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 کشاورزي بانک داخلی بازاریابیعوامل مؤثر بر و سنجش  شناسایی

 

 دادوند علی، رضائی محمد، سازعلی چيت دكتر

 

 عضو هيأت علمی دانشگاه اصفهان

 دانشجوی دكتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه اصفهان 

 دانشجوی دكتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه اصفهان

 

 

های نوین شيوههای جدید بانکداری و ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی، ابداع روشبانک تعدد: چکيده 

بانکداری الکترونيک منجر به افزایش سطح رقابت در بازار بانکداری كشور شده است. این موضوع منجر شده 

ها و نيازهای ن اثربخش خواستههای كشور از جمله بانک كشاورزی، تالش خود را در جهت تأميتا بانک

از بازار را افزایش دهند. یکی از رویکردهای موثر در این  خود صه رقابت سهمعرتا در وده مشتریان معطوف نم

ضمن استخراج عناصر بومی بازاریابی داخلی بانک كشاورزی،  در مقاله حاضر مسير، بازاریابی داخلی است.

تحليل و  در سطوح مختلف سازمانیعناصر این بت به همبستگی و نس گرفتها مورد سنجش قرار سطح آن

رشد  ؛ارتباطات داخلیبانک كشاورزی شامل  بازاریابی داخلی عناصر ،این پژوهشطرح  بر اساس .شد بررسی

و  درنظر گرفته شده و شرایط رفاهی محيط داخلی سازمان ؛سبک مدیریتی ؛شرایط شغلی ؛درون سازمانی

ها و ستاد در شعب، مدیریت شعب بانک در استان هریک از این عناصرامتياز  هدنشان می د سنجش آن ها

نيز  داخلیبين عناصر بازاریابی  باالی حد متوسط بودهامتياز كلی شاخص بازاریابی داخلی  و نيز مركزی

ميانگين امتياز بودن فرض یکسان ANOVA آزمون تجزیه و تحليل .برقرار است مستقيم همبستگی

 مختلف سازمانی بازاریابی داخلی سطوح مقایسه ميانگين امتياز ه وی داخلی در سطوح مذكور را رد كردبازاریاب

طور مدیریت شعب بانک ها و همينبين امتياز بازاریابی داخلی شعب و مدیریت شعب در استان نشان می دهد

 ها و ستاد مركزی تفاوت معناداری وجود دارد.استاندر 

 یكشاورز بانکرضایت كاركنان، نظام بانکی،  ،داخلی زاریابیبا :یديكل یهاواژه

 

 مقدمه

 

 یک اقتصادی توسعه در ایویژه نقش اقتصادی بازیگران ترینمهم از یکی عنوان به بانکی نظام بازار، بر مبتنی اقتصاد  در

 منابع و بوده اقتصادی هایبنگاه ردشگ در سرمایه تأمين اصلی منبع بازار، محركه موتور عنوان به هابانک .كندمی ایفا كشور

 كنندهتسهيل نقش ایفای با هابانک حقيقت در .دهدمی قرار كنندگانمصرف اختيار در خدمات و كاالها خرید منظور به را الزم

 .نمایندمی ایفا اقتصادی مبادله فرایند در را كاتاليزور نقش معامله، طرفين برای

 هایشيوه و داده هایپایگاه ایجاد طریق از الکترونيک بانکداری جدید فنون ظهور ؛منابع جذب جدید شيوه های خلق

 در تغييرات این .است شده بانکی شبکه بر حاكم رقابتی فضای در عظيم تحوالت بروز به منجر اطالعات انتقال و پردازش نوین

 بازاریابی زمينه در را ای تازه هایافق پيوسته ،بازار از خود سهم افزایش یا و حفظ منظور به هابانک تا شده باعث رقابتی بازار

 خدماتی هایسازمان عنوان به هابانک .كنند جستجو رقابتی مالی بازارهای عرصه در برتری ایجاد اصلی عامل عنوان به بانکی

 توجه مورد باید مسير این رد كه كليدی موارد از یکی .هستند خدماتی بازاریابی اصول تابع خود بازاریابی هایبرنامه تدوین در
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 كه است ابییبازار ابزارهای از ایمجموعه ابییبازار ختهآمي .ستا هابانک مختص خدماتی 1بازاریابی آميخته به توجه ،گيرد قرار

  .دارد را هدف بازار در خود اهداف تحقق در سعی آنها از استفاده با سازمان

 لين لهيوس به1551دهه در بار نياول برای است، 5ترفيع و 4مکان ،3متقي ،2محصول شامل كه ابییبازار ختهيآم مفهوم

 به ابییبازار رانمدی .تاس ابییبازار یاساس هایكنش و هاتيفعال بيانگر ابییبازار ختهيآم  .شد معروف 4Pبه و معرفی بوردن

 هایخواسته و نيازها رفع برای اصولی برنامه نسبت به تدوین دیبا خود، هدف بازار مشتریان مختص خدمات ارائه منظور

 در .تسا كاالها به بتنس متفاوتی ماتتصمي تلزممس خدمات ابییازارب .نماینداقدام  ها،آن با بلندمدت روابط جادیا و مشتریان

 ختهيآم کی و شده اضافه P4 به 8اندهیفرآ و 7کییزيف يهایدارای ،6نلپرس املش گرید عنصر سه خدمات، ابییبازار ختهيآم

 .دیآمی وجود به خدمات برای 7P با ابییارباز

 پرسنل كاركنان، نقش به مبادله فرایند وابستگی و خدمات مصرف و عرضه همزمانی دليل به گانه،هفت عناصر این بين در

 نسبت انمشتری ذهنی تصویر گيریشکل نحوه بر كاركنان تأثير .نمایندمی ایفا بازاریابی در ایویژه جایگاه خدماتی هایسازمان

 سطح در باالخص بانک، انسانی سرمایه .ستا هابانک مأموریت تحقق در ،گرانقدر سرمایه این جایگاه اهميت دليل بانک، به

 بانک از مشتریان ذهنی تصویر ترسيم و دهیشکل در بدیلیبی و ویژه نقش ،مشتریان به خدمت اصلی ركن عنوان به شعب،

 با تواندمی امر این .یابدمی ارتقا بانک سمبل و نماد حد تا مشتریان ذهن در كاركنان جایگاه مواقع، برخی در كه نحوی به .ددار

 .شود منجر بانک از مثبت تصویرسازی به كاركنان شخصيتی و ظاهری هایویژگی و هاشایستگی مستمر بهبود

 مشتریان عنوان به سازمانی سرمایه این به هویژ نگاه لزوم بيانگر خدمات بازاریابی ریزیبرنامه در كاركنان ارزشمند جایگاه

 یاری بازاریابی اهداف به نيل در را سازمان تواندمی هاآن رفع و سازمان در كاركنان نيازهای و هاخواسته به توجه .است داخلی

  .گيردمی قرار دنظرم سازمان داخلی بازاریابی در بازاریابی، اهداف با آن ارتباط و پرسنلی هایخواسته به توجه بذل .نماید

 جهت در موانع برداشتن و بيرونی و درونی مشتریان ترجيحات و تمایالت زا آگاهی توسعه داخلی بازاریابی اصلی هدف

تحقق  در ایویژه نقش بازاریابی، هایسياست و انسانی منابع مدیریت بين واسط حلقه عنوان به داخلی بازاریابی .هاستآن رفع

 .نمایدمی ایفا هابانک جمله از خدماتی هایسازمان بازاریابی

 در ،)كاركنان( داخلی مشتریان رضایت كسب با تا است تالش در كشور، دولتی هایبانک از یکی عنوان به كشاورزی بانک

 بازاریابی بومی عناصر استخراج ضمن تا شده تالش حاضر مقاله در .بردارد قدم خارجی مشتریان رضایتمندی افزایش جهت

 .گيرد قرار مطالعه مورد عناصر این كنونی وضعيت كشاورزی، بانک خلیدا

 

 ينظر ميمفاه

 بار نخستين 1581 دهه در بری ند.نمود اشاره داخلی بازاریابی به تلویحاً بار اولين برای 1576 سال در 11و آربييت 5ساسر

 بر عالوه هاسازمان كه كرد عنوان خود هایكتاب از ییک در كاتلر فيليپ .نمود بازاریابی ادبيات وارد را داخلی بازاریابی واژه

 وی .رسانند انجام به )است بازاریابی رایج مفهوم خارجی بازاریابی از منظور( نيز را داخلی بازاریابی باید خارجی، بازاریابی

                                                           
1 Marketing Mix 

2 Product 

3 Price 

4 Place 

5 Promotion 

6 Personnel 

7 Physical Assets 

8 Process 

9. Sasser 
10 . Arbeit 
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 سازمان كهطوری به ركنانكا آميزموفقيت نختانگيبر آموزش، استخدام، عمل نماید:می تعریف صورت بدین را داخلی بازاریابی

 .(1351 سفيددشتی، و )دلوی نماید عرضه عالی فيتكي با خدماتی ،مدائ صورت به سازد قادر را

 .است (مند رابطه) متقابل و درونی بيرونی، بازاریابی نوع سه مستلزم خدمات كه داشت بيان (2116) كاتلر همچنين

 

 
 ( انواع بازاریابی از دیدگاه کاتلر1شکل 

 

 

 كاركنان مهارت متقابل بازاریابی .است مشتری به خدمات ترفيع و توزیع گذاری،قيمت كردن،آماده شامل بيرونی ازاریابیب

 انگيزش و آموزش درونی بازاریابی .پردازدمی مشتری با كاركنان رفتار به بيشتر و كندمی تشریح را مشتری به رسانیخدمت در

 بيرونی بازاریابی از باید درونی بازاریابی كه كندمی بيان كاتلر (.1384 )فروزنده، دهدمی قرار مدنظر را خدمات ارائه در كاركنان

 (.1551)نارور و اسالتر،  گيرد پيشی

)واری،  دهندمی شکل را سازمانی درون داخلی بازار كاركنان، كه دارد وجود نکته این درونی بازاریابی مفهوم قلب در

 این نيازهای مينأت و باشدمی ،است درونی كنندگانعرضه و مشتریان شامل كه درونی، بازار یک یدارا سازمان یعنی(. 1555

 خلق نهایی منبع نامشهودهای دارایی و انسانیهای سرمایه امروزه .ستا ضروری و الزم سازمان موفقيت برای درونی مشتریان

 .(1384 ملکی، و )اكبری آیندمی حساب به پایدار ارزش

 رویکرد یک بنابراین است ومتمركز  ها سازمان در سطوح همه در افراد بين مناسب درونی روابط بر ،درونی ابیبازاری

 مدیریتی فرایند یک عنوان به درونی بازاریابی .شودمی ایجاد مشتریان با تماس در كاركنان بين محورمشتری و محورخدمت

 تمام ،شودمی موجب نخست این كه .كندمی یکپارچه و تلفيق ،مسير دو در را سازمان چندگانه وظایف كه كندمی عمل جامع

 دوم .كنند تجربه و درك را محيط یک متن وندر مختلف فرایندهای ها،فعاليت و وكار كسب سازمان، سطوح همه در كاركنان

 (. 2111)گرانروس،  ندشو مندانگيزه و آماده محورخدمت طریق یک در فعاليت جهت كاركنان همه ،شودمی موجب این كه

 رودمی كار هب رویکرد یک عنوان به بازاریابی در كه است شده ریزیبرنامه تالشی داخلی، بازاریابی ،رفيق و احمد نظر از

 استراتژی اثربخش اجرای جهت در آنها در و انگيزاندرب را كاركنان نموده، غلبه همسویی و تغيير برابر در سازمانی مقاومت بر تا

 رضایت به محورمشتری كاركنان و انگيزه ایجاد فرآیند طریق از تا نماید ایجاد انسجام و هماهنگی ،ایوظيفه و ازمانیس های

 آوردن دست به است: استوار ركن سه بر خود، خارجی همتای گرایش همانند داخلی، بازاریابی گرایش .یابد دست مشتری

 بازاریابی مناسب استراتژیهای طریق از پاسخگویی و سرپرستان و ركنانكا بين بينش این نشر مناسب، داخلی بازار بينش

 كاركنان، بين ارتباط اثربخش مدیریت طریق از خود كاركنان برای ارزش توليد برای سازمان تعهد(. 2114)گوناریس،  داخلی

 IMO ميزان افزایش كه داشت توجه باید البته .دارد سازمان (IMO) 1داخلی بازار گرایش به اشاره مدیریت، و سرپرستان

 (.2114)لينگز،  باشدینم مشتریان بر شركت تمركز یا خارجی گرایش برای مانعی

                                                           
1 IMO: Internal Market Orientation 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 131-111، ص 1331،  اردیبهشت 3، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

734 

 

 از آگاهی توسعه درونی بازاریابی اصلی هدف .است مدارمشتری سازمان یک توسعه در مهم فعاليت یک درونی بازاریابی

 است سازمانی اثربخشی و خدمات كيفيت كردنارزشی رمسي در ایوظيفه موانع برداشتن و بيرونی و درونی مشتریان

 درونی محصوالت عنوان به مشاغل به و درونی مشتریان عنوان به كاركنان به درونی بازاریابی .(1551)كریستوفر و پاین، 

 بخش در ژهوی به مشاغل و (1585)ساسر و آربيت، دهندمی تشکيل را سازمان اوليه بازار كاركنان (.2115)لی چن،  نگردمی

 منجر سازمان اهداف تحقق به و ساخته برآورده را كاركنانهای خواسته و نيازها كه هستند داخلی محصوالت همان خدمات

 محسوب خدماتی بازاریابی اصلی عوامل مشتریان به خدمات ارائه با و هستند سازمان اوليه مشتریان كاركنان نيز و شوندمی

  (.1554)پاراسارمان،  شناسندمی سازمان نام به را خدمات دهندهارائه یانمشتر از بسياری زیرا ،شوندمی

 :دشو می بيان چنيناین  گانه سه مراحل قالب در را بازاریابی داخلی تحول سير خالصه، طور به

 

 نکارکنا انگيزش و رضایتمندي ول:ا مرحله

 تمركز كاركنان انگيزش و رضایتمندی قبيل از موضوعاتی بر ه،مربوط ادبيات و مطالعات از بسياری اول، مرحله در

 خدمات كيفيت بهبود در ریشه داخلی بازاریابی مفهوم پيدایش منشأ كه بود واقعيت این توجهاتی چنين اصلی دليل .داشتند

 بطن در كه اصلی فرضيه .گردد ،شده هئارا خدمات كيفيت در یندیاناخوش نوسانات موجب تواندمی كاركنان نارضایتی و دارد

 داشته رضایتمند كاركنانی باید شركت رضایتمند، مشتریان داشتن برای كه است مفهوم این به توجه ،دارد قرار دیدگاه این

  .آیدمی حساب به سازمان آن بازار ترین مهم سازمان، درون انسانی نيروی كه چرا .باشد

 

 مداريمشتري :دوم مرحله

 كه بود این وی اصلی دغدغه درحقيقت،  .شد آغاز گرونروس مطالعات با ،اخلید بازاریابی مفهوم تحول از مرحله دومين

 پاسخگو آنها نيازهای ارضای به نسبت كه است ضروری باشند،می تعامل در مشتریان با مستقيم طور به صف كاركنان چون

های فرصت بلکه دارد، اثر یو مجدد خرید و مشتری خرید تصميم بر تنها نه خریدار و فروشنده ميان تعامالت زیرا .بود

 مدارمشتری كاركنانی داشتن مستلزم هاییفرصت چنين از برداری بهره طبيعتاً   .نمایدمی فراهم سازمان برای نيز را بازاریابی

 كنانیكار داشتن تنها دیدگاه، این در لذا، باشد.می مدار مشتری و باانگيزه كاركنانی خلق داخلی بازاریابی هدف بنابراین، .است

 .داد سوق مداری مشتری سوی به را آنها رفتار باید بلکه نيست، كافی باانگيزه

 
 

 تحول مدیریت و راهبرد اجراي :سوم مرحله

 روشنی به آن در و شده مطرح محققان از بسياری سوی از كه هاییدیدگاه با داخلی، بازاریابی تحول از سوم مرحله شروع

 بالقوه نقش كه بود محققانی اولين از وینتر .گرددمی برجسته دانند،می راهبرد اجرای ایبر ایوسيله را داخلی بازاریابی

 كاركنان آن در كه نمود مطرح سازمانی اهداف به دستيابی سوی به كاركنان مدیریت برای روشی عنوان به را داخلی بازاریابی

 و نقش بلکه كنند، درك را سازمانی هایبرنامه ارزش تنها نه و ببينند را الزمهای آموزش سازمان، اهداف به دستيابی برای باید

 روشی عنوان به روشنی به داخلی بازاریابی مفهوم مرحله، این در درواقع، .دریابند هابرنامه آن انجام در نيز را خود جایگاه

 پيرسی سپس و شد ظاهر انشهمکار و تانسوجا و ليپيف همچون محققانی آثار در رویکرد این ابتدا، در .است مشخص اجرایی

 (.2111)رفق و احمد،  دادند تعميم بازاریابی راهبرد نوع هر اجرای در  را آن كاربرد مورگان و

 

 داخلی بازاریابی عناصر

 داخلی بازاریابی عناصر عنوان به مختلفی عناصر شده، انجام داخلی بازاریابی خصوص در كه مختلفی هایپژوهش در

 توسط كه عناصر این از برخی به ذیل جدول در دارد. تناسب مطالعه مورد مکانی قلمرو با هاآن از كدام هر كه شده مطرح

 است: شده اشاره گرفته، قرار استفاده مورد و استخراج مختلف محققين
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 (1931 سفيددشتی، و )دلوي داخلی بازاریابی دهندهتشکيل عناصر (1 جدول

 داخلی بازاریابی عناصر پژوهشگران

(2113و همکاران) احمد  

 فيزیکی، محيط سازمانی، ساختار توسعه، و آموزش درونی، ارتباطات راهبردی، هایپاداش

 توانمندسازی، تشویقی، هایسيستم ای،وظيفه بين هماهنگی جانشينی، و انتخاب كارمندیابی،

 عملياتی تغييرات

بانسان و همکاران 

(2111)  

 كاركنان، توانمندسازی اطالعات، تسهيم عملکرد، بر مبتنی پاداش وسيع، آموزش شغلی، امنيت

 مقام و جایگاه بين تمایز كاهش

(2111باالنتين )  
 توزیع آموزش، یکطرفه، بازخور فرآیندها، و رویه مشی،خط توسعه در كاركنان درگيركردن

 تيمی یادگيری وسویه،د ارتباطات اطالعات،

(2111گرانروس)  
 مدیریت اطالعاتی، پشتيبانی و درونی انبوه ارتباطات درونی، اطارتب و مدیریت پشتيبانی آموزش،

 درونی خدمت بهبود وری،افن پشتيبانی و هاسيستم توسعه خارجی، انبوه ارتباط انسانی، منابع

(1555وری و لوئيس)  انگيزش تشویق، سيستم و شایستگی توسعه درونی، هایگروه همه از اطالعات انتشار 

(1555پيت و فورمن)  درونی كنندگان عرضه و درونی مشتریان بين مبادالت هزینه 

(1558هرگ و همکاران)  مشتری از آگاهی بازخور، و ارزیابی كاركنان، آموزش ارتباطات، 

(1555فورمن و مونی)  سازمان اندازچشم كردندرونی و ادراك پاداش، كاركنان، توسعه 

تان سوهاج و 

(1551همکاران)  

 ضمن و رسمی آموزش استخدام، فرآیند در دادن مشاركت اركنان،ك به نسبت مثبت نگرش

 دوطرفه، بازخور ارتباطات، برای باز محيط یافتنی،دست فردی اهداف سمت به هدایت ،خدمت

 پاداش و عملکرد بين هرابط درك به كمک

 

 شود:می پرداخته عناصر این از برخی توصيف به ادامه در

 

 داخلی بازاریابی از جنبه این .است مطرح داخلی بازاریابی در اصلی عناصر از یکی وانعن به شغلی امنيت ی:شغل امنيت

 به است ممکن سودآوری یا و وریبهره در كاهش هرگونه .گيردمی بر در را قبول قابل شغلی امنيت زمينه در كاركنان تجهيز

 هایراه از یکی هابخش سایر در كاركنان مجدد كارگيری به .گردد منجر كاركنان شغلی گردش و مجدد آموزش انتقال،

  و وفاداری رضایتمندی، كاركنان، شغلی امنيت افزایش با كه است واقعيت این گر بيان هابررسی .ستا هاآن ریزش از جلوگيری

 (.2111رفيق و احمد، 1 یابدمی افزایش مدیریت به هاآن اعتماد

 

 با متناسب هایپرداخت و صنعت سطح در متوسط حد از االترب مزایای و حقوق پرداخت مناسب: هايپاداش دادن

 حد از باالتر مزایای و حقوق دارای كاركنان كه دهدمی نشان هابررسی .است كار این هایروش از یکی وری بهره و عملکرد

 .(2111)بانسال و موریس،  دارند بيشتری  تعهد و رضایتمندی متوسط،

 

 رقابتی مزیت به دستيابی برای مهم عوامل از یکی دانش، توسعه و ایجاد یافته،توسعه یجهان اقتصاد در :کارکنان توسعه

 انجام هایروش و فرایندها در ضروری تغييرات ایجاد مسائل، حل و شناخت با كاركنان آموزش عموماً  .است جهانی عرصه در

 .(2111)رفيق و احمد،  دارد ارتباط فروش از پس خدمات و كار

 دربردارنده كه نتایجی .داشت خواهد همراه به را ملموسی نتایج آموزش، در گذاری سرمایه كه است داده ننشا تحقيقات

 .(2114)دوبرین،  هستند كاركنان وفاداری و رضایتمندی و خدمات كيفيت  ارتقای برای هامهارت افزایش ها،نگرش بهبود
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 باید مختلف، هایروش از استفاده با هاسازمان ات،اطالع تسهيم و ارتباطات ایجاد منظور به اطالعات: تسهيم

 مکانيسم یک ایجاد ها،گيریتصميم در سهولت ایجاد اطالعات جریان این اهميت .سازند برقرار را اطالعات جریان سازیآسان

 .(2111)رفيق و احمد،  هاستتوانایی  سطح ارتقای و مناسب بازخورد

 

 و انتظارات و طرف یک در اختيار و عمل آزادی :گيردمی بر در را جنبه دو توانمندسازی، :کارکنان توانمندسازي

  .(2111)كوپر و كرونين،  دیگر طرف در مسئوليت

 بيانگر داخلی محصوالت است. شده گرفته نظر در خارجی بازاریابی در محصول معادل عنصر این مطالعات از برخی در

 محصوالت دهندهتشکيل عوامل داخلی، بازاریابی در .است كاركنان وزافزونر رشد و پيشرفت به سازمان دادناهميت ميزان

 و رشد راستای در شغل طراحی اهميت ها،آن هایتوانایی و هامهارت از استفاده كاركنان، آموزش به توجه ميزان از: عبارتند

 .(1388 شاهسونی،) هاآن كاری یهافعاليت متقابل تأثير چگونگی و كار، در هاآن استقالل ميزان كاركنان، پيشرفت

 و اثربخشی و دهد پاسخ خود پيرامون متغير محيط به خوبی به كه كندمی تالش خود كاركنان توانمندسازی با سازمان

 (.2111)گوناریس،  ببرد باال را سازمان كارایی

 

 :است موارد این شامل كه باشدمی كاركنان با هاسازمان عالی مدیران تعامل ميزان بيانگر ارتباطات داخلی: ارتباطات

 همکاری و تعامل ميزان اهداف، تحقق برای كاركنان با مدیران تعامل ميزان كاركنان، با سرپرستان و مدیران ارتباط ميزان

 سازمان مسائل و مشکالت حل برای مدیران بودن دسترس در ميزان و سازمان، مشکالت به رسيدگی برای كاركنان با مدیران

 (1388 ی،شاهسون)

 بازاریابی در ارتباطات به توجه .باشد داشته بيشتری اثربخشی تا باشد رو در رو تعامالت صورت به ارتباطات است بهتر

 .(2111ند)گوناریس، دهمی اهميت هاآن هایصحبت به مدیران كه كنند احساس كاركنان شودمی باعث داخلی

 محصول و نتيجه .كنند بيان  را خود مسائل و مشکالت توانندمی يشتریب خاطر امنيت با كاركنان حالتی چنين در مسلماً

 در ارتباطات به مدیران توجه همچنين .است سازمان ترك و غيبت كاهش وفاداری، سازمان، در اثربخش ارتباطات نهایی

 سودی داخلی، بازاریابی رد ارتباطات به توجه نتيجه، در .كنند دریافت بازخورد بتوانند راحتی به كه شودمی باعث سازمان

 (.2111)كوپر و كرونين،  دارد كاركنان و مدیران برای دوطرفه

 

 كاركنان، شودمی باعث كه است سازمانی جو ایجاد داخلی، بازاریابی اساس و جوهر :کارکنان به توجه و رسيدگی

 وفاداری به منجر نهایتاً كه وضعيت این ایجاد برای الزم بسترهای از یکی .دهند ارائه كارآمد ایشيوه به را بهتر خدمات

 مطرح قيمت عنوان تحت داخلی بازاریابی در كه است كاركنان مشکالت و مسائل به رسيدگی شود،می سازمان به كاركنان

 .(2114)دوبرین،  شودمی

 منافع گرفتن رنظ در كاركنان، شکایات و اعتراضات به رسيدگی ميزان به توانمی قيمت دهندهتشکيل عوامل جمله از

 (1388 شاهسونی،) نمود اشاره كاركنان تشویق ميزان و كاركنان با مدیران همفکری ميزان گيری،تصميم زمان در كاركنان

 را خود و دهندمی نشان بيشتری تعهد نيز كاركنان نمایند، رسيدگی خوبی به كاركنان به مربوط امور به مدیران اگر

  (.2111ر و كرونين، )كوپ دانندمی سازمان به متعلق

 

 :گيردمی بر در را زیر موارد و باشدمی سازمان داخلی محيط در غالب فرهنگ و رفتار بيانگر عنصر این :داخلی محيط

 داخلی محيط و شرایط كاركنان، ارزیابی نتایج و رفتاری هایالعملعکس غالب، سازمانی فرهنگ به كاركنان اعتقاد ميزان

 (1388 شاهسونی،) كاركنان متقابل اعتماد و كاركنان، ترقی و پيشرفت جهت در سازمان
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 زیرا است، برخوردار بيشتری اهميت از مدیران نقش زمينه، این در .دارد داخلی محيط در مهمی نقش سازمانی، فرهنگ

 (1386 صراصفهانی،ن) دهند نشان كارهایشان و رفتار در را آن و باشند داشته اعتقاد سازمانی فرهنگ به باید مدیران ابتدا

 كسب موفقيت و نمایند پيشرفت راحتی به هاآن تا نمایند فراهم را كاركنان ترقی و پيشرفت هایزمينه باید مدیران

 به نتایج مناسب  انعکاس و كاركنان ارزیابی به هاسازمان توجه كاركنان، ترقی و پيشرفت زمينه در مهم موارد از یکی .كنند

 (.2111، است )گوناریس كاركنان

 

 زندگی از ناپذیریاجتناب جنبه هاگروه امروزه .هستند هاسازمان عملکرد در بهبودها از بسياری شالوده هاگروه :گروه

 .بخشند تداوم خود حيات به توانندمی كه است كاری هایگروه وجود با مولد هایسازمان و آیندمی حساب به سازمانی

 داشت خواهد وجود گروهی ببينند، گروه در را خود افراد، اگر یعنی كرد؛ تعریف افراد تادراكا اساس بر توانمی را گروه

 (.2111)گوناریس،

 یعنی كرد؛ تعریف انگيزش مفهوم به توجه با توانمی را گروه .داد قرار مدنظر ساختار نظر از توانمی را گروه همچنين

 .(1388 شاهسونی،) "باشد مغتنم دافرا برای هاآن جمعی موجودیت كه افراد از ایهمجموع"

 زمان طی در یکدیگر با افراد تعامل و ارتباطات ميزان یعنی دانست؛ فردی ميان تعامل توانمی را گروه اینکه سرانجام

 .(1386 نصراصفهانی،)

 و مشترك مقصد یا هدف كه دانست افراد از ایهمجموع توانمی را آن گروه، تعریف در مختلف رویکردهای این تركيب با

 (1387 مقدم،) كنند ایجاد تغيير یکدیگر در كنندمی سعی و دارند یکدیگر به تعلق احساس

 

 تحقيق پيشينه

 هایسازمان در داخلی بازاریابی خصوص در مطالعه انجام به خارجی و داخلی پژوهشگران از یبسيار گذشته، سنوات در

 از برخی ادامه در است. مختلف هایسازمان و علمی مجامع در مفهوم نای پذیرش بيانگر خود این كه اندنمودهتداوم  مختلف

 است: شده ذكر هاآن نتایج و مطالعات این

 نتيجه، در و گذاردمی محصوالت كيفيت بر یگيرچشم تأثير كاركنان رضایت كه دهدمی نشان لوین و كوهرت مطالعات

 .(2111، )كوپر و كرونين دارد همراه به را خارجی مشتریان رضایت

 خارجی، بازاریابی نتایج بر داخلی بازاریابی هایفعاليت تأثير اثبات ضمن پژوهشی انجام با (2111) همکارانش و باناسال

 ند.اهنمود ارائه و كرده استخراج خصوص این در مدلی

 است. كاركنان نیسازما تعهد و شغلی رضایت داخلی، بازاریابی رابطه بيانگر (2114) همکارانش و رویزالبا مطالعه

 موثر سازمان عملکرد بر بازارگرایی طریق از داخلی بازاریابی كه دریافتند ایمطالعه انجام با (،1388) دیگران و ابزری

  است.

 رفتار درونی، بازاریابی بين معناداری و مثبت رابطه ملت، بانک در پژوهشی انجام با (1351) دیگران و پور حسنقلی

 ند.اهنمود اثبات سازمانی تعهد و سازمانی شهروندی

 بيانگر آن نتيجه كه پرداختند گروهی اثربخشی بر داخلی بازاریابی تأثير بررسی به (1351) همکارانش و اصفهانی نصر

   است. گروهی اثربخشی و داخلی بازاریابی مستقيم رابطه

 

  پژوهش روشاهداف و 

 هدف این به نيل است. كشاورزی بانک در داخلی ازاریابیب كنونی وضعيت بررسی و مطالعه حاضر مقاله اصلی هدف

 با و ایكتابخانه مطالعات طریق از ابتدا منظور بدین است. كشاورزی بانک در داخلی بازاریابی بومی عناصر استخراج مستلزم

 و خبرگان از جمعی مشاركت با آن از پس گردید. تهيه داخلی بازاریابی عناصر از سبدی مختلف، هایپژوهش نتایج از استفاده
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 بازاریابی بومی عناصر ،دلفی مدل از استفاده با و كشاورزی بانک مختص شرایط گرفتن نظر در با كشاورزی، بانک مدیران

 گردید: استخراج ذیل جدول شرح به مذكور بانک در داخلی

 کشاورزي بانکدر  داخلی بازاریابی بومی عناصر (2 جدول

 اهشاخص بازاریابی عناصر

 داخلی ارتباطات

 كار محيط در موفق و فعال كاری هایتيم در عضویت

 یکدیگر با همکاران دوستانه و سازنده روابط

 كاركنان با مدیر حمایتی و دوستانه شفاف، ارتباط

 سازمانی درون رشد

 سازمانی انتصاب و ارتقا عادالنه شرایط وجود

 بانک در ایحرفه و علمی هایمهارت پيشرفت شرایط وجود

 كاركنان كاری هایموفقيت و پشتکار از بانک قدردانی و شناسایی

 شغلی شرایط

 جذاب و بخش لذت كار

 شدهكنترل استرس سطح با و بخشآرامش كار

 متنوع شغلی فعاليت

 مدیریتی سبک

 ذیربط واحد مدیر كارای و اثربخش مدیریتی سبک

 زیردستان از بطذیر واحد مدیر گرایانهواقع توقعات

 با برخورد ها، پاداش تقسيم كار، تقسيم مثل اموری )در ذیربط واحد مدیر توسط عدالت رعایت

 كاركنان(

محيط داخلی 

 سازمان

 

 بانک در كاركنان كرامت حفظ و احترام فرهنگ وجود

 اتفاقات و هاهروی و قوانين اهداف، خصوص در كاركنان به رسانیاطالع و بانک در اطالعاتی باز فضای

 سازمان در جاری

 كارا( و زیبا پاكيزه، امن، كافی، كاری فضای و )تجهيزات فيزیکی شرایط لحاظ از مناسب كاری فضای

 بانک در كردن كار از افتخار و غرور احساس

 شرایط رفاهی

 های آنهاوجود امکانات رفاهی، ورزشی، تفریحی برای كاركنان و خانواده

 ده عادالنه از امکانات رفاهی، ورزشی و تفریحی بانکامکان استفا

 توجه به سالمت كاركنان و برنامه ریزی برای ارتقای سطح آن

 های رفاهی و انگيزشی بانک در مقایسه با همکارانعادالنه بودن پرداخت

 

 از استفاده با منظور بدین است. كشاورزی بانک در داخلی بازاریابی سطح سنجش پژوهش، این در بعدی هدف

 تصادفی گيرینمونه طریق از كه كاركنانی نظر و تهيه ایپرسشنامه فوق، جدول در مندرج استخراجی هایشاخص

 و گردآوری پرسشنامه 564 تعداد مجموع در گردید. اخذ ليکرت طيف از استفاده با بودند، شده انتخاب شدهبندیطبقه

  گرفت. قرار تحليل و تجزیه مورد هاآن هایداده

  گردید. تعيين درصد 55 اطمينان سطح با و كوكران فرمول اساس بر آماری نمونه تعداد است ذكر شایان

 بانک كاركنان از نفر 45 بين مذكور پرسشنامه ابتدا استفاده، مورد ابزار اعتماد( )قابليت پایایی ميزان تعيين منظور به

  گردید. محاسبه شدهگردآوری هایداده كرونباخ آلفای و گردیده توزیع
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 پایایی تحليل (9 جدول

 كرونباخ آلفای شاخص تعداد عناصر

 77/1 3 داخلی ارتباطات

 85/1 3 سازمانی درون رشد

 75/1 3 شغلی شرایط

 87/1 3 مدیریتی سبک

 74/1 4 محيط داخلی سازمان

 83/1 4 رفاهی شرایط

 54/1 21 داخلی بازاریابی

 

 كلی كرونباخ آلفای و 85/1 تا 77/1 بين داخلی بازاریابی مختلف عناصر كرونباخ آلفای كه ستا آن بيانگر فوق جدول

 است. استفاده مورد پرسشنامه باالی پایایی نشاندهنده ضرایب این و است 54/1 با برابر پرسشنامه
 اعتبار نوعی محتوا روایی ست.ا گرفته قرار سنجش مورد سازه روایی و محتوا روایی جنبه دو از پرسشنامه )اعتبار( روایی

 معرف ،ابزار هایسوال گرا شود.می برده كار به گيریاندازه ابزار یک دهندهتشکيل اجزای بررسی برای معموالً كه است

 اندازه ابزار یک سازه روایی. است محتوا اعتبار دارای آزمون ،دارد را هاآن گيریاندازه قصد محقق كه باشد ایویژه یهاژگییو

  سنجد.می دارد نظری مبنای كه را ای خصيصه یا سازه یک اندازه چه تا گيری اندازه ابزار كه است آن نمایانگر گيری

 در بانک خبره كاركنان و مدیران نظرات از استفاده با و دلفی روش طریق از پرسشنامه در استفاده مورد هایشاخص

 بانک خبرگان و مدیران ازتعدادی  اختيار در طراحی از پس مربوطه پرسشنامه و گردیده استخراج سازمانی مختلف سطوح

 است. پرسشنامه باالی محتوایی روایی بيانگر ایشان نظرات بندیجمع كه گرفت قرار كشاورزی

 استفاده بارتلت معناداری سطح و (1KMO) بردارینمونه كفایت آماره و عاملی تحليل آزمون از سازه روایی سنجش برای

 )سازه( فرضی متغير یک عامل، یک آید.می دست به عاملی تحليل طریق از كه است سازه اعتبار از صورتی عاملی باراعت شد.

 ماتریس یک روی عاملی تحليل گاه هر دهد.می قرار تاثير تحت متغير چند یا یک در را شدهمشاهده نمرات كه است

 است. عامل آن در باال عاملی بار دارای گرفته قرار یخاص عوامل تاثير تحت كه هاییآزمون گيرد صورت همبستگی

 یک و صفر بين همواره آن مقدار و كرده محاسبه استفاده، مورد نمونه در را متغيرها بين همبستگی ميزان KMO آزمون

 آن مقدار اگر و بود نخواهد مناسب عاملی تحليل برای هاداده باشد 5/1 از كمتر KMO كه صورتی در است. نوسان در

 سطح كهاین ضمن است؛ قبول مورد ،باشد 7/1 از شاخص،بزرگتر این مقدار اگر و بوده متوسط هاداده باشد 65/1تا   5/1بين

  باشد:می ذیل جدول شرح به مذكور موارد برای شده محاسبه مقادیر  باشد. 15/1 از كمتر مقداری باید بارتلت معناداری

 

 بارتلت و KMO آزمون نتایج (4 جدول

:Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) سازه سنجش کيفيت نمونه برداري    df Sig 

 11/1 3 711/1 داخلی ارتباطات

 11/1 3 727/1 سازمانی درون رشد

 11/1 3 715/1 شغلی شرایط

 11/1 3 735/1 مدیریتی سبک

 11/1 6 755/1 محيط داخلی سازمان

                                                           
1 Kaiser-Meyer-Olkin and Bartlet's Test 
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 11/1 6 742/1 رفاهی شرایط

 

 سازمانی، درون رشد ،داخلی ارتباطات هایسازه برای KMO ضریب كه است آن بيانگر وقف جدول در مندرج نتایج

 ،735/1 ،715/1 ،727/1 ،711/1 با برابر ترتيب به رفاهی شرایط و محيط داخلی سازمان مدیریتی، سبک شغلی، شرایط

 سازه روایی كه است آن دهنشاندهن كه باشدمی 111/1 سازه شش هر برای بارتلت معناداری سطح و 742/1 و 755/1

 سطح خصوص در كشاورزی بانک كاركنان نگرش بررسی با كه حاضر پژوهش .است تأیيد مورد استفاده مورد متغيرهای

 شود: داده پاسخ ذیل سواالت به تا است این بر تالش مقاله این در .ستا توصيفی نوع از پذیرفته، صورت بانک داخلی بازاریابی

 شغلی، شرایط سازمانی، رشد ارتباطات،) آن زیرمجموعه هایمولفه و داخلی بازاریابی امتياز رنظ از كشاورزی بانک .1

 بعد، این از حاضر پژوهش دارد؟ قرار وضعيتی چه در (رفاهی شرایط و محيط داخلی سازمان مدیریتی، سبک

 .باشدمی پيمایشی

 مدیریتی، سبک شغلی، شرایط سازمانی، رشد )ارتباطات، داخلی بازاریابی مختلف هایمولفه بين همبستگی ميزان .2

 .بود خواهد همبستگی نوع از پژوهش این ،لحاظ این از كه است؟ ميزان چه به رفاهی( شرایط و سازمانی شرایط

 بازاریابی نظر از شعب( و هااستان در بانک شعب مدیریت مركزی، )ستاد كشاورزی بانک سازمانی مختلف سطوح .3

  .گرددمی محسوب پيمایشی پژوهش ،نيز بعد این از كه دارند؟ قرار شرایطی چه در ،هم با مقایسه در ،داخلی

 

 پژوهش هايیافته و هاداده تحليل و تجزیه 

 ضمن ادامه در كه ندگرفت قرار تحليل و تجزیه مورد SPSS 21 افزار نرم از استفاده با  گردآوری، از پس حاصله هایداده

  رد:يگمی قرار تحليل و تجزیه مورد حاصله نتایج هندگان،د پاسخ دموگرافيک مشخصات بيان

 

 دهندگانپاسخ سنی ترکيب (5 جدول

 درصد تعداد طبقه

 مشخص

 4/15 87 سال 32 تا 27 بين

 36 213 سال 37 تا 33 بين

 23 131 سال 42 تا 38 بين

 5 51 سال 47 تا 43 بين

 6/5 54 سال 52 تا 48 بين

 3 17 سال 52 از بيش

 5/3 22 نامشخص

 111 564 كل

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 دهندگان( سابقه خدمت پاسخ6جدول 

    درصد تعداد طبقه

 مشخص

    5/01 55 سال 5 از کمتر يا 5

    2/02 65 سال 00 تا 6

    1/22 021 سال 01 تا 02

    2/02 15 سال 22 تا 01

    6/5 52 سال 21 تا 22

    1/20 015 نامشخص

    011 562 کل

 

( مدرک تحصيلي 7جدول 

 دهندگانپاسخ

 درصد تعداد طبقه

 مشخص

 2/02 11 ديپلم

 1/1 22 ديپلم فوق

 5/51 222 ليسانس

 1/06 52 ليسانس فوق

 5/1 2 دکتري 

 2 00 نامشخص

 011 562 کل
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 .است شده استفاده فواسميرن كولموگروف آزمون از ها،پرسشنامه به دهندگانپاسخ توزیع بودن نرمال كردنمشخص منظور به

 باشد:می ذیل شرح به مذكور آزمون نتایج

 

  (K-S) مونه ايتک ن ( آزمون کولموگروف اسميرنف11جدول

 بازاریابی داخلی متغير

 تعداد

 پارامترهاي توزیع نرمال

 ميانگين

 انحراف معيار

 اختالف ها

 قدر مطلق اختالف

 مقدار مثبت

 مقدار منفی

 آماره کولموگروف اسميرنوف

 (sigپی مقدار)

 

542 

 

35/38 

462/6 

 

121/1 

121/1 

162/1- 

319/2 

111/1 

 

 بودننرمال بيانگر ،دهندگانپاسخ سن اساس بر مذكور آزمون انجام از حاصل p-value (111/1) و Z (813/2) آماره 

 .دارد وجود پارامتریک هایآزمون از استفاده امکان آماری، تحليل و تجزیه در لذا .هاستنمونه توزیع

 

 ذیل شرح به آن زیرمجموعه ایهمولفه از كدام هر و داخلی بازاریابی خصوص در بانک امتيازات ميانگين هاداده تحليل از پس

 شد: حاصل

 دهندگان( طبقه شغلي پاسخ9جدول 

 درصد تعداد شغل

 مشخص

 11 62 شعبه رئيس

 17 56 ارشد بانکدار

 15 117 بانکدار

 3/2 13 ارزیاب

 7/3 21 یبانک امور كاربر

 8/7 44 كشاورزی( از )غير كارشناس

 3 17 كشاورزی ارشناسك

 5/1 5 استان گروه مدیر

 4/1 8 متصدی قسمت

سایر 7/2 15 

 2/31 176 نامشخص

 111 564 كل

 

 دهندگان( جنسيت پاسخ8جدول 

 درصد تعداد طبقه
 25 020 خانم مشخص

 1/12 206 آقا

 2/0 1 نامشخص
 011 562 کل 
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 آن زیرمجموعه هايمولفه از کدام هر و داخلی بازاریابی شاخص براي حاصله نمرات (11 جدول

 وضعيت معيار انحراف ميانگين تعداد عناصر

 مطلوب 54/1 41/3 564 داخلی ارتباطات

 متوسط 14/1 88/2 564 سازمانی درون رشد

 متوسط 58/1 78/2 563 شغلی شرایط

 مطلوب 13/1 35/3 564 مدیریتی سبک

 مطلوب 84/1 53/3 564 محيط داخلی سازمان

 متوسط 12/1 65/2 564 رفاهی شرایط

 مطلوب 8/1 11/3 564 داخلی بازاریابی

 

 

 محيط مدیریتی، سبک شغلی، شرایط سازمانی، رشد ارتباطات، هایمولفه امتياز ،است مشهود فوق جدول در كه همانطور

 امتياز كل در .باشدمی65/3 و53/3 ،35/3 ،78/2 ،88/2 ،41/3 برابر ترتيب به امتياز( 5 )از رفاهی شرایط و داخلی سازمان

 هایمولفه بين همبستگی ميزان تعيين پژوهش، این انجام اهداف از دیگر یکی .است 5 از 11/3 برابر نيز بانک داخلی بازاریابی

 شده استفاده منظور بدین رسونپي همبستگی ضریب از ها،پاسخ توزیع بودن نرمال به توجه با كه است داخلی بازاریابی مختلف

 باشد:می ذیل جدول شرح بهعناصر بازاریابی داخلی  بين همبستگی ضرایب .است

 

 داخلی بازاریابیعناصر  همبستگی ضرایب (12 جدول

    
 ارتباطات

 رشد

 سازمانی

 شرایط

 شغلی

 سبک

 مدیریتی

لی محيط داخ

 سازمان

 شرایط

 رفاهی

 ارتباطات

 همبستگی ضریب

 پيرسون
1      

Sig. (2-

tailed) 
1      

      564 تعداد

 درون رشد

 سازمانی

 همبستگی ضریب

 پيرسون

 

(**)726/1 
1     

Sig. (2-

tailed) 
111/1 1     

     564 564 تعداد

 شغلی شرایط

 همبستگی ضریب

 پيرسون

 

(**)638/1 

 

(**)712/1 
1    

Sig. (2-

tailed) 
111/1 111/1 1    

    563 563 563 تعداد

 مدیریتی سبک

 همبستگی ضریب

 پيرسون

 

(**)655/1 
 (**)652/1 

 

(**)641/1 
1   

Sig. (2-

tailed) 
111/1 111/1 111/1 1   
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   564 564 564 564 تعداد

محيط داخلی 

 سازمان

 همبستگی ضریب

 پيرسون

 

(**)666/1 
 (**)651/1 

 

(**)652/1 
 (**)654/1 1  

Sig. (2-

tailed) 
111/1 111/1 111/1 111/1 1  

  564 564 564 564 564 تعداد

 رفاهی شرایط

 همبستگی ضریب

 پيرسون

 

(**)381/1 
 (**)556/1 

 

(**)578/1 
 (**)457/1  (**)585/1 1 

Sig. (2-

tailed) 
111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 . 

 564 564 564 564 564 564 تعداد

 .است معنادار 11/1 خطای سطح در همبستگی **

 

 ترینبيش .دارند مستقيم ارتباط هم با  داخلی بازاریابی گانهشش عناصر است مشخص 13 شماره جدول از كه همانگونه

 از بعد .است برقرار (+726/1 یهمبستگ ضریب )با سازمانی رشد و ارتباطات بين ،عناصر بازاریابی داخلی بين موجود همبستگی

 قرار (+655/1 همبستگی ضریب )با مدیریتی سبک و ارتباطات و +(712/1 همبستگی ضریب )با شغلی شرایط و ارتباطات ،آن

 شعب مدیریت مركزی، ستاد بازاریابی داخلی امتيازات ميانگين مقایسه حاضر، پژوهش برای شدهمشخص هدف سومين .دارند

 زیر جداول .است شده استفاده منظور بدین واریانس آناليز از توزیع، بودن نرمال یه توجه با .باشدمی شعب و اهاستان در بانک

 است: حاصله نتایج بيانگر

 

 سازمانی مختلف سطوح داخلی بازاریابی امتياز ميانگين توصيفی جدول (19 جدول

نميانگي تعداد   
 انجراف

 معيار

 استاندارد خطای

ميانگين از  

 %55 اطمينان هفاصل

ميانگين برای رحداكث حداقل   

نپایي كران باال كران   

شعب در داخلی بازاریابی  413 11/3  81/1  35/1  12/3  17/3  1/1  11/5  

 تمدیری در داخلی بازاریابی

هااستان شعب بانک در  
61 47/3  72/1  54/1  27/3  65/3  6/1  55/4  

 ستاد در داخلی بازاریابی

 مركزی
38 13/3  81/1  13/1  76/2  25/3  5/1  11/5  

كل بازاریابی  511 11/3  81/1  135/1  16/3  21/3  11/1  11/5  

 

 و هااستان در بانک شعب مدیریت مركزی، ستاد برای داخلی بازاریابی امتياز ميانگين كه است این بيانگر فوق جدول

 امتيازات ميانگين محاسبه دقت بيانگر پایين ميانگين داستاندار خطای .باشدمی (5 )از 11/3 و 47/3 ،13/3 ترتيب به شعب

 .است وابسته متغير هایواریانس یکنواختی فرض واریانس، آناليز از استفاده شرایط از یکی .است
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 باشد:می ذیل جدول شرح به هاواریانس یکنواختی آزمون از حاصل نتایج 

 هاواریانس یکنواختی آزمون نتایج (14 جدول

 .Levene  df1 df2 Sig آماره

335/1 2 518 713/1 

 

 از حاصل نتایج ذكر به ادامه در .هاستواریانس ییکنواخت فرض پذیرش بيانگر (713/1) حاصله P-Value باالبودن

 .شودمی پرداخته واریانس زيآنال

 

 داخلی بازاریابی شاخص خصوص در (ANOVA) آنوا تحليل و تجزیه نتایج (15 جدول

  

 جمع

 عاتمرب
Df 

 ميانگين

 مربعات
F Sig. 

487/7 هاگروه بين  2 743/3  522/5  113/1  

155/321 هاگروه درون  518 632/1      

581/328 مجموع  511       

 

 

 داخلی بازاریابی امتياز نيانگيم بودن کسانی فرض كه است نیا انگريب 15/1 به نسبت P-Value (113/1) پایين مقدار

 .رديگینم قرار دیيتأ مورد شعب و هااستان در بانک شعب مدیریت زی،مرك ستاد از گروه سه

 

 سازمانی مختلف سطوح داخلی بازاریابی شاخص نمرات نيانگيم چندگانه سهیمقا (11 جدول

 (I-J)ميانگين اختالف (J) سازمانی سطح (I) سازمانی سطح
 خطای

 استاندارد
Sig. 

 %55 اطمينان سطح

 كران

 پایين
 باال كران

 شعب

 در بانک شعب مدیریت

 هااستان
 (*)3647/1- 11/1 113/1 6225/1- 1166/1- 

 3517/1 -2415/1 843/1 13/1 1745/1 مركزی ستاد

 در بانک شعب مدیریت

 هااستان

 6225/1 1166/1 113/1 11/1 3647/1(*)  شعب

 8271/1 1522/1 121/1 16/1 4357/1(*)  مركزی ستاد

 مركزی ستاد

 2415/1 -3517/1 843/1 13/1 -1745/1 شعب

 در بانک شعب مدیریت

 هااستان
 (*)4357/1- 16/1 121/1 8271/1- 1522/1- 

 .است معنادار 15/1 خطای سطح در هاميانگين اختالف .*

 

 در بانک بشع مدیریت و شعب داخلی بازاریابی امتياز نيب تفاوت ،15/1 خطای سطح در كه است آن انگريب فوق جدول

 ستاد و شعب داخلی بازاریابی امتياز .است داریمعن هااستان در بانک شعب مدیریت و مركزی ستاد طورهمين و هااستان

 .ندارند یمعنادارتفاوت  15/1 خطای سطح در مركزی
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 يگيرنتيجه

نظر مدیران و كاركنان خبره با استفاده از روش دلفی و با اخذ ابتدا  پس از مرور ادبيات بازاریابی داخلی در مقاله حاضر

طراحی پرسشنامه با های بومی بازاریابی داخلی بانک كشاورزی استخراج گردید كه عناصر استخراجی به منظور بانک، شاخص

 هدف سنجش وضعيت كنونی عناصر مختلف بازاریابی داخلی مورد استفاده قرار گرفت.

 بندی شده انتخاب شده بودند،گيری طبقهک كه از طریق نمونهاز كاركنان بان های گردآوری شدهتجزیه و تحليل داده

 5از  4تا  3) مطلوبدر وضعيت  محيط داخلی سازمانبيانگر آن است كه هر كدام از عناصر ارتباطات داخلی، سبک مدیریتی و 

ضمن  ياز( قرار دارند.امت 5از  3تا  2سازمانی، شرایط شغلی و شرایط رفاهی در وضعيت متوسط )امتياز( و عناصر رشد درون

امتياز( است كه بيانگر وضعيت  5)از  11/3كه در مجموع امتياز كل شاخص بازاریابی داخلی در بانک كشاورزی برابر این

 باشد.می مطلوب

از طرف دیگر انحراف معيار امتياز هر كدام از عناصر رشد درون سازمانی، سبک مدیریتی و شرایط رفاهی به ترتيب برابر 

 باشد كه بيانگر تفاوت سطح هر كدام از این عناصر در بانک است.می 12/1و  13/1، 14/1با 

سازمانی، شرایط شغلی، سبک مدیریتی، درون ، رشد داخلی گانه بازاریابی داخلی )ارتباطاتضرایب همبستگی عناصر شش

ترین همبستگی، بين ارتباطات و رشد شهاست. بيدهنده ارتباط مستقيم بين آنو شرایط رفاهی( نشان محيط داخلی سازمان

+( 712/1+( برقرار است. بعد از آن، ارتباطات و شرایط شغلی )با ضریب همبستگی 726/1سازمانی )با ضریب همبستگی درون

دهنده تأثير مثبت عناصر بر هم این ضرایب نشان+( قرار دارند. 655/1و ارتباطات و سبک مدیریتی )با ضریب همبستگی 

افزایش سطح عناصر دیگر تواند منجر به میكه این خود بيانگر آن است كه ارتقای سطح هر كدام از عناصر مذكور  باشدمی

توان نتيجه عکس هم را هم متصور بود . بدیهی است كه میدهندافزایی سطح بازاریابی داخلی بانک را ارتقا شده و از طریق هم

 اصر منجر به تضعيف عناصر دیگر خواهد شد.صورت كه ضعف بانک در هر كدام از عنبه این

ها بيانگر بر اساس سطوح سازمانی مورد محاسبه قرار گرفت كه نتيجه بررسیامتياز سطح بازاریابی داخلی بانک در ادامه 

و  47/3، 11/3ها و ستاد مركزی به ترتيب برابر با این بود كه سطح این شاخص در سطح شعب، مدیریت شعب بانک در استان

 باشد. می مطلوبید وضعيت باشد كه هر سه مومی 13/3

ح مختلف سازمانی نشان داد كه فرض یکسان بودن ودر خصوص شاخص بازاریابی سط ANOVAتجزیه و تحليل 

 باشد. گانه سازمانی مورد تأیيد نمیميانگين امتياز بازاریابی داخلی سطوح سه

در سطح خطای ف سازمانی حاكی از آن است كه لخلی سطح مختنتيجه مقایسه ميانگين نمرات شاخص بازاریابی دا

طور ستاد مركزی و مدیریت شعب ها و همين، تفاوت بين امتياز بازاریابی داخلی شعب و مدیریت شعب بانک در استان15/1

  باشد.نادار نمیمع 15/1دار است. تفاوت امتياز بازاریابی داخلی شعب و ستاد مركزی در سطح خطای ها معنیبانک در استان
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