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چكيده
هدف از پژوهش حاضر ،تبیین ابعاد بازاریابی داخلی ازمنظر اسالم و سنجش رابطه آن با قصد بازدید مجدد
گردشگران اماکن مذهبی است .براي انجام این پژوهش در مرحله اول از روش پژوهش دادهبنیاد و بررسی اسناد
و مدارك استفاده شد .بدینمنظور ،با استفاده از روش پژوهش دادهبنیاد ،دادههاي الزم از منابع اسالمی جمعآوري
و سپس مؤلفهها معین شد و ازطریق بررسی همکار ،مورد تأیید قرار گرفت .مرحله دوم پژوهش حاضر برحسب
نوع تحقیق ،کاربردي و ازنظر نحوه گردآوري دادهها نیز توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماري این تحقیق
شامل کلیه گردشگران و زائران حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ري با تعداد  483نفر پاسخدهنده براي
سنجش قصد بازدید مجدد بودند که باتوجهبه جدول مورگان بهعنوان نمونه آماري بهصورت تصادفی انتخاب
شدند .همچنین  111نفر از کارکنان وابسته به مجموعه ،جهت سنجش بازاریابی داخلی بهصورت تصادفی و
برمبناي روش ثرندایک انتخاب شدهاند .پایایی پرسشنامه با استفاده از روش پایایی گویهها ،پایایی ترکیبی هریک
از سازهها و میانگین واریانس استخراجشده و روایی پرسشنامه ازطریق روایی همگرا و روایی واگرا تأیید شد.
همچنین براي تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  PLS-SEMاستفاده شده است .ازمنظر آیات و روایات ،ابعاد
بازاریابی داخلی ،شامل تأمین امنیت کارکنان ،آموزشهاي متنوع و گسترده ،پاداشهاي سخاوتمندانه ،تسهیم
اطالعات ،توانمندسازي کارکنان و کاهش تبعیض بین کارکنان میباشد .باتوجهبه پژوهش حاضر ،مدیران
سازمانهاي گردشگري درراستاي ارتقاي سطح کمّی و کیفی مشتریان خویش در یک کشور اسالمی باید ابعاد
بازاریابی داخلی طراحیشده را جهت بهبود خدمترسانی به بازدیدکنندگان مدنظر قرار دهند.
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e.baneshi@gmail.com

* استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه هرمزگان
** نویسنده مسئول :دکتراي مدیریت رفتاري ،دانشگاه تربیت مدرس

boustani.hamid@gmail.com

***کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه
mehdi.zaki77@gmail.com

 / 111نشریه علمی مدیریت اسالمی

سال  ،72شماره  ،1بهار 1318

مقدمه
بنابر اعالم سازمان جهانی گردشگری هرساله  066میلیون نفر با انگیزههای مذهبی ـ معنوی در
سراسر جهان سفر میکنند .به همین دلیل است که امروزه کشورهای جهان بیشازپیش دنبال توسعه
گردشگری مذهبی بهعنوان منبعی برای اشتغال و درآمدزایی هستند (مالزمالحسینی و همکاران،
 .)621 :6930کشور ایران با تنوع فرهنگی بسیار ،عالوهبر دارابودن دیگر جاذبهها ،دارای آئینهای
مذهبی ،بناها ،زیارتگاهها و مکانهای مقدس بسیاری است که هر نقطهای از آن را برای توسعه
گردشگری مذهبی مساعد نموده است (ضرغام بروجنی و ترکمان .)58 :6932 ،بنابراین،
برنامهریزی و طراحی راهبردهای مناسب درراستای توسعه ظرفیتهای گردشگری میتواند شرایط
را برای حصول به توسعه در ابعاد مختلف فراهم نماید.
ازطرفی ،اولینگام درجهت هر برنامهریزی ،آمادگی سازمانهای متولی اجرای راهبردهای
توسعه گردشگری و وجود اخالق متناسب با اجرای این برنامهها جهت حصول به توسعه میباشد.
بهعالوه ،اگرچه رعایت این اصول اخالقی از سوی مدیران شرکتها به پویایی و شکوفایی
اقتصادی منجر میگردد (ونوس و خانی ،)6951 ،ولی تناقض موجود در این زمینه ناشی از وجود
تفاوت بین مبانی فکری مادی و ابزارهای اخالقی و غیرمادی حصول به هدف است .سازمان دارای
مبانی فکری اسالمی نمی تواند هر شرطی را جهت بازاریابی گردشگری و حصول به توسعه و
پیشرفت پذیرا باشد .بههمینترتیب ،در بازاریابی از دیدگاه غربی بر خواستههای مشتریان نسبت به
رفاه اجتماعی بیشتر تأکید میشود ،درحالیکه نظام اسالمی ،بر کرامت فردی همراه با حفظ
مصلحت جامعه تأکید دارد .برای نمونه نظام اسالمی درعین توجه به مشتریمداری ،تبلیغ و فروش
محصوالت مضر سالمت افراد جامعه و استفاده ابزاری از زنان را نهی میکند و با ترویج اسراف در
جامعه بهشدت مخالف است (رسولی شریبانی و مریدسادات.)6938 ،
ازطرفدیگر ،توجه و تأکید بر نیازهای کارکنان ،نقش زیادی درراستای حصول سازمانها
بهطورکلی و سازمانهای متولی گردشگری در این مورد خاص به اهداف خویش دارد .برای
مشتریمداری و تکریم اربابرجوع باید کار را از نیروی انسانی شروع کرد .فرد منبع تحرک و
نیروی خالق سازمان است و میتواند سازمان را درجهت حفظ منافع خود تغییر دهد و اهداف
دستگاه را بهچالش بکشد (مزیدی و همکاران .)6938 ،همچنین مشاغل بهویژه در بخش خدمات
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همان محصوالت داخلی هستند که نیازها و خواستههای کارکنان را برآورده ساخته و به تحقق
اهداف سازمان منجر میشوند و کارکنان نیز مشتریان اولیه سازمان هستند و با ارائه خدمات به
مشتریان عوامل اصلی بازاریابی خدماتی محسوب میشوند؛ زیرا بسیاری از مشتریان ارائهدهنده
خدمات را به نام سازمان میشناسند (پاراسورمان .)6331 ،6بنابراین ،تا زمانیکه نیازهای کارکنان
برآورده نشود و همچنین آموزشهای الزم ارائه نشود ،نمیتوان به تحقق اهداف درراستای مبانی
فکری ،امیدی هرچند اندک داشت.
درواقع باتوجهبه دو ضرورت شرح دادهشده؛ یکی توجه به مبانی فکری دینی و اسالمی در
طراحی اهداف و دیگری توجه به کارکنان بهعنوان مشتری داخلی سازمانها درراستای تحقق
اهداف (احمد 2و همکاران)2669 ،؛ نمیتوان در جامعه اسالمی با مبانی نظری دینی و مذهبی از
مدلهای طراحیشده غربی استفاده نمود .دراینراستا توجه به کارکنان سازمان و برآوردن
خواستههای تخصصی و عمومی آنان باید مطابق با آموزههای اسالم و چارچوبهای مدنظر این
دین باشد .بنابراین ،باتوجهبه تفاوهای جدی و اساسی در مبانی فلسفی بین جوامع اسالمی و غربی،
هدف از پژوهش حاضر در وهله اول ،طراحی ابعاد بازاریابی داخلی ازمنظر اسالم و در مرحله بعد
سنجش رابطه آن با قصد بازدید مجدد گردشگران اماکن مذهبی است .برهمینمبنا ،سؤال پژوهش
حاضر چیستی ابعاد بازاریابی داخلی ازمنظر اسالم و فرضیههای پژوهش نیز حول تأیید مدل
طراحیشده میچرخد .همچنین ازآنجاکه هدف پژوهش حاضر ،طراحی مدل بازاریابی داخلی
برمبنای آموزههای اسالم است ،سنجش ارتباط مدل طراحیشده با قصد بازدید مجدد گردشگران
اماکن مذهبی میتواند در تأیید مدل طراحیشده تأثیرگذار باشد .بهعالوه فرضیههای پژوهش
حاضر نیز بررسی رابطه بین ابعاد طراحیشده بازاریابی داخلی و قصد بازدید مجدد گردشگران
اماکن مذهبی است.

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
منظور از بازاریابی داخلی ،نگریستن به کارکنان بهعنوان مشتریان و مشاغل بهعنوان محصوالت
درونی است که منجر به ارضای نیازها و خواستههای مشتریان درونی در مسیر دستیابی به اهداف
1. Parasurman
2. Ahmed
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سازمانی میشود (کاظمینی .)6953 ،بازاریابی داخلی تالش برنامهریزیشده با استفاده از یك
رویکرد همانند بازاریابی برای غلبه بر مقاومتهای سازمانی در برابر تغییر و متوازن کردن ،ایجاد
انگیزه و هماهنگی میان وظیفهای و یکپارچه کردن کارکنان در جهت اجرای اثربخش راهبردهای
شرکتی و وظیفهای ،بهمنظور ایجاد رضایت مشتری ازطریق فرایند ایجاد کارکنان با انگیزه است
(رفیق و احمد .)2666 ،بازاریابی داخلی را کوشش سازمان برای آموزش و پاداش و بهطورکلی
مدیریت نیروهای انسانی برای ارائه خدمات بهتر میدانند (یحیی زادهفر و همکاران.)6936 ،
بهطورکلی ،منطق مفهوم بازاریابی داخلی این است که برطرفکردن نیازهای مشتریان داخلی یا
کارکنان میتواند انگیزه کارمند را برای ادامه فعالیت در سازمان ارتقا دهد؛ بنابراین ،به درجة
باالتری از رضایت شغلی کارمند و رفتار مشتریمدارانه وی دست یابد (گامیسون.)6331 ،6
درمجموع آنچه که از تعاریف مختلف بازاریابی داخلی میتوان استنباط کرد ابتدا اهمیت
گسترده این نوع از بازاریابی در صنایع خدماتی و سپس اولویت قطعی این نوع از بازاریابی بر
بازاریابی مشتریگرا و مشتریمدار بهواسطه نقش گستردهای است که کارمندان بهعنوان مشتریان
داخلی در موفقیت دیگر راهبردهای بازاریابی دارند.
باتوجهبه اهمیت روزافزون بخش خدمات در چشمانداز اقتصادی ،اهمیت کارکنان خدماتی در
فرایند ارائه خـدمات اثربخش مورد بحث بیشتری قرار گرفته است (حسنقلیپور و همکاران،
 .)6936بنسال 2و همکاران ( )2666عناصر بازاریابی درونی را امنیت استخدام ،آموزش گسترده،
پاداش های باال و وابسته به عملکرد سازمانی ،تسهیم اطالعات ،توانمندسازی کارکنان و کاهش
تمایزات موقعیتی معرفی میکنند .در دیدگاه فورمن و مونی ،3عناصر بازاریابی داخلی عبارتند از:
چشمانداز ،بهبود توسعه و نظام پاداش (کریمی و همکاران .)6938 ،همچنین مطابق تقسیمبندی
دیگری امنیت شغلی ،آموزشهای متنوع و گسترده ،ارائه پاداشهای سخاوتمندانه ،تسهیم
اطالعات ،توانمندسازی کارکنان ،کاهش فاصله طبقاتی میان کارکنان بهعنوان ابعاد بازاریابی
داخلی مطرح شده است (یونسیفر و همکاران .)6953 ،باالنتین )2669( 4نیز ابعادی شامل آموزش،
1 . Gummesson
2 . Bansal
3 . Foreman and Money
4 . Ballantyne
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ارتباطات ،مشارکت ،بازخورد ،اطالعات را بهعنوان ابعاد بازاریابی داخلی مطرح نمودهاند.
بازاریابی اسالمی نتیجه تحوالت در اقتصاد جهانی است .اصطالح "بازاریابی اسالمی" را
میتوان بهوسیله راههای گوناگونی تعریف کرد .این اصطالح را میتوان بهمثابه بازاریابی مبتنیبر
مذهب در نظر گرفت یا آن را بازاریابی در درون بازارهای اسالمی دانست یا نوعی از بازاریابی
دانست که بازارهای اسالمی را هدف قرار میدهد یا از بازارهای اسالمی سرچشمه میگیرد.
هریك از این دیدگاهها ،ویژگیها و پیامدهای خاص خود را دربر دارد .الوم و حق)2666( 6
بازاریابی اسالمی را بهصورت ذیل تعریف میکنند :بازاریابی اسالمی فرایند و راهبرد (خرد)
برآوردهکردن نیازها با محصوالت و خدمات حالل (طیبه) با رضایت متقابل هر دو طرف؛ یعنی
فروشنده و خریدار ،با هدف رسیدن به رفاه مادی و معنوی در این جهان و جهان آخرت (فالح)
است (آلوم و حق.)2666 ،
با وجود اهمیت بازاریابی در اسالم تاکنون پژوهش چندانی در این خصوص صورت نگرفته
است .روشن است که مبانی و پایههای بازاریابی در اسالم بر پایه فقه ،اخالق و ارزشهای الهی
شکل گرفته است و بدینگونه ،راه مطمئنی برای تأمین سعادت و رفاه انسان و اجتماع ،پیش روی
ما قرار میدهد .درواقع ،با اعتقاد به این فرض که اسالم ،کاملترین دین است میتوان گفت که
تأثیر آموزههای اخالقی اسالم باید در فعالیتهای روزانه مسلمانان مشاهده شود و همه عملیات
اقتصادی اعم از تجارت و بازاریابی ،در چارچوب تعالیم اسالمی قرار گیرد .این تعالیم از منابعی
همچون کتاب مقدس اسالم (قرآن) ،سنت و احادیث و رهنمودهای پیامبر(ص) و ائمهمعصومین(ع)
نشئت میگیرد (امیرشاهی و همکاران.)6936 ،
اسالم دارای نگرش خاصی نسبت به انسان و جایگاه خاص او در نظام آفرینش است و او را
اشرف مخلوقات معرفی میکند و برنامههای کاملی نسبت به همه شئون فردی و اجتماعی انسان
ارائه نموده است .ازاینرو ،در رابطه با نظام جبران خدمات کارکنان درقبال سازمان دارای
آموزههای ناب است (قوامی و قریب .)6932 ،مقتضای جبران خدمت عادالنه و همچنین سیره رایج
انسان ها در همه جوامع ،حاکی از این است که به کارها ،وظایف و مسئولیتهای شغلی خود
معیشتگرایانه نگریسته و درازای ارائه خدمات شغلی خود ،مزد مطالبه میکنند (قوامی و قریب،

1. Alom & Haque
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 .)6932ازطرفی ،سازمانهای پیشرو در عصر حاضر ،موفقیت خود را در بهکارگیری سهمی بیشتر از
دارائیهای نامشهود دنبال میکنند .دراینمیان ،منابع انسانی دانشگر و خالق ،مهمترین دارائی
نامشهود و کلید طالیی در عرصة رقابت است .بازاریابی داخلی ،بهمنزلة ایجاد یك بازار داخلی در
سازمان توسط کارکنان است .اعضای این بازار باید برای برآوردهکردن نیازها و خواستههای
مشتریان خارجی ،آموزش ببینند ،پاداش دریافت کنند و برانگیخته شوند (دوکاکیس و کیتچن،6
.)2661
بنابراین ،در راستای توجه به بازاریابی داخلی در فضای فرهنگی منطبق با اسالم دو نکته را باید
مدنظر قرار داد؛ اول آموزههای اسالم نهتنها مغایرتی باتوجهبه کارکنان بهعنوان مشتریان داخلی
سازمان ندارد ،بلکه آموزههای منحصربهفردی نیز در این زمینه ارائه میدهد .برایمثال ،ازمنظر
اسالم سازمانهایی که به صیانت از کرامت انسانی توجه میکنند ،باعث جلب اعتماد ذینفعان به
خود میشوند و همکاری آنان را موجب میشوند تاجاییکه کارکنان و مدیران با یکدیگر بر پایه
شاخصهای کرامت انسانی رفتار کنند .همچنین رفاه ،کارایی و وفاداری شکوفا میشود (نژادسلیم،
 .)6951در وهله دوم تکیه و توجه به مدلهای بازاریابی داخلی ارائهشده توسط دانشمندان غربی
ممکن است به ایجاد تناقض بین اصول و مبانی مدنظر اسالم با ابعاد و ابزارهای منتج از مدل
ارائهشده ،منجر گردد.
گردشگری و گذران اوقات فراغت بهشیوه جدید ،پدیدهای پیامدی و همزمان جزء
جداییناپذیر جامعه صنعتی و حلقهای مهم در بازتولید آن است (مؤمنی و همکاران .)6950 ،ازمنظر
ارحام )2666( 2یکی از ابعاد جدید گردشگری که مورد توجه جوامع دینمدار و مذهبی قرار گرفته
است گردشگری اماکن مذهبی است .امروزه باتوجهبه اهمیت فزاینده دیدگاه اسالمی در تجارت و
بازاریابی (حسینی و همکاران .)6936 ،گردشگری اسالمی و مذهبی با همه اجزاء و گونههای
مختلف آن ،بهسبب ویژگیهای ساختاری و کارکردی خاص ،توانسته است خود را در متن
گردشگری جهانی جای دهد ،بهطوریکه حوزه نفوذ آن سراسر جهان را فراگرفته است (مهدوی و
ظریف.)6932 ،
درواقع ،ازطرفی مذهب از عوامل مؤثر در شکلگیری بازار و فعالیتهای تجاری است که
1. Dukakis & Kitchen
2. Arham
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نقش مهمی را در موفقیت کسبوکارهای کنونی ایفا میکند و ازطرفدیگر ،بازاریابان بهخوبی
میدانند که هنگام طراحی فعالیتهای بازاریابی باید توجه نمایند که بازار هدف تاچهمیزان نسبت
به آن فعالیتها عکسالعمل مثبت نشان خواهد داد .در کشورهای مذهبی ،بازاریابان باید توجه
نمایند که اقدامات آنها با معیارهای اخالقی و مذهبی جامعه و همچنین آداب و سنن مورد احترام
اعضای جامعه ،مغایرت نداشته باشد .در چنین جوامعی ،معیارهای اخالقی ،دیدگاهها و ارزشها،
همگی برگرفته از دستورات اخالقی خداوند و سبك زندگی ائمه معصومین (ع) است .درواقع،
اخالقیات و ارزشهای اسالمی بر تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان ازجمله تولید،
مصرف و مبادله کاالها و خدمات سایه افکنده است و به همینگونه نیز باید در فعالیتهای تجاری
ایشان از آنها استفاده شود (مصلح و الهیاری بوزنجانی .)6931 ،باتوجهبه افزایش توجه به بازاریابی
اماکن مذهبی و همچنین ضرورت همراستایی بین اعتقادات مذهبی مردم و سبكهای بازاریابی
توجه به بازاریابی اماکن مذهبی برمبنای اعتقادات مذهبی بیشازپیش احساس میشود.
اجرای موفقیتآمیز برنامه های گردشگری وابسته به کیفیت بازاریابی داخلی در سطح سازمان
است (کریك .)2669 ،6ازآنجاکه مجری برنامههای بازاریابی سازمان ،کارکنان یك سازمان
میباشند میباید در تدوین و اجرای برنامههای بازاریابی به همراستایی میان راهبردهای سازمان و
نیازهای کارکنان توجه نمود .بهعبارتی ،درراستای توجه و تقویت گردشگری اماکن مذهبی در
یك جامعه مذهبی باید آمادگی الزم را در کارکنان بهعنوان مجریان اجرای برنامههای سازمان
بهوجود آورد .بنابراین ،توجه به نیازهای کارکنان و ارائه آموزشها ،انگیزهها ،توانمندسازیها و ...
باید در این راستا و مبتنیبر این نوع اعتقادات باشد.
باتوجهبه فقدان وجود پژوهشی درخصوص بازاریابی داخلی در یك بافت و محیط اسالمی،
پژوهش حاضر به بازاریابی داخلی مسلمانان میپردازد.
درخصوص بررسی بازاریابی داخلی در صنعت توریسم با محوریت بازاریابی اسالمی ،پژوهش
خاصی در داخل و خارج از کشور صورت نگرفته است .جدول یك برخی از تحقیقات
صورتگرفته در رابطه با موضوع مورد پژوهش شرح داده شده است.

1. Crick
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جدول  .1برخی از تحقيقات صورتگرفته در رابطه با موضوع مورد پژوهش
نام پژوهشگران
امیرشاهی و
همکاران ()1431

هدف پژوهش
نگرش اسالم درباره اجزاي
بازاریابی و فعالیتهاي

روش پژوهش
کیفی ـ
کتابخانهاي

دستاورد پژوهش
تعریف و طراحی اصولی براي
بازاریابی ازمنظر اسالم

بازاریابی
عباسی و صالحی
()1431

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی
بر رفتار مشتريمدارانة

کمی ـ

بازاریابی داخلی منجر به مشتري

پرسشنامهاي

مداري در صنعت بیمه میشود

کارکنان
محمدي و
همکاران ()1431

بررسی نقش شایستگیهاي
فردي منابع انسانی در

کمی ـ
پرسشنامهاي

وفاداري کنشی گردشگران
شیري و
همکاران ()1433

میزان رضایت کارمندان بر
رضایت گردشگران
ارزیابی اثرات توانمندسازي

شمسالدینی و

نیروي انسانی در توسعة

همکاران ()1431

گردشگري

ابزري و همکاران

تأثیر بازاریابی داخلی بر

شایستگیهاي فردي منابع انسانی
میتوانند بر وفاداري کُنشی میهمانان
تأثیرگذار باشند.

کمی ـ
پرسشنامهاي

رضایت شغلی تأثیر معنیداري بر
رضایت گردشگران دارد.
میان مهارت و تخصص شغلی ،دانش

کمی ـ

و اطالعات شغلی ،سطح نگرش و

پرسشنامهي

انگیزة شغلی و توسعه گردشگري
ارتباط معنیداري وجود دارد.

()1488

عملکرد سازمانی در صنعت

کمی ـ
پرسشنامهاي

بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی
تأثیرگذار است.

هتلداري
رستمی و

تحلیل نقش رضایت شغلی و

کمی ـ

همکاران ()1433

تعهد سازمانی در رابطه بین

پرسشنامهاي

بازاریابی داخلی و مشتري-

بازاریابی داخلی ازطریق رضایت
شغلی و تعهد سازمانی بر
مشتريگرایی تأثیرگذار است.

گرایی
باکر 1و همکاران
()1111

ارائه چارچوبی از بازاریابی
اسالمی

ارائه چارچوبی
از بازاریابی
اسالمی

کائوراو 1و
همکاران ()1111

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی

ارائه چارچوبی

بر بازاریابی خارجی در

از بازاریابی

شرکتهاي گردشگري

اسالمی

رویههاي مدیریت بازاریابی به نحوي
مثبت بر رضایت کارکنان در یک
محیط اسالمی تأثیرگذار است.
نتایج پژوهش حاکی از تأیید تأثیر
بازاریابی داخلی بر بازاریابی خارجی
در شرکتهاي گردشگري دارد.

1. Bakar
2. Kaurav
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بهطورکلی و با بررسی پژوهشهای صورتگرفته ،نتایج زیر حاصل میشود :پژوهش خاصی
در داخل یا خارج از کشور با محوریت طراحی مدل بازاریابی داخلی در صنعت توریسم ازمنظر
اسالم صورت نگرفته است؛ پژوهشهای محدودی در داخل یا خارج از کشور موضوع بازاریابی
بهطورکلی و بازاریابی داخلی بهطور خاص در صنعت گردشگری را مورد بررسی قرار دادهاند که
البته بار عاملی ابعاد و گویههای پژوهش با هدف تأیید کمّی مدل مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
بنابراین ،ازمنظر پیشینه پژوهش ،پژوهش حاضر جدید میباشد.

روش پژوهش
روش پژوهش در مرحله اول پژوهش دادهبنیاد6است .در این روش ،تولید نظریه برمبنای حقایق
و واقعیات موجود و ازطریق جمعآوری نظاممند دادهها صورت میگیرد .تحلیل دادههایی که
گردآوری میشوند ،با استفاده از کدگذاری نظری انجام میشود .در این شیوه ،ابتدا رمزهای
مناسب به بخشهای مختلف دادهها اختصاص مییابد .این رمزها درقالب مفهوم تعیین میشوند که
آن را کدگذاری باز مینامند .سپس پژوهشگر با اندیشیدن درمورد ابعاد متفاوت این مقولهها و
یافتن پیوندهای میان آنها به کدگذاری محوری اقدام میکند .سرانجام ،با کدگذاری انتخابی
مقولهها پاالیش میشوند و با طی این فرایندها درنهایت ،چارچوبی نظری پدیدار میشود (استراوس
و کوربین .)85 :6951 ،باتوجهبه توضیحات فوق در پژوهش حاضر با استفاده از قرآن کریم،
نهجالبالغه و همچنین پژوهشهای صورتگرفته در ارتباط با این موضوع ،مدل حاصل استخراج
شد .همچنین تأیید مدل طراحیشده با استفاده از روش بررسی همکار و توسط خبرگان متخصص
در زمینه موردمطالعه صورت گرفته است.
در مرحله دوم ،پژوهش حاضر بر حسب نوع تحقیق ،کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری
دادهها نیز توصیفی از نوع پیمایشی است .پس از طراحی مدل و تأیید مدل توسط خبرگان ،طراحی
و ارائه پرسشنامه صورت گرفت .جامعه آماری این تحقیق در رابطه با قصد بازدید مجدد شامل کلیه
گردشگران و زائران حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری میباشد که تعداد  951نفر باتوجهبه
جدول مورگان بهعنوان نمونه آماری بهصورت تصادفی انتخاب شند .در رابطه با سنجش بازاریابی
داخلی  662نفر از کارکنان وابسته به مجموعه بهصورت تصادفی برمبنای روش ثرندایك انتخاب
1. Grounded Theory
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شدهاند .درنهایت دادهها ازطریق مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار  PLSمورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
مرحله اول :عناصر بازاریابی داخلی ازمنظر اسالم به شرح زیر است:
امنیت :تأمین امنیت سازمان در ابعاد مختلف شامل ابعاد امنیت شغلی (سوره مائده آیه یك)،
امنیت مالی (احسانبخش 6919 ،و سوره اعراف آیه  ،)92و امنیت اجتماعی (سوره بقره آیه )620
مورد توجه منابع اسالمی و دینی قرار گرفته است.
جدول .2امنيت ازمنظر اسالم
امنيت
منبع
سوره مائده آیه یک
سوره رعد آیه 11
سوره انعام آیه 111
سوره اسراء آیه 43
مجلسی ()143 :1314
مجلسی ()171 :1314
احسانبخش (:1474
)411
سوره اعراف آیه 41
سوره دخان ،آیه 11
سوره یوسف آیه 33
سوره بقره آیه 111
سوره عنکبوت آیه 17
سوره نحل آیه 11
سوره سبا آیه 18
سوره نساء آیه 18
سوره مائده آیه 8

حدیت/آیه
به عقود و پیمانهاي خود وفا کنید.
آنها کسانی هستند که به عهد الهی وفا نموده و پیمان نمیشکنند.
به عهد الهی وفا کنید .این چیزي است که خداوند شما را به آن سفارش
کرده است تا متذکر شوید.
به پیمانهاي خود وفادار باشید زیرا از پیمانها سؤال خواهد شد.
سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند :امنیّت ،عدالت و آسایش.
پیامبر (ص) فرمود :دو نعمت است که مورد غفلت مردم واقع شده
است :امنیت و سالمتی.
مؤمن کسی است که مردم جان و مالشان را از وي در امان بدانند.
چه کسی زینتهاي خدا را که براي بندگان خود آفریده حرام کرده و از
صرف رزق حالل و پاکیزه منع کرده؟
و درحالیکه از هر بیم و خطري در امنیت کامل بهسر میبرند.
یوسف پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و گفت همگی داخل
مصرشوید ،أنشاءاهلل در امن و امان خواهید بود.
حضرت ابراهیم ،هنگام بنانهادن کعبه از خداوند خواست که آن سرزمین
را از نعمت "امنیت" برخوردار سازد.
همچنین امنیت را ارمغانی الهی میشمرد که در این حرم مقدس
پروردگار وارد شوند
مثلی زده است؛ منطقهاي را که امن و آرام و مطمئن بوده و همواره
روزیش بهطور وافر از هر مکانی فرا میرسیده است.
شبها و روزها در این آباديها در امنیت کامل مسافرت کنید.
همانا خدا به شما امر میکند که امانتها را به صاحبانش باز دهید و
چون حاکم بین مردم شوید بهعدالت داوري کنید.
به عدالت و راستی و درستی گواه باشید

مفهوم حاصل
امنیت شغلی
امنیت شغلی
امنیت شغلی
امنیت شغلی
امنیت مالی
امنیت مالی
امنیت مالی
امنیت مالی
امنیت مالی
امنیت مالی
امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی
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آموزشهای متنوع و گسترده :آموزشهای متنوع و گسترده در ابعاد مختلف شامل آموزش
تخصصی (سوره طه ،آیه 661؛ سوره توبه ،آیه 622؛ سوره بقره ،آیه  )211و آموزش عمومی
(سوره بقره ،آیه 686؛ سوره بقره ،آیه  )11مورد توجه منابع اسالمی و دینی قرار گرفته است.
جدول  .3آموزش ازمنظر اسالم
منبع
گیالنی و مرندی
()69 :6911
سوره زمر ،آیه 3
سوره طه ،آیه 661
مجلسی (:6160
)211
مجلسی (:6169
)921
سوره بقره ،آیه 686
سوره توبه ،آیه 622
سوره بقره ،آیه 11
سوره بقره ،آیه 211

آموزشهای متنوع و گسترده
حدیت/آیه

مفهوم حاصل

رسول اکرم (ص) :کسب علم و دانش بر هر فرد مسلمان واجب است.

آموزش تخصصی

آیا آنان که اهل علم و دانشند با مردم جاهل نادان یکسانند؟
مسئوالن فرهنگی باید دائماً در فکر رشد علمی باشند و خود را
فارغالتحصیل ندانند.
امام على علیهالسالم :هر که دو روزش یکسان باشد ،مغبون است و هر
که فردایش بدتر از دیروز او باشد.
امام کاظم(ع) :هر که پیشرفتى در خود نبیند در کمبود بهسر برد و هر که
در مسیر کاستى باشد ،مرگ براى او بهتر از زندگى است.
همانطور که در میان شما رسولی از خودتان فرستادیم ،تا آیات ما را
برای شما تالوت کند و شما را تربیت نماید.
بر مؤمنان است که علوم دینى را از اهل آن بیاموزند.
در میان آنان ،فرستادهاى از خودشان برانگیز ،تا آیات تو را بر آنان
بخواند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزهشان کند.
رسول گفت :او را خداوند برگزید و در دانش و توانایی فزونی بخشید.

آموزش عمومی
آموزش تخصصی
آموزش عمومی
آموزش عمومی
آموزش عمومی
آموزش تخصصی
آموزش عمومی
آموزش تخصصی

ارائه پاداشهای سخاوتمندانه :ارائه پاداشهای سخاوتمندانه در ابعاد مختلف شامل پاداش
مادی (نهج البالغه ،نامه 89؛ سوره نجم ،آیه  93و سوره طالق ،آیه  )0و پاداش معنوی (سوره نساء،
آیه 691؛ سوره توبه ،آیه  )12مورد توجه منابع اسالمی و دینی قرار گرفته است.
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جدول  .4پاداش ازمنظر اسالم
ارائه پاداشهای سخاوتمندانه
منبع
مجلسی ()1377 :1314
(سیدرضی :1418 ،نامه
)14
(سیدرضی :1418 ،نامه
)14
کلینی ()183 :1411
حکیمی و همکاران
()1481
سوره نجم آیه 43
سوره اعراف آیه 81
سوره طالق آیه 1
پاینده ()1483
نوري طبرسی (:1418
)118
سوره قصص آیات  17و
18
سوره قصص آیات  17و
18
سوره نحل آیه 37
سوره نساء آیه 143
سوره توبه آیه 71
سوره حدید آیه 11
سوره حدید آیه 11

حدیت/آیه
از امام صادق (ع) روایت شده که یکی از چرکینترین گناهان ،ندادن
مزد کارگر است.
پس ارزاق و حقوق کارمندانت را زیاد کن زیرا این فراوانی و کفایت
آنان را در اصالح خویش تقویت میکند.
از امکانات خود بیشتر به آنان کمک نمایند به اندازهاي که هم
سربازان و هم کسانی که تحت تکفل آنان هستند اداره شوند.
قبل از آنکه عرق آنان خشک شود ،مزدشان را بپرداز.

پاداش مادي

قبل از خشکشدن عرق کارگر ،مزد او را بدهید.

پاداش مادي

به انسان چیزي جز ثمرة سعی و تالش او نمیرسد.
ترازو و پیمانه را به تمام و کمال بکشید و بپردازید و از حقوق مردم
چیزي کم نکنید.
آگر آنان (حاضر شدند بعد از جدایی و طالق ،فرزندان) شما را شیر
دهند مزدشان را به تمام و کمال بپردازید.
پیامبر (ص) :هرگاه کسی را براي انجام کاري اختیار کردید ،قبل از
انجام کار دستمزد او را تعیین کنید.
امام صادق(ع) نیز میفرماید :ملعون من ظلم اجیر اجرته؛ ملعون است
کسی که به کارگري درمورد دستمزدش ستم روا دارد.
کارگران داراي حقی هستند که باید این حق و دستمزد تالش ،پس از
پایان کارداده شود.

پاداش مادي

اجرت در برابر کار معین شود.
هرکس عمل صالح کند ،ـ خواه مرد باشد یا زن ـ به او حیات پاکیزه
میبخشیم و به او پاداش خواهیم داد.
هرکه ثواب و نعمت دنیا را طالب است ،ثواب دنیا و آخرت هر دو در
نزد خداست.
خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهایی از بهشت وعده داده است.
اي کسانی که ایمان آوردهاید ،از خدا پروا کنید و بـه رسولش ایمان
بیاورید تا دو بهره از رحمتش به شما بدهد.
بشارت باد به شما بهشتهایی که از زیر آنها نهرها جاري است.

مفهوم حاصل
پاداش مادي
پاداش مادي
پاداش مادي

پاداش مادي
پاداش مادي
پاداش مادي
پاداش مادي
پاداش مادي
پاداش مادي
پاداش معنوي
پاداش معنوي
پاداش معنوي
پاداش معنوي
پاداش معنوي

تسهیم اطالعات :تسهیم اطالعات در ابعاد مختلف از جمله کسب دانش ،انتشار دانش و کاربرد
دانش (نهجالبالغه ،خطبه  )10مورد توجه منابع اسالمی و دینی قرار گرفته است.
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جدول  .5تسهيم اطالعات ازمنظر اسالم
منبع
دلبری و هویدا
()6931
دشتی ()6950
مجلسی ()261 :6169

اخوان و خادم
الحسینی ()6932

تسهیم اطالعات
حدیت/آیه
پیامبر اکرم (ص) بعد از جنگ بدر خطاب به اسیران جنگی

مفهوم حاصل

فرمود :هر کس از شما باسواد است و بتواند به ده نفر از اطفال

انتشار دانش

مسلمین خواندن و نوشتن بیاموزد ،آزاد میشود.
فراگرفتن علم برای رضای خداوند ،خداترسی است.

کسب دانش

خیر دنیا و آخرت با علم بهدست میآید.

کسب دانش

ای عالمان سزاوار نیست که نسبت به آنچه بدان آگاهی دارید،
ساکت بمانید و آن را برای جاهالن آن موضوع ،بیان نکنید

انتشار دانش

عالم و متعلم در اجر و ثواب با هم شریکند.

کسب و انتشار دانش

کلینی ()6915

از دانشمندان دانش آموزید و آن را به برادران دینی خود
بیاموزید چنانکه دانشمندان به شما آموختند.

کسب و انتشار دانش

دشتی ()6950

روز قیامت سختترین عذاب را دانشمندی تحمل میکند که
به علمش عمل نکرده است.

کاربرد دانش

دلبری و هویدا ()6931

(سیدرضی:6905 ،
حکمت )991

دعوتکننده بیعمل ،چون تیرانداز بیکمان است.

(سیدرضی:6905 ،
خطبه )10

آنان که اهل علمند پیش از آنکه اجلشان فرا رسد باید بهعمل
پردازند.

دلبری و هویدا

پیامبر گرامی اسالم فرمود :برترین صدقهها این است که انسان

()6931

علمی را بیاموزد و آن را به برادر دینی خود بیاموزاند.

کاربرد دانش
کاربرد دانش
کسب و انتشار دانش

توانمندسازی کارکنان :توانمندسازی در ابعاد مختلفی ازجمله تفویض اختیار (سوره بقره آیه
 621و سوره یوسف آیه  )88نظارت و کنترل (نهجالبالغه نامه  )89و مسئولیت (نهجالبالغه ،نامه
 )96و عزت نفس (سوره لقمات ،آیه  65و نهجالبالغه ،نامه  )89مورد توجه منابع دینی و اسالمی
قرار گرفته است.
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جدول  .6توانمندسازی ازمنظر اسالم
توانمندسازی کارکنان
منبع
سوره بقره آیه 113
(سیدرضی:1418 ،
نامه )14
مجلسی1314 ،
(سیدرضی:1418 ،
نامه )41
(سیدرضی:1418 ،
نامه )31
(سیدرضی:1418 ،
نامه )14
سوره یوسف آیه 11
(سیدرضی:1418 ،
نامه )14
محدث قمی ()1411
سوره لقمات ،آیه 18
کلینی ()1411
حکیمی و دیگران
()1481
نوري طبرسی
()1418
(سیدرضی:1418 ،
نامه )14

حدیت/آیه
خداوند به ابراهیم فرمود :من تو را امام و رهبر مردم قرار دادم.
سپس در کارهاي کارمندانت بنگر و آنها را با آزمایش و
امتحان به کارگیر.
پیامبر (ص) افراد موثق و مورد اعتماد را (مخفیانه) بر سپاه
میگماشت تا رفتارش را براي پیامبر گزارش کند.
و براي هر کدام از خدمتگزارانت ،کاري معینساز که او را
درقبال آن مسئول بدانی؛ چراکه این سبب میشود کارها را به
یکدیگر وانگذارند و در خدمتت سستی نکنند.
خبر رسیده که زمینهاي آباد را ویران کرده و آنچه توانسته
تصاحب نمودهاي و از بیتالمال به خیانت خوردهاي؛ فوراً
حساب خویش را برایم بفرست.
(اي مالک) هر عیب در منشیان تو یافت شود که تو از آن بی-
خبر باشی ،شخصاً مسئول آن خواهی بود.
مرا سرپرست خزائن سرزمین قرار ده که نگهدارنده و آگاهم.
دقت کن در بهکارگیري کارگزاران و باتوجهبه آزمایشی که
داري آنان را بهکار گیر ،و به میل خود و دلخواه مسؤلیت به
آنان مسپار ،زیرا که این روش منشأ ستم و خیانت است.
من برانگیخته شدم تا روح بزرگواري و مکرمت را در وجود
شما کامل کنم.
چهرهات را براى مردمان عبوس و دگرگونه مکن.
امام محمد باقر بهنقل از حضرت محمد فرمودند :انسانها را
دوست بدار ،همگان تو را دوست خواهند داشت.
پیامبر دست کارگري را بوسید و فرمود :این دستی است که
آتش دوزخ به آن نمیرسد.
امام سجاد (ع) درباره حقوق زیردستان :واجب است بین آنان
به عدل رفتار کنی و براي آنان چون پدري مهربان باشی.
همواره داراي مدارا و گذشت ،روحیه صلحطلبی ،روحیه
عذرخواهی ،پاسخگویی و مسئولیتپذیري و رازداري باشید.

مفهوم حاصل
تفویض اختیار
نظارت و کنترل
نظارت و کنترل
مسئولیت

مسئولیت
مسئولیت
تفویض اختیار
تفویض اختیار
عزت نفس
عزت نفس
عزت نفس
عزت نفس
عزت نفس
عزت نفس

کاهش تبعیض :کاهش انواع تبعیض ازجمله تبعیض جنسیتی (آیه  31سوره نحل ،آیه  16سوره
غافر) ،تبعیض سلسلهمراتبی (اصول کافی جلد اول) ،تبعیض نژادی (آیه  69سوره حجرات یا آیه
 22سوره روم) و تبعیض دینی (آیه  5سوره ممتحنه) مدنظر منابع دینی قرار گرفته است.
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جدول  .7تبعيض ازمنظر اسالم
منبع
سوره نحل آیه 37
سوره غافر آیه 31
سوره نجم آیه 31
سوره آل عمران آیه
131
شیخ صدوق (1313
ق)
علی)1111( 1
کلینی ( ،)1438جلد
اول ،صفحه 311
رحمان و شدید،1
1113
سوره حجرات ،آیه
14
سوره روم ،آیه 8
سوره ممتحنه ،آیه 8
جعفري417 :1474 ،
جعفري411 :1474 ،

کاهش تبعيض
حدیت/آیه
هر کس کار شایستهاى انجام دهد ،خواه مرد باشد یا زن ،او
را به حیاتى پاك زنده مىداریم.
هر کس کار شایستهاى انجام دهد ،خواه مرد یا زن،
درحالىکه مؤمن باشد آنها وارد بهشت مىشوند.
و اوست که دو زوج نر و ماده را آفرید.
من عمل هیچ عملکنندهاى از شما را چه زن باشد چه مرد
ضایع نخواهم نمود .شما همنوعید و از جنس یکدیگر کرد.
اولین کسى که به جهنم مى رود فرمانرواى قدرتمندى است
که به عدالت رفتار نمىکند.
امام علی (ع) میفرماینـد کـه کارکنـان بـرادران دینـی شـما
هستند و با شما در آفرینش برابرند.
خداوند عزوجل بر پیشوایان عادل واجب کرده که سطح
زندگى خود را با مردم ناتوان برابر کنند.
کارکنان بـا کارفرمایان برابرند و باید کارفرمایان به آنها
کمک کنند.
همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین
شمایند ،همانا خدا کامالً دانا و آگاه است.
و یکی از آیات او اختالف زبانها و رنگهاي شما آدمیان،
که در این امور نیز ادلهاي از صنع و حکمت حق است.
خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین جنگ نکرده
نهی نمیکند که در حقشان نیکی کنید.
ازنظر حضرت علی (ع) همه انسانها بدون تبعیض از
شایستهترین حقوق برخوردارند.
امام علی (ع) :مردم دو نوعند؛ یا برادر دینی یا نظیر تو در
خلقت و جاي رفتارهاي غیرانسانی وجود ندارد.

مفهوم حاصل
تبعیض جنسیتی
تبعیض جنسیتی
تبعیض جنسیتی
تبعیض جنسیتی
تبعیض
سلسلهمراتبی
تبعیض
سلسلهمراتبی
تبعیض
سلسلهمراتبی
تبعیض
سلسلهمراتبی
تبعیض نژادي
تبعیض نژادي
تبعیض دینی
تبعیض دینی
تبعیض دینی

باتوجهبه چارچوب ارائهشده ،پرسشنامه بازاریابی داخلی ازمنظر اسالم طراحی شد .برای
محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازهگیری ،از آزمونهای پایایی از جمله ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شده است .میزان ضریب آلفای کرونباخ قابل قبول باید باالتر از  6/1باشد که برای
پرسشنامه بازاریابی داخلی ازمنظر اسالم ،ضریب آلفا برای همه ابعاد باالتر از  6/56است .لذا
1. Ali
2. Rahman & Shahid
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پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است.
بر اساس مدل بهدستآمده ،برای این پژوهش فرضیههایی به شرح زیر مطرح شده است:
فرضیه  :6تأمین امنیت کارکنان ارتباط مثبت و معنیداری با قصد بازدید مجدد اماکن مذهبی
دارد.
فرضیه  :2آموزشهای گسترده ارتباط مثبت و معنیداری با قصد بازدید مجدد گردشگران
دارد.
فرضیه  :9پاداشهای سخاوتمندانه ارتباط مثبت و معنیداری با قصد بازدید مجدد گردشگران
دارد.
فرضیه  :1تسهیم اطالعات ارتباط مثبت و معنیداری با قصد بازدید مجدد گردشگران دارد.
فرضیه  :8توانمندسازی کارکنان ارتباط مثبت و معنیداری با قصد بازدید مجدد گردشگران
دارد.
فرضیه  :0کاهش تبعیض ارتباط مثبت و معنیداری با قصد بازدید مجدد گردشگران دارد.
بهمنظور اعتبارسنجی ارزش محتوایی هریك از شاخصها در اندازهگیری مفاهیم مطروحه ،در
این بخش ،به روش مدلسازی معادالت ساختاری ،اعتبار مدل طراحیشده مورد آنالیز قرار
میگیرد .مدل کامل معادالت ساختاری آمیزهای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأییدی است .در
طراحی مدل پژوهش حاضر از رویکرد برازش مدلهای اندازهگیری و برازش مدلهای ساختاری
جهت آزمون مدل ،استفاده شده است.
در مورد ابزار گردآوری اطالعات جهت تبیین ابعاد بازاریابی داخلی ازمنظر آیات و روایات از
پرسشنامه  90سؤالی ابعاد مختلف بازاریابی داخلی شامل تأمین امنیت ،آموزش ،پاداش ،تسهیم
دانش ،توانمندسازی و کاهش تبعیض ازمنظر گردشگران باتوجهبه مدل طراحیشده تدوین و مورد
استفاده قرار گرفته است .همچنین جهت سنجش قصد دوباره بازدید از پرسشنامه سهسؤالی فرنس و
والس )2662( 6استفاده شده است.
برازش مدلهای اندازهگیری شامل بررسی پایایی و روایی سازههای پژوهش است .پایایی
آزمون به دقت اندازهگیری و ثبات آن مربوط است .فورنل و الرکر برای بررسی پایایی سازهها سه

1. Ferns & Walls
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مالک را پیشنهاد میکنند :الف) پایایی هریك از گویهها ،ب) پایایی ترکیبی هریك از سازهها و
ج) میانگین واریانس استخراجشده .مطابق الگوریتم تحلیل مدلها در روش  ،PLS-SEMبرای
بررسی برازش مدلهای اندازهگیری سه معیار پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده و نتایج
زیر حاصل شده است:
برای پایایی و سنجش و بارهای عاملی و جهت تعیین همسانی درونی از نرمافزار  PLSاستفاده
شده است .در روش مدلسازی معادالت ساختاری ابتدا الزم است تا پایایی سازه ،مورد مطالعه قرار
گرفته تا مشخص شود سؤالهای انتخابشده برای اندازهگیری سازههای موردنظر خود از دقت
الزم برخوردار هستند .به این شکل که بار عاملی هر سؤال با سازه خود دارای مقدار بار عاملی
باالتر از  6/1باشد ،در این صورت این سؤال از دقت الزم برای اندازهگیری آن سازه یا صفت
مکنون برخوردار است .در نگاره یك و جدول  5مقادیر بار عاملی برای سؤالهای هر سازه آورده
شده است.
جدول  .8بار عاملی گویههای پژوهش
گویهها
مدیران نسبت به عهد و پیمانهاي خود وفادارند.
وعدهها حتی اگر شفاهی باشد نیز قابلیت استناد
دارد.
مدیریت مجموعه نسبت به پرداخت حقوق و
مزایاي کارکنان متعهد است.
جلوگیري از تضییح حقوق مادي کارکنان از
اولویت زیادي براي مدیران برخوردار است.
تأمین امنیت ارباب رجوع براي مدیریت از اهمیت
باالیی برخوردار است.
مدت زیادي است که هیچ خطر محیطی کارکنان و
مراجعین را تهدید ننموده است.
آموزشهاي تخصصی درخصوص برخورد با
زائران به شکلی مناسب ارائه شده است.
دورههاي آموزشی بهصورت مستمر با هدف بهبود
کیفیت انجام وظیفه ارائه میشود.
اطالعات عمومی مناسبی توسط مدیریت در
راستاي اطالع از تحوالت دنیا ارائه میشود.
ابزارهاي مفید کسب اطالعات مورد حمایت
سازمان میباشد.

بار عاملی
1/811
1/737
1/831
1/874
1/883
1/833
1/831
1/831
1/878
1/811

گویهها
آموزشهاي ارائهشده به نحوي مناسب
به مرحله اجرا میرسد.
واحد انتقادات و پیشنهادات نقشی
تأثیرگذار در مدیریت توصیهها دارد.
بین مدیریت مجموعه و کارکنان
ارتباطات آزاد و دوستانه وجود دارد.
در حوزه اختیارات خود قدرت عمل و
تصمیمگیري دارد.
مدیریت نظارت مناسبی بر عملکرد
کارکنان دارد.
کنترلهاي نامحسوس بر عملکرد
کارکنان صورت میگیرد.
وظایف به شکلی مشخص شده است
که هر کارمند درقبال آن مسئول است.
تنبیهات الزم براي افراد خطاکار اعمال
میشود.
گشادهرویی و برخورد مناسب سرلوحه
کارکنان است.
کارکنان از دریافت هدیه بهشدت
اجتناب میکنند.

بار عاملی
1/318
1/318
1/837
1/811
1/811
1/841
1/811
1/714
1/111
1/817
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حقوق و مزایاي ارائهشده از طرف سازمان به
کارکنان رضایتبخش است.
حقوق کارکنان در زمان مناسب و بدون تأخیر به
کارکنان پرداخت میشود.
کارکنان همواره درمعرض حمایت ،تشویق و
قدردانی مدیریت میباشند.
مدیریت به اصل خدمت در راه رضاي خدا معتقد
است.
تحقیق و پژوهش درراستاي کسب دانش بیشتر و
حل بهتر مشکالت مورد تأکید و توجه است.
درراستاي ارتباطات بهتر با مراجعهکنندگان از
دانشهاي بهروز استفاده میشود.
کارکنان تجارب خویش را بهراحتی در اختیار
یکدیگر قرار میدهند.
پاسخ به پرسشهاي مراجعهکنندگان کافی و
محترمانه است.
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1/188
1/334
1/311
1/873
1/813
1/731
1/771
1/883

پاداشها مبتنیبر شایستگی اعطا
میشود.
بین کارمندان مرد و زن تفاوتی در
برخوردها صورت نمیگیرد.
بین مدیر و کارمند تبعیض غیرمنصفانه
وجود ندارد.
تفاوت بین مدیر و کارمند به حدي
نارضایتی ایجاد کند.
تفاوتی در برخورد ببن کارکنان داراي
قومیتهاي مختلف نیست.
تفاوتهاي قومی و زبانی تأثیري در
پرداختها ندارد.
تبعیضهاي دینی ـ مذهبی جایگاهی
بین مدیران و کارکنان ندارد.
مدیران دیدگاهی منفی نسبت به ادیان
و مذاهب متفاوت ندارند.

1/131
1/811
1/811
1/833
1/818
1/811
1/734
1/841

بهطورکلی ،درصورتیکه سؤالهای سازههای موردمطالعه دارای بار عاملی کمتر از  6/1باشند،
از اهمیت الزم برای اندازهگیری برخوردار نیستند و ازاینرو ،باید از فرایند تحلیل کنار گذاشته
شوند؛ و سؤالها در فرایند تحلیل وارد میشوند .ازاینرو پایایی سازه که برای بررسی دقت و
اهمیت سؤالهای انتخابشده برای اندازهگیری سازهها انجام شد ،نشان میدهد پرسشهای
پژوهش ساختارهای عاملی مناسبی را جهت اندازهگیری ابعاد موردمطالعه در مدل پژوهش فراهم
میآورند.
در یك مطالعه مقدماتی پس از تجزیهوتحلیل پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار ،ضریب پایایی
بهدستآمده برای متغیرها مطابق جدول نه بهدست آمد که همگی نشان از پایایی باال دارند.
همچنین آلفای کرونباخ بهدستآمده در توزیع پرسشنامه برای همه متغیرهای پرسشنامه باالتر از
 6/1بوده است که اثباتکننده پایایی قابلقبول است .ضریب آلفای کرانباخ برای متغیرهای
پژوهش بهصورت جدول نه میباشد.
در مورد روایی و همگرایی ،روایی تشخیصی بدین معناست که نشانگرهای هرسازه تفکیك
مناسبی را بهلحاظ اندازهگیری نسبت به سازههای دیگر مدل فراهم آورند .مقادیر میانگین
واریانس استخراجشده مربوط به سازهها در جدول هشت گزارش شده است که با آن میتوان
مالک روایی سازهها را بررسی کرد .در جدول نه این مقادیر از  6/8بیشتر است که نشانگر روایی
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مناسب ابزار اندازه گیری است .برای بررسی اعتبار مرکب هریك از سازهها همانطورکه ذکر شد
از ضریب دیلون ـ گلداشتاین استفاده میشود .در روششناسی مدل معادالت ساختاری ضریب
پایایی ترکیبی باالتر از  6/1برای هر سازه نشاندهنده پایایی مناسب آن است .مقادیر این ضریب که
بیشتر از  6/1است ،در جدول نه بیان شده است .بنایراین سازهها از پایایی ترکیبی مناسبی
برخودارند.
جدول  .9بررسی مقادیر آلفای کرانباخ AVE ،و پایایی مرکب
متغیر

تعداد سؤال

شماره سؤال

آلفای کرانباخ

AVE

CR

تأمین امنیت

0

29-25

6/360

6/161

6/398

آموزش

1

66-61

6/555

6/113

6/322

پاداش

1

6-1

6/556

6/119

6/363

تسهیم دانش

0

8-66

6/326

6/163

6/395

توانمندسازی

5

68-22

6/326

6/013

6/398

کاهش تبعیض

5

92-93

6/390

6/038

6/311

بازاریابی داخلی

90

-

6/385

6/523

6/300

در مورد برازش مدل ساختاری در مدل حاضر یك متغیر مکنون وابسته (بازاریابی داخلی
ازمنظر اسالم) و شش متغیر مکنون مستقل (تأمین امنیت کارکنان ،آموزشهای متنوع و گسترده،
پاداشهای سخاوتمندانه ،تسهیم اطالعات ،توانمندسازی کارکنان و کاهش تبعیض بین کارکنان)
وجود دارند .معادالت ساختاری نیز روابط بین متغیرهای مکنون وابسته و مستقل میباشند و برای
آزمون فرضیات استفاده میشوند .به این ضرایب اصطالحاً ضرایب مسیر گفته میشود .بهمنظور
بررسی معنیداری ضریب مسیر یا همان بتا باید معنیداری مقدار  t-valueبرای هر ضریب مسیر
مورد توجه قرار گیرد .درصورتیکه نشانگرهای سازههای موردمطالعه دارای مقادیر  tکمتر از
 6/30باشند ،از اهمیت الزم برای اندازهگیری برخوردار نیستند و باید از فرایند تحلیل کنار گذاشته
شوند و وقتی مقدار  tآماری برای آزمون یك فرضیه در سطح  6/8باالتر از حداقل  6/30باشد،
فرضیه تأیید میشود .در نگاره یك مقادیر  tبرای پرسشهای پژوهش ذکر شده است.
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نگاره  :1مقادیر  tبرای ارزیابی بخش ساختاری

در نگاره یك مقادیر  tبرای ارزیابی بخش ساختاری مدل نشان داده شده است .باتوجهبه اینکه
تمام اعداد واقع بر مسیرها باالتر از  6/30هستند ،این مطلب حاکی از معنیداربودن مسیرها،
مناسببودن مدل ساختاری و تأیید تمام فرضیههای پژوهش است.
پس از بررسی برازش مدل اندازهگیری ،با بررسی ضرایب معنیداری ( Zمقادیر  )tهریك از
مسیرها و نیز ضرایب استاندارد بار عاملی مربوط به مسیرها ،فرضیههای پژوهش آزموده میشوند.
درصورتیکه مقدار ضریب معنیداری هریك از مسیرها بیش از  6/30باشد ،مسیر مربوطه در سطح
اطمینان  %38معنیدار و فرضیه مربوط به آن تأیید میشود.
جدول  .11نتایج آزمون فرضيهها
همبستگی

sig

نتيجه

تأمین امنیت کارکنان و قصد بازدید مجدد گردشگران

1/838

1/111

تأیید

آموزشهاي متنوع و قصد بازدید مجدد گردشگران

1/731

1/111

تأیید

پاداشهاي سخاوتمندانه و قصد بازدید مجدد گردشگران

1/711

1/111

تأیید

تسهیم اطالعات و قصد بازدید مجدد گردشگران اماکن مذهبی

1/711

1/111

تأیید

توانمندسازي کارکنان و قصد بازدید مجدد گردشگران

1/731

1/111

تأیید

کاهش تبعیض و قصد بازدید مجدد گردشگران

1/811

1/111

تأیید

متغير
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نتيجهگيری و پيشنهادها
هدف از پژوهش حاضر ،تبیین ابعاد بازاریابی داخلی ازمنظر اسالم و سنجش رابطه آن با قصد
بازدید مجدد گردشگران اماکن مذهبی میباشد .ازمنظر آیات و روایات ،ابعاد بازاریابی داخلی
ازمنظر اسالم شامل تأمین امنیت کارکنان ،آموزشهای متنوع و گسترده ،پاداشهای سخاوتمندانه،
تسهیم اطالعات ،توانمندسازی کارکنان و کاهش تبعیض بین کارکنان میباشد .نتیجه آزمون
فرضیههای پژوهش با هدف ارتباط اجزای مدل طراحیشده با متغیر قصد بازدید مجدد گردشگران
اماکن مذهبی نشاندهنده تأیید همه فرضیهها شامل ارتباط مثبت و معنیدار ابعاد تأمین امنیت
کارکنان ،آموزشهای متنوع و گسترده ،پاداشهای سخاوتمندانه ،تسهیم اطالعات ،توانمندسازی
کارکنان و کاهش تبعیض بین کارکنان ازمنظر اسالم با قصد بازدید مجدد میباشد .ازمنظر
سازگاری پژوهش با یافتههای پیشین ،سنجهای درخصوص بازاریابی داخلی ازمنظر اسالم و ارتباط
آن با قصد بازدید مجدد انجام نشده است تا بتوان یافتههای این پژوهش را با یافتههای مشابه مقایسه
کرد و ازایننظر ،پژوهش منحصربهفرد بوده و تازگی دارد؛ لذا امکان مقایسه تطبیقی یافتههای
پژوهش با پیشینه تجربی پژوهش موجود نیست .همچنین ،با انجام آزمون همبستگی مشخص شد
که از میان ابعاد بازاریابی داخلی ازمنظر اسالم؛ کاهش تبعیض میان کارکنان قویترین و ارائه
آموزشهای متنوع به کارکنان پایینترین همبستگی را با قصد بازدید دوباره گردشگران مذهبی از
مرکز مورد بررسی داراست.
پیبردن به ابعاد بازاریابی داخلی ازمنظر اسالم به پژوهشگران و مدیران سازمانی کمك میکند
که باتوجهبه ابعاد بازاریابی داخلی اسالمی به طرحریزی فرایندهایی برای بهبود روابط سازمان با
کارمندان بهعنوان مشتریان داخلی و مشتریان خارجی در یك جامعه با فرهنگ اسالمی اقدام
نمایند.
باتوجهبه تأیید رابطه بین تأمین امنیت کارکنان و قصد بازدید مجدد گردشگران میتوان
اقداماتی ازقبیل :وفای به وعدههای ارائهشده توسط مدیران به کارکنان ،پرداخت بهموقع حقوق و
مزایای کارکنان و جلوگیری از تضییع حقوق مادی کارکنان ،تأمین امنیت جانی کارکنان و
گردشگران ازمنظر خطری که از جانب ایرادات موجود در فضاهای فیزیکی وجود دارد ،اشاره
نمود .مبتنیبر فرضیه دوم و باتوجهبه تأیید رابطه بین آموزشهای متنوع و قصد بازدید مجدد
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گردشگران میتوان اقداماتی ازقبیل :ارائه آموزشهای تخصصی درخصوص نحوه برخورد با
زائران به شکلی مناسب ،برگزاری دورههای آموزشی بهصورت مستمر ،تقویت سطح اطالعات
عمومی کارکنان توسط مدیریت مجموعه درراستای اطالع از تحوالت دنیا و حمایت از ابزارهای
مفید کسب اطالعات اشاره نمود .مبتنیبر فرضیه سوم و باتوجهبه تأیید رابطه بین پاداشهای
سخاوتمندانه و قصد بازدید مجدد گردشگران میتوان اقداماتی ازقبیل رضایتبخشی حقوق و
مزایای ارائهشده ازطرف سازمان ،پرداخت در زمان مناسب و بدون تأخیر ،حمایت ،تشویق و
قدردانی از کارکنان مدنظر قرار گیرد .مبتنیبر فرضیه چهارم و باتوجهبه تأیید رابطه بین تسهیم
اطالعات و قصد بازدید مجدد گردشگران میتوان اقداماتی ازقبیل تحقیق و پژوهش درراستای
کسب دانش بیشتر و حل بهتر مشکالت ،استفاده از دانشهای بهروز درراستای برقراری ارتباطات
بهتر با ارباب رجوع ،پاسخگویی کافی و محترمانه به زائران و تقویت نقش واحد انتقادات و
پیشنهادها در مدیریت توصیهها اشاره نمود .مبتنیبر فرضیه پنجم و باتوجهبه تأیید رابطه بین
توانمندسازی کارکنان و قصد بازدید مجدد گردشگران میتوان اقداماتی ازقبیل ارتباطات آزاد و
دوستانه بین مدیریت مجموعه و کارکنان ،کنترلهای نامحسوس بر عملکرد کارکنان ،اعمال
تنبیهات الزم برای افراد خطاکار و نظارت مناسب بر عملکرد کارکنان اشاره نمود .مبتنیبر فرضیه
ششم و باتوجهبه تأیید رابطه بین کاهش تبعیض و قصد بازدید مجدد گردشگران میتوان اقداماتی
ازقبیل ارائه پاداشها مبتنیبر شایستگی ،تأکید بر عدم وجود تبعیض بین کارکنان و شفافسازی
دراینراستا برای مواردی ازقبیل بیتأثیری تفاوتهای قومی و زبانی در پرداختها اشاره نمود.
پژوهش حاضر با محدودیتهایی در زمینههای مختلف نیز مواجه بوده است .یکی از
محدودیت های پژوهش حاضر مربوط به دوره زمانی است .دوره زمانی در این پژوهش محدود
بوده است ،درحالیکه دورة نمونهگیری میتواند گسترده و در یك بازه زمانی طوالنیمدت
صورت پذیرد .بهاینترتیب پژوهش میتواند دربرگیرندة عوامل تأثیرگذار بیشتری بر رفتار
پاسخگویان باشد .از دیگر محدودیتهای این پژوهش شرایط و قلمرو مکانی آن است .احتماالً
نتایج این پژوهش قابل تعمیم به سایر شهرها نیست .پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی سایر اماکن و
متغیرها نیز شناسایی و آزمون شده و ضمن آزمون مدل در سایر مناطق توریستی کشور ،نتایج آن با
یافتههای پژوهش حاضر مقایسه شود.
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