولی در ابعاد

خوبی عمل نشده است و شرایط توانمندسازي و پاداش به

 نامطلوب است. 

) در تحقیق خود اعالم 1393صادقلو و همکاران (

داشتند که بازاریابی داخلی باید براساس نیازهاي کارکنان 

طراحی شود و کارکنان باید از اهداف سازمان آگاه باشند. 

بازاریابی ) در تحقیق خود وضعیت 2005(1پاول دیویس

هاي ورزشی دانشگاهی ایالت متحدة داخلی را در بخش

)، 2010و همکاران ( 2آمریکا مثبت ارزیابی کرد. عبدالقادر

تأثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت «در تحقیقی با عنوان 

نشان دادند که درك کارکنان از عواملی از » خدمات

وزش بازاریابی داخلی مانند میزان وضوح نقش کارکنان، آم

و توسعه، تعامل کارکنان نسبتاً کم است و در عواملی چون 

ها و انگیزش پاداش، روابط بین کارکنان، ارتباط بین باشگاه

) در 2013و همکاران ( 3کارکنان کم و پایین است. سلیمان

تأثیر بازاریابی داخلی در رضایت شغلی «تحقیقی با عنوان 

ند که نمرة تمام دریافت» هاي تجاري در اردنکارکنان بانک

شده مثل آموزش و توسعه، انگیزش، ارتباطات ابعاد بررسی

) 2013( 4و توانمندسازي باالتر از سطح متوسط است. خالد

هاي بازاریابی داخلی دو شرکت در تحلیل تاکتیک

Mobilink   وTelenor  نشان داد که آموزش از عوامل

اصلی رضایت شغلی کارکنان است. همچنین سیستم 

و  5ها ناعادالنه است. احمددهی در هر دو این شرکتاشپاد

                                                            
1. Paul Davis 
2. Abdelkader 
3. Sulleman 

) در بررسی چگونگی بازاریابی داخلی در 2014همکاران (

هاي تجاري مصر دریافتند که آموزش و توسعۀ بانک

هاي بخش دارد، اما در مؤلفهکارکنان وضعیتی رضایت

توانمندسازي و هماهنگی بین عملکرد وضعیت 

 بخش نیست.رضایت

اعتقاد دارند براي توسعۀ استراتژي  6رفیقاحمد و 

بازاریابی داخلی، نیازمند توجه به سه مفهوم انگیزش و 

کارگیري گرایی و مرحله بهرضایت کارکنان، مشتري

). بانسال و همکاران 8استراتژي مدیریت تغییر است (

)، مدلی براي شناسایی ابعاد مختلف بازاریابی داخلی 2001(

آید. آنها شمار میترین آنها بهاز جامع ارائه دادند که یکی

اعتقاد دارند که بازاریابی داخلی داراي شش بعد است: 

هاي هاي گسترده، امنیت شغلی، ارائۀ پاداشآموزش

سخاوتمندانه، تسهیم اطالعات، توانمندسازي کارکنان و 

 کاهش فاصلۀ طبقاتی میان کارکنان.

زاریابی گرفته در زمینۀ بابراساس تحقیقات انجام

توان دریافت که امروزه مزیت رقابتی در داخلی، می

هاي ورزشی، مبتنی هاي خدماتی از جمله سازمانسازمان

هاي انسانی هاي نامشهودي همچون سرمایهبر دارایی

(کارکنان) است. بنابراین با توجه موقعیت تأثیرگذار 

فدراسیون کشتی جمهوري اسالمی ایران در ورزش کشور، 

منظور ارائۀ خدماتی اشتن کارکنانی آماده و توانا بهضرورت د

صورت تر به مخاطبان و مشتریان داخلی و خارجی، بهکیفی

شود. اهمیت این موضوع محقق را جدي احساس می

واداشته تا این تحقیق را با هدف تعیین متغیرهاي 

کنندة بازاریابی داخلی در فدراسیون کشتی جمهوري تبیین

 نجام دهد.اسالمی ایران ا

 
  

4. Khalid 
5. Ahmed 
6. Ahmed & Rafiq 
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 شناسی تحقیقروش

پیمایشی و از نظر نوع هدف  –پژوهش حاضر توصیفی 

کاربردي است. جامعۀ آماري پژوهش شامل کلیۀ کارکنان 

(رسمی، پیمانی و قراردادي) فدراسیون کشتی جمهوري 

نفر از داوران  185نفر و همچنین  95اسالمی ایران به تعداد 

گیر، مربی و سرپرست) بودند و اعضاي تیم هاي ملی (کشتی

مستمر با این فدراسیون  که طی پنج سال گذشته همکاري

نفر بود. نمونۀ آماري  280داشتند که تعداد آنها در مجموع 

ها شمار انتخاب شد. پس از توزیع پرسشنامهصورت تمامبه

عدد از آنها برگشت داده شد که  250دهندگان، بین پاسخ

دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شدند و در عدد از آنها به 5

درصد  5/87پرسشنامه ( 245راساس وتحلیل بنهایت تجزیه

شده) انجام گرفت که رقم قابل قبولی هاي ارسالپرسشنامه

هاي استاندارد است. گردآوري اطالعات از طریق پرسشنامه

بعد بازاریابی داخلی مدل بانسال شامل آموزش  6مشتمل بر 

سؤال)،  19سؤال)، پاداش ( 5سؤال)، امنیت شغلی ( 6(

 22ل)، توانمندسازي کارکنان (سؤا 3تسهیم اطالعات (

سؤال) و  3سؤال) و کاهش فاصلۀ طبقاتی میان کارکنان (

 2انجام گرفت. روایی 1ارزشی لیکرت براساس مقیاس پنج

پرسشنامه با استفاده از نظر استادان مدیریت ورزشی و 

برخی از کارشناسان ارشد و متخصصان فدراسیون کشتی 

از اصالحات تأیید شد. جمهوري اسالمی ایران پس از برخی 

استفاده  4کرونباخ پرسشنامه از آزمون آلفاي 3براي پایایی

آمده در بعد آموزش دستشد که مقدار ضریب آلفاي به

)، تسهیم 80/0)، پاداش (81/0)، امنیت شغلی (79/0(

) و در بعد 87/0)، توانمندسازي کارکنان (85/0اطالعات (

دست ) به82/0ع () و در مجمو77/0کاهش فاصلۀ طبقاتی (

شده در دو بخش توصیفی و تحلیلی هاي گردآوريآمد. داده

ارائه شد. در بخش توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و 

ها پرداخته شد و در بخش تحلیلی از میانگین به ارائۀ یافته

، جهت تأیید طبیعی بودن 5اسمیرنوف -آزمون کولموگروف

ه براي بررسی وضعیت موجود نمونتک -tها و از آزمون داده

هر متغیر و از آزمون تحلیل عاملی تأییدي براي تعیین 

روابط بین متغیرها و ضرایب اهمیت آنها در تبیین مدل 

هاي منظور بررسی کفایت مدل نیز از شاخصاستفاده شد. به

کاي دو، برازش هنجارشده، برازش تطبیقی، نیکویی برازش، 

شده، یکویی برازش تعدیلریشۀ مربعات خطاي برآورد، ن

 برازندگی افزایشی و برازش هنجارشده استفاده شد.

 
 تحقیق ها و نتایجیافته

هاي نمونه و وضعیت اطالعات مربوط به فراوانی گروه

هاي تحقیق، آمده است. براساس یافته 1در جدول  سنی آنها

هاي ملی بودند بیشتر افراد نمونه جزو ورزشکاران عضو تیم

سال قرار داشتند  30تا  20درصد) و در دامنۀ سنی  1/46(

 درصد). 4/42(

 
 دهنده در تحقیقهاي پاسخ. فراوانی گروه1جدول 

 درصد  فراوانی جنسیت  درصد  فراوانی وضعیت سنی
 1/15 37 داور 4/42 104 سال 30تا  20
 8/38 95 کارمند 8/18 46 سال 40تا  30
 1/46 113 اعضاي تیم 6/19 48 سال 50تا  40

 0/100 245 کل 2/19 47 سال 50بیشتر از 

                                                            
1. Likert 
2. Validity 
3. Reliability 

4. Cronbach s  Alpha 
5. Kolmogoroff Smirnoff 
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ها نشان داد که هاي توصیفی مربوط به آزمودنییافته

دهندگان با فدراسیون کشتی میانگین سابقۀ همکاري پاسخ

سال بود. اطالعات  36سال و میانگین سنی آنها  5/11

مربوط به توصیف وضعیت سطح تحصیالت و وضعیت سنی 

طورکه ارائه شده است. همان 2افراد نمونه در جدول 

سال  10تا  5بیشتر افراد نمونه داراي شود، مالحظه می

درصد) و داراي تحصیالت کارشناسی بودند  5/46سابقه (

 .درصد) 5/35(

 
 . سطح تحصیالت و سابقۀ شغلی نمونۀ آماري پژوهش2جدول 

 درصد  فراوانی سابقۀ شغلی درصد  فراوانی تحصیالت
 3/25 62 سال 5کمتر از  1/13 32 تردیپلم و پایین

 5/46 114 سال 10تا  5 22 54 کاردانی
 7/16 41 سال 15تا  10 5/35 87 کارشناسی

 4/11 28 سال 15بیشتر از  6/17 43 کارشناسی ارشد
 0/100 245 کل 8/11 29 دکتري

 -ها، از آزمون کولموگروفوتحلیل دادهقبل از تجزیه

ها استفاده شد که اسمیرنوف براي تعیین طبیعی بودن داده

طبیعی بودن آنها تأیید شد. سپس براي بررسی وضعیت 

نمونه استفاده و مشخص شد تک -tمتغیرها از آزمون 

وضعیت بازاریابی داخلی در فدراسیون کشتی در ابعادي 

، تسهیم اطالعات با میانگین 34/3چون آموزش با میانگین 

باالتر از  11/3و توانمندسازي کارکنان با میانگین  48/3

سطح متوسط و در ابعادي چون امنیت شغلی با میانگین 

و کاهش فاصله طبقاتی میان  03/3، پاداش با میانگین 11/3

در حد متوسط قرار دارند که در  06/3کارکنان با میانگین 

 ارائه شد. 3جدول 

 
 3نمونه با میانگین فرضی تک-t. بررسی وضعیت متغیرها براساس آزمون 3جدول 

 احتمال مقدار درجۀ آزادي tآمارة  انحراف معیار میانگین متغیرها
 0001/0 244 73/5 94/0 34/3 آموزش

 129/0 244 52/1 14/1 11/3 امنیت شغلی
 124/0 244 17/1 51/0 03/3 پاداش

 0001/0 244 97/6 08/1 48/3 تسهیم اطالعات
 0001/0 244 25/4 43/0 11/3 توانمندسازي کارکنان
 390/0 244 85/0 24/1 06/3 کاهش فاصلۀ طبقاتی

در این بخش پس از انجام آزمون تحلیل عاملی تأییدي 

و تعیین میزان بار عاملی هریک از متغیرهاي بازاریابی 

داخلی مدل بانسال مشخص شد که بعد آموزش با بار عاملی 

، بعد پاداش با 29/0، بعد امنیت شغلی با بار عاملی 43/0

، 32/0، بعد تسهیم اطالعات با بار عاملی 55/0بار عاملی 

و بعد کاهش  35/0بعد توانمندسازي کارکنان با بار عاملی 

در تبیین  60/0فاصلۀ طبقاتی میان کارکنان با بار عاملی 

بازاریابی داخلی در فدراسیون کشتی جمهوري اسالمی 

ایران نقش داشتند. در واقع کاهش فاصلۀ طبقاتی میان 

ترین بعد اهمیتترین بعد و امنیت شغلی کمکارکنان مهم

تبیین بازاریابی داخلی از نگاه حاضران در تحقیق هستند  در

 نشان داده شده است. 4که در جدول 
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 . نتایج تحلیل عاملی در هریک از ابعاد مربوط به تبیین متغیرها در بازاریابی داخلی4جدول 
 اولویت R2ضریب تعیین  tآمارة  بار عاملی استاندارد ابعاد

 سوم 18/0 36/3 43/0 آموزش
 ششم 082/0 56/2 29/0 امنیت شغلی

 دوم 30/0 92/4 55/0 پاداش
 پنجم 10/0 87/2 32/0 تسهیم اطالعات

 چهارم 12/0 22/3 35/0 توانمندسازي کارکنان
 اول 36/0 79/3 60/0 کاهش فاصلۀ طبقاتی

به بررسی  تأییديپس از انجام آزمون تحلیل عاملی 

 5شده اقدام شد که در جدول دادهکفایت مدل برازش

برازندگی الگوي تحلیل در مدل بازاریابی  هايشاخص

 داخلی نشان داده شده است.

 
 هاي برازش الگوي بازاریابی داخلی. شاخص5جدول 

 مطلوبیت مقدار یافتۀ پژوهش مقدار قابل قبول هاشاخص

 تأیید مدل 01/564 - )دو (آمارة کاي 

 تأیید مدل P - 000/0میزان 

Df (درجۀ آزادي)  تأیید مدل 293 

  
 تأیید مدل 92/1

RMSEA 1/0RMSEA <  074/0 تأیید مدل 

NNFI 8/0NNFI>  88/0 تأیید مدل 

NFI 8/0NFI >  85/0 تأیید مدل 

AGFI 8/0AGFI>  89/0 تأیید مدل 

GFI 8/0GFI>  91/0 تأیید مدل 

CFI 8/0CFI >  90/0 تأیید مدل 

IFI 8/0IFI >  90/0 تأیید مدل 

RMR تأیید مدل 13/0 تر باشد.هرچه به صفر نزدیک 

ة شود، مقدار آمارهمالحظه می 5طورکه در جدول همان

، درجۀ آزادي 01/564دو در مدل سالمت اختصاصی  -کاي

 92/1است و حاصل نسبت آنها برابر با  293مدل نیز برابر با 

است که در حدود مقدار قابل قبول قرار دارد. از طرف دیگر 

، NNFI ،NFI ،AGFIهاي برازندگی الگو مانند شاخص

GFI ،CFI  وIFI  همگی در حد قابل قبول و مناسب قرار

براي مدل سالمت  RMSEAدارند. از طرفی شاخص 

است و  1/0است که کمتر از  074/0اختصاصی برابر با 

 است. 13/0نیز  RMRشاخص 

2χ

0≥df

df
2χ3

2
<df

χ
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 . مدل بازاریابی داخلی فدراسیون کشتی جمهوري اسالمی ایران1شکل 
 

 گیريبحث و نتیجه

کاهش فاصلۀ طبقاتی میان کارکنان به معناي کاهش 

کنند، شکاف میان حقوق و دستمزدي که آنها دریافت می

هاي همچنین ایجاد نمادهاي سازمانی در راستاي ارتباط

سازمانی بر مبناي توسعۀ فرهنگ صداقت، اعتماد و عدالت 

هاي این تحقیق نشان داد که کاهش یافته سازمانی است.

ترین عامل در بین فاصلۀ طبقاتی میان کارکنان پراهمیت

کنندة بازاریابی داخلی در فدراسیون متغیرهاي تبیین

کشتی است. ولی از نظر وضعیت حال حاضر در شرایط 

ها با نتایج تحقیق متوسط و معمولی قرار دارد. این یافته

فر و همکاران )، یونسی1389(عدالتخواه و همکاران 

) همخوانی ندارد. از این 1392) و طیبی و همکاران (1391(

توان استنباط کرد که فاصلۀ کارکنان از نظر ها مییافته

دریافت حقوق و مزایا زیاد به هم نزدیک نیست. همچنین 
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شرایط افراد در فدراسیون کشتی براي مراودت با مدیر زیاد 

اغل در فدراسیون کشتی در ارتباطات ساده نیست و افراد ش

کنند. هایشان را احساس میسازمانی خود تفاوت در مقام

تواند شرایط را نامساعدتر توجهی به این مهم میرو کمازاین

تري ایجاد سازد و در بین کارکنان شکاف طبقاتی عمیق

شود تا مدیر فدراسیون کشتی با رو پیشنهاد میکند. ازاین

مراوده کارکنان با خود سعی در رفع آن کنند. شناخت موانع 

همچنین با استقرار نظام ارزیابی عملکرد مناسب، به ارائۀ 

ها متناسب با عملکرد اقدام کنند تا چنانچه پرداخت

شود برحسب ها مشاهده میاختالفی در پرداخت

 پذیر باشد.ها و توجیهشایستگی

صنعت و ارائۀ حقوق و مزایاي باالتر از متوسط سطح  

هاي وري، یکی از روشپرداخت متناسب با عملکرد و بهره

هاي هاي سخاوتمندانه است. براساس بررسیارائۀ پاداش

هاي با حقوق و مزایاي باالتر از گرفته کارکنان شرکتانجام

مندي و تعهد بیشتري نسبت متوسط داراي سطوح رضایت

رین پاداش دومین عامل بود که بیشت. به سازمان هستند

کنندة بازاریابی داخلی در اهمیت را در متغیرهاي تبیین

فدراسیون کشتی به خودش اختصاص داد. اما در بررسی 

وضعیت پاداش در فدراسیون کشتی، باز هم شرایط  

معمولی و نه خیلی مطلوب گزارش شد. این نتایج با 

)، عباسی و همکاران 1391فر و همکاران (هاي یونسییافته

 ) همخوانی ندارد. با1392یبی و همکاران () و ط1392(

هاي عنوان یکی از انگیزانندهتوجه به اهمیت مقولۀ پاداش به

ها،  فدراسیون کشتی براي رسیدن نیروي انسانی در سازمان

هاي نقدي که به شرایط مطلوب باید نسبت به پرداخت

ترین عامل در پاداش دهی فدراسیون کشتی محسوب مهم

تري کند، و چنانچه فدراسیون با ات جديشود، اقداممی

شود  که روست، پیشنهاد میمشکالت مالی و نقدینگی روبه

در خصوص بهبود وضعیت محیط کار مانند طراحی شغلی 

متناسب با کارکنان و ایجاد تعادل بین کار و زندگی براي 

هاي تر که هزینهآنها و همچنین ارائۀ مزایاي مناسب

هاي بعدي اهمیت نیز قرار ه و در رتبهمراتب کمتري داشتبه

 دارند، اقدامات الزم صورت پذیرد. 

آموزش کارکنان مربوط به شناخت و حل مسائل، ایجاد 

هاي انجام کار و تغییرات ضروري در زمینۀ فرایندها و روش

خدمات پس از فروش محصوالت است. براساس تحقیقات 

تایج ملموسی گذاري در زمینۀ آموزش نگرفته سرمایهانجام

ها، همراه خواهد داشت که این نتایج بهبود نگرشرا به

ها در زمینۀ ارتقاي کیفیت خدمات و افزایش مهارت

سومین عامل  مندي و وفاداري کارکنان را در بردارد.رضایت

عنوان متغیرهاي مهمی که در این تحقیق خود را به 

زش بود. کنندة بازاریابی داخلی نشان داد، عامل آموتبیین

عامل آموزش از شرایط نسبتاً مطلوبی برخوردار بود و 

دست آمد. این میانگین نمرة آن باالتر از سطح متوسط به

)، طیبی و همکاران 1389هاي عدالتخواه (نتیجه با یافته

) همخوانی دارد. با 2013) و سلیمان و همکاران (1392(

نیازهاي توان دریافت که در فدراسیون کشتی این نتیجه می

شود و مدیر با این نیازها آموزشی کارکنان درنظر گرفته می

آشناست و کارکنان وقتی در سمت جدید خود قرار 

هاي ضمن خدمت براي آنها درنظر گرفته گیرند، آموزشمی

شود. البته شایان ذکر است که اگرچه شرایط آموزش، می

) 34/3آمده (دستمطلوب ارزیابی شد، ولی میانگین عدد به

در این بخش گویاي این مطلب است که شرایط خیلی هم 

تواند شرایط نامطلوبی توجهی میآل نیست و کمی کمایده

تر  آلرو براي دستیابی به شرایطی ایدهبار آورد. ازاینبه

شود که به عواملی چون آموزش ضمن خدمت پیشنهاد می

ن و همچنین آموزش قبل از انجام تغییرات بزرگ در سازما

کنندة آموزش در فدراسیون ترین عوامل تبیینکه مهم

 شوند، توجه  بیشتري شود.کشتی محسوب  می

هاي توان آزاد کردن توان و قابلیتتوانمندسازي را می

دانست.  انگیزهاي شگفتدرونی افراد براي کسب موفقیت
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منظور کمک توانمندسازي یعنی قدرت بخشیدن به افراد به

نفس و غلبه بر ناتوانی و ایجاد زایش اعتمادبهبه آنها براي اف

شور و شوق براي اجراي وظایفی که به آنها واگذار شده 

است. چهارمین عامل از لحاظ میزان اهمیت، در تبیین 

متغیرهاي بازاریابی داخلی در فدراسیون کشتی، 

توانمندسازي کارکنان بود. وضعیت توانمندسازي کارکنان 

مطلوب و باالتر از سطح متوسط  11/3با میانگین امتیاز 

هاي فراهانی و ارزیابی شد. نتایج این تحقیق با یافته

) همخوانی 2013) و سلیمان و همکاران (1390همکاران (

دهد که براي آمده نشان میدستدارد. میانگین نمرة به

رسیدن به نتیجۀ مطلوب کار بیشتري نیاز است. با توجه به 

شناختی توانمندسازي در این پژوهش هاي رواناینکه  مؤلفه

بررسی شد، نیاز است تا به عواملی چون احساس معناداري 

ترین عوامل در شغل و احساس شایستگی در شغل که مهم

کنندة توانمندسازي کارکنان در فدراسیون کشتی تبیین

معنا که افراد شوند، توجه بیشتري شود. بدانمحسوب می

کار گرفته شوند تا احساس کنند هدر فدراسیون باید بیشتر ب

هاي الزم در شغل اند و شایستگیکه در سازمان ثمربخش

  خود را دارند. 

ها باید با استفاده از در تسهیم اطالعات سازمان

هاي مختلف، جریان اطالعات را در سازمان برقرار روش

سازند. اهمیت این جریان اطالعات در ایجاد سهولت در 

ي و ایجاد مکانیسم مناسب بازخورد است. گیرزمینۀ تصمیم

همراه دارد. تسهیم همچنین ارتقاي سطح توانایی را به

اطالعات پنجمین متغیر از نظر اهمیت در تبیین بازاریابی 

داخلی در فدراسیون کشتی بود که از لحاظ وضعیت کنونی 

بین عوامل مختلف، بهترین وضعیت را داراست. این نتایج  در

) همخوانی دارد. 1392طیبی و همکاران (  هايبا یافته

ها در این قسمت بیانگر این مطلب است  که کارکنان یافته

گیرند و چنانچه فردي در در جریان امور فدراسیون قرار می

فدراسیون به اطالعات شغلی خاصی نیاز داشته باشد، 

گیرد و ساختار مناسبی سهولت در دسترس آن قرار میبه

اطالعات در فدراسیون کشتی جمهوري  منظور تبادلبه

اسالمی ایران حاکم است و افراد بازخورد کارشان را دریافت 

کنند. چنانچه فدراسیون قصد داشته باشد تا شرایطی می

تواند مساعدتر از وضعیت فعلی در سازمان حاکم سازد، می

به ارائۀ اطالعات شفاف در سازمان و همچنین استقرار یک 

ترین عوامل تسهیم اطالعات در ه از مهمسیستم بازخور ک

 شوند  بیشتر توجه کند.فدراسیون کشتی محسوب می

عنوان یکی از عناصر اصلی بازاریابی امنیت شغلی به

داخلی مطرح است. این جنبه از بازاریابی داخلی تجهیز 

گیرد. قبول در برمیکارکنان را در زمینۀ امنیت شغلی قابل 

وري یا سودآوري ممکن است به ههر کاهش در زمینۀ بهر

انتقال، آموزش مجدد و گردش شغلی کارکنان منجر شود. 

کارگیري عنوان یک راه جلوگیري از ریزش کارکنان، بهبه

ها بیانگر پذیر است. بررسیها امکانمجدد آن در سایر بخش

اند که با افزایش سطح امنیت شغلی کارکنان، این واقعیت

یابد. و اعتماد به مدیریت افزایش می مندي، وفاداريرضایت

امنیت شغلی کمترین اهمیت را در بین متغیرهاي 

کنندة بازاریابی داخلی در فدراسیون کشتی، به خود تبیین

اختصاص داد که وضعیتی متوسط نیز در فدراسیون کشتی 

دارد. با این اوصاف مشخص شد که کارکنان از شرایط عزل 

یت ندارند و در مسئولیت خود گرفته زیاد رضاو نصب صورت

کنند، زیاد از ثبات شغلی خود مطمئن احساس آرامش نمی

آل فاصله وجود دارد. با توجه به نیستند و با شرایط ایده

اهمیت باالي دو عامل عزل و نصب عادالنه و همچنین 

مشخص بودن وظایف در تبیین امنیت شغلی فدراسیون 

ها را یون عزل و نصبشود تا این فدراسکشتی، پیشنهاد می

براساس شایستگی افراد انجام داده و همچنین شرح وظایف 

 صورت مکتوب در اختیار آنها قرار دهد.افراد را به

توان گفت هاي تحقیق میدر مجموع با دقت در یافته

اگرچه وضعیت هیچ عاملی از بازاریابی داخلی در فدراسیون 
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موجب خرسندي کشتی شرایط نامطلوب ندارد و این مسئله 

است، ولی عواملی مثل کاهش فاصلۀ طبقاتی میان کارکنان 

دهندگان بیشترین اهمیت را در و پاداش که به نظر پاسخ

بازاریابی داخلی دارند، داراي شرایط متوسط  است و با توجه 

به مهم بودن آن باید توجه بیشتري به آن کرد. همچنین 

وانمندسازي عواملی مثل آموزش، تسهیم اطالعات و  ت

کارکنان که شرایط مطلوبی داشتند، ولی نمرة خیلی عالی 

رو به فدراسیون کشتی جمهوري کسب نکردند. ازاین

بر توجه به همۀ عوامل شود عالوهاسالمی ایران پیشنهاد می

بازاریابی داخلی، به دو عامل کاهش فاصلۀ طبقاتی میان 

هاي سخاوتمندانه توجه کارکنان و همچنین ارائۀ پاداش
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Abstract 
The current research aimed to determine the explanatory variables of domestic 
marketing in Wrestling Federation using Bansal model. The statistical population 
included all staff, referees, and national athletes in wrestling cooperating with the 
federation for the past five years. The sample was equal to the population (N=280). Data 
were collected by the standard questionnaire including 6 dimensions of domestic 
marketing of Bansal model (education, job security, reward, information sharing, staff 
empowerment, and reduction of social class gap). The validity was confirmed by the 
experts and its reliability was achieved to be 0.75. In order to analyze the data, statistical 
tests of K-S, one-sample t test and confirmatory factor analysis were used. Findings 
showed that dimensions of education, information sharing and empowerment were 
above the average and dimensions of job security, reward and reduction of social class 
gap were about average. Reduction of social class gap had the highest importance and 
job security had the lowest importance in explaining the domestic marketing of the 
Wrestling Federation.  
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