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 چکیده 

و   داخلی  بازاریابی  نقش  بررسی  هدف  با  که  پژوهش  این 

پذیری اجتماعی شرکت بر قصد ترک شغل و نقش  مسئولیت 

استان  گری تعهد سازمانی در شرکت آب و فاضالب میانجی

پیمایشی    -اصفهان انجام گرفته است؛ از نظر روش، توصیفی

زمانی   لحاظ  از  و  کاربردی  ماهیت  با  همبستگی  نوع  از 

می کلیه مقطعی  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه  باشد. 

با استان  کارکنان شرکت آب و فاضالب   اصفهان است که 

از   تعداد  استفاده  کوکران  در    285فرمول  روش  به  نفر 

گیری دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه

مسئولیت   برای  استاندارد  پرسشنامه  چهار  تحقیق، 

اجتماعی، بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل  

اندازه برای  که  پرسشنامهبود  روایی  روش  گیری  از  ها 

پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه  محتوایی و برای تع یین 

آن   مقدار  که  و    براورد  893/0برابر  گردید  تجزیه  گردید. 

داده نرمتحلیل  از  استفاده  با  و    Spss26افزارهای  ها 

Smart Pls3  ها  انجام شد. برای بررسی نرمال بودن داده

از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای آزمون فرضیات از  

معادالت ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان  روش  

فاضالب و  آب  شرکت  در  مسئولیت    استان  داد  اصفهان 

ترک   قصد  بر  سازمانی  تعهد  و  داخلی  بازاریابی  اجتماعی، 

معنی تاثیر  و  شغل  اجتماعی  مسئولیت  ولی  دارد.  دار 

بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی تاثیر ندارد؛ همچنین نتایج 

ن سوبل  بین  تست  رابطه  در  سازمانی  تعهد  که  داد  شان 

ترک شغل   قصد  با  داخلی  بازاریابی  و  اجتماعی  مسئولیت 

   نقش میانجی ندارد.
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Abstract  

The aim of this study was to "investigate the 

role of internal marketing and social 

responsibility of the company on the 

intention to leave the job and the mediating 

role of organizational commitment in 

Isfahan Water and Sewerage Company"; In 

terms of method, it is a descriptive-survey 

correlation with the nature of application 

and in terms of cross-sectional time. The 

statistical population of this study includes 

all employees of Isfahan Water and 

Sewerage Company. Using Cochran's 

formula, 285 people were selected as the 

statistical sample using the available 

method. The research instruments were 

four standard questionnaires for social 

responsibility, internal marketing, 

organizational commitment and intention to 

leave the job. To measure the validity of the 

questionnaires, the content method was 

calculated and to determine its reliability, 

Cronbach's alpha was estimated to be 

0.893. Data analysis was performed using 

Spss26 and Smart Pls3 software. 

Kolmogorov-Smirnov test was used to 

check the normality of the data and 

structural equation method was used to test 

the hypotheses. The results showed that in 

Isfahan Water and Sewerage Company, 

social responsibility, internal marketing and 

organizational commitment have a 

significant effect on the intention to leave 

the job. But social responsibility and 

internal marketing do not affect 

organizational commitment; The results of 

the Sobel test also showed that 

organizational commitment has no 

mediating role in the relationship between 

social responsibility and internal marketing 

with the intention to leave the job.  

 

Keywords: Intention to leave the job, Social 

responsibility, Internal marketing, 

Organizational commitment, Isfahan Water 

and Sewerage Company.  
 

   مقدمه  -1

مهمنظام را  انسانی  منابع  مدیریت،  نوین  ترین  های 

می شمار  به  سازمان  به  دارایی  نهادن  ارج  و  آورند 

راه  ارزش در  گام  مؤثرترین  را  کارکنان  نیازهای  و  ها 

ترک شغل کارکنان به  .  دانندتحقق اهداف سازمان می

نهایی   سرنوشت  و  کار  نیروی  پویایی  مختلفی  اشکال 

می قرار  تأثیر  تحت  را  سازمان  این  یک  اهمیت  دهد. 

د روان شناختی، اهمیت سازمانی  موضوع به لحاظ ابعا

است. آن  اقتصادی  پیامدهای  مطالعه  و   Stall  در 

worth (2004)  سازمان برای  شغل  ها  ترک 

اغلب  هزینه که  چرا  دارد  همراه  به  زیادی  بسیار  های 

نیروی  سازمان به  دستیابی  برای  زیادی  میزان  به  ها 

و    های گزینش، آموزش انسانی کارامد و مؤثر در حوزه



 

 

و  انسانی  رشد  نیروهای  گذاری  سرمایه  گسترش 

صالحیت برای    کنند و حفظ کارکنان ماهر و واجدمی

است. اهمیت  حائز  بسیار  سازمان  اساس    یک  این  بر 

مهمنظام را  انسانی  منابع  مدیریت،  نوین  ترین  های 

می شمار  به  سازمان  به  دارایی  نهادن  ارج  و  آورند 

مؤثرترین  ارزش را  کارکنان  نیازهای  و  راه  ها  در  گام 

می سازمان  اهداف   ,Cho & Lewis)دانند  تحقق 

چنین واقعیتی در مسیری مخالف با مفاهیمی  (.  2012

و   داخلی  بازاریابی  اجتماعی شرکت،  چون پاسخگویی 

توانایی و  داشته  قرار  سازمانی  قابلیتتعهد  و  ها  ها 

شرکتسازمان و  در  ها  رقابت  برای  را  خدماتی  های 

میهای  عرصه کاهش  تمامی  رقابتی  آنکه  دهد. ضمن 

می و  بوده  مرتبط  یکدیگر  با  مفاهیم  بر  این  توانند 

باشند گذار  تأثیر  رشته    .یکدیگر  متفکران  طرفی  از 

دهه از  به  1950  مدیریت  بیشتر  را  خود  توجه   ،

هایی  اند. تمام سازمانمسئولیت اجتماعی معطوف کرده

تحت فشار    کنند،که فقط سود و زیان خود را وزن می

های مشابه، دید خود را اندکی به فراتر  مردم و سازمان

وضوح   به  دیگر  اندوختند.  سازمان  صرف  منافع  از 

سازمان اعمال  که  است  بیرونی  مشخص  محیط  بر  ها 

توان سود و زیان  تاثیر به سزایی خواهد داشت و نمی

سازمان از  جهت  ناشی  گرفت.  نادیده  را  جامعه  بر  ها 

ی به سمتی است که فواید اجتماع در  مسئولیت اجتماع 

آن امتداد است. لذا تالش بر این بوده است که سود و  

ای باشد که مردم هزینه اضافی متحمل  ها به گونهزیان

که   است  این  اجتماعی  مسئولیت  از  منظور  نشوند. 

تاثیر عمدهسازمان و  ها  دارند  اجتماعی  بر سیستم  ای 

ای باشد که در اثر  ونهلذا چگونگی فعالیت آنها باید به گ

زیان،   رسیدن  در صورت  و  نرسد  جامعه  به  زیانی  آن 

های مربوط ملزم به جبران آن باشند. به عبارت  سازمان

ها نباید خود را مستقل از محیط بیرونی  دیگر، سازمان

فعالیت و  اهداف  باید  و  بدانند  اجتماع  در  و  آنها  های 

عه باشد.  راستای آرمان اجتماعی و رفاه و آسایش جام

نبود کارکنان مناسب و خوب برای ارائه کاال و خدمات  

سازمان دچار  سازمان،  امروز  رقابتی  محیط  در  را  ها 

سازمان در  امر  این  کرد.  خواهد  عدیده  های  مشکالت 

شود. مطالعات  خدماتی به صورت آشکارتری دیده می

می رضایت  نشان  شرکت،  یک  کارکنان  رضایت  دهد 

دا پی  در  را  گرگانی،  مشتریان  )خدابخش  (.  1389رد 

از طریق  های پیشرو سعی میامروزه شرکت که  کنند 

به   مشتریان  برای  اهمیت  پر  عوامل  رضایت  »کسب 

افزایش دهند.  بهترین نحوه ممکن« سودآوری شان را 

های خدماتی عامل مهم و حیاتی در جهت  در سازمان

کسب مزیت رقابتی پایدار، کارکنان شایسته و خدمت  

انسانی( )  محور این    سرمایه  به  مربوط  مطالعات  است. 

زمنیه حاکی از آن است که مفهومی همچون بازاریابی  

داخلی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان، رقابت  

ها را ارتقاء  پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگی

که  می است  این  داخلی  بازاریابی  مفهوم  منطق  دهد. 

نیازهای  کردن  )کارکنان(    برطرف  داخلی  مشتریان 

تواند انگیزه کارمند را برای ادامه فعالیت در سازمان  می

از رضایت شغلی   باالتری  به درجه  بنابراین  ارتقا دهد؛ 

کارمند و رفتار مشتری مدارانه وی دست یابد )ابزری و  

سازمان  1388رنجبریان،   کوشش  داخلی  بازاریابی   .)

مدیریت نیروهای  برای آموزش و پاداش و به طور کلی  

است بهتر  خدمات  ارائه  برای   & Cooper)  انسانی 

Cronin, 2000.)    به عبارت دیگر، بازاریابی داخلی به

منزله ایجاد یک بازار داخلی در سازمان توسط کارکنان  

است. اعضای این بازار باید برای برآورده کردن نیازها و  

های مشتریان خارجی، آموزش ببینند، پاداش  خواسته

شوند برانگیخته  و  کنند   & Doukakis)  دریافت 

Kitchen, 2004.)    بازاریابی داخلی از طریق نفوذ و

پذیری سازمان را بهبود  ایجاد انگیزه در کارکنان رقابت

دهد و از این طریق  ها را ارتقاء میبخشیده، شایستگی

نماید و به عنوان  فرآیند نوآوری در سازمان را تقویت می

می شناخته  نوآوری  فرآیند  ساز  توانمند  شود  یک 

(Rafig & Ahmad, 2000.)    اخیر دهه  دو  در 

تحقیقات   در  را  مهمی  جایگاه  سازمانی  تعهد  مفهوم 

به خود اختصاص داده است. با رفتار سازمانی    مرتبط 

تعهد سازمانی مفهومی است که از طریق آن وابستگی  

دهد کارمند  شود و نشان مین میافراد به سازمان تعیی

داده،  چتا   تطبیق  سازمانی  اهداف  با  را  خود  حد  ه 



 

 

داند و مایل است  عضویت در آن سازمان را ارزشمند می

به اهداف کلی سازمان تالش   با تمام توان جهت نیل 

نماید. از این منظر تعهد با صرف پیوستن و با عضویت  

مانی مستلزم  که تعهد ساز  در سازمان متفاوت است، چرا

باشد به  ای فعال بین کارمند و سازمان میایجاد رابطه

ای که کارمند با تمایل باطنی، فراتر از رفتارهای  گونه

تر به  خواهد با ایفای نقش فعالاز پیش تعیین شده، می

اثر   سازمانی  تعهد  کند.  کمک  سازمان  اهداف  تحقق 

چشمگیر و منحصر به فردی بر عملکرد کلی کارکنان  

ارد. کارکنان با تعهد سازمانی باالتر، از رضایت شغلی  د

باشند و در نتیجه ترک خدمت  بیشتری برخوردار می

می کمتر  افراد  این  همکاران،   شوددر  و    )سجادی 

از مسائل مهم دیگر در صنعت آب و فاضالب    (.1388

اجرای کار در چارچوب   بر حسن  نظارت صحیح  عدم 

است. یکی از عوامل مهمی  نظام فنی و اجرایی کشور  

بهره کاهش  به  منجر  عملکرد شرکتکه  و  در  وری  ها 

فعالیت در  خصوص  به  فاضالب  و  آب  های  صنعت 

برداری و خدماتی شده است، عدم وجود فهرست  بهره 

بهاء برای اجرای کار است و این امر مدیریت آنها را نیز  

درست   بکارگیری  عدم  است.  نموده  چالش  دچار 

فعالیتهای سقابلیت راستای  ازمانی در پیشبرد  ها در 

ارتقا سطح کیفیت خدمات و عملکرد شرکت یکی دیگر  

گیرد.   قرار  مدنظر  کامل  طور  به  که  است  مسائلی  از 

پایین بودن عوامل تحقق منفعت نظیر شناسایی و به  

های نوین صنعت با ملحوظ داشتن  کار گیری تکنولوژی

زم برای این  ها و بسترهای ال و فراهم بودن زیرساخت

امر و زمان و طول عمر تکنولوژی از مرحله شناسایی،  

مهم   این  که  آن  شدن  منسوخ  و  ارتقا  گیری،  کار  به 

عمده هزینهقسمت  از  میای  شامل  را  )سند    شود ها 

در   اصفهان(  استان  فاضالب  و  آب  استراتژیک صنعت 

از   روشنی  روندهای  عمل  در  فاضالب  و  آب  صنعت 

های  ها و ظرفیتای درک قابلیتعملکرد عملیاتی که بر

قرار   باید مورد توجه و تجزیه وتحلیل  بالفعل  بالقوه و 

های توسعه مورد نیاز برای دستیابی به  گیرد تا زمینه

تعریف   بنابراین  ندارد.  وجود  شود  فراهم  اهداف 

اندازهشاخص اشکاالتی  های  با  نیز  عملیات  این  گیری 

ی، فرسودگی  شود )نظیر هدر رفت آب، انرژمواجه می

استراتژیک   )سند   )... و  مؤثر  های  دارایی  تاسیسات، 

صنعت آب و فاضالب کشور(. با توجه به مسائل بیان  

شده در فوق محقق به دنبال خلق مدلی است که بتوان  

از طریق آن برخی از مسائل بیان شده را مرتفع نموده  

و مسیر روشنی را برای دستیابی به اهداف ترسیم کرد،  

ای که با تعریف و در میان گذاشتن یک هدف  به گونه

ارزش انداز،  چشم  برای  را  مبنایی  که  ها،  بنیادین 

کند، مورد  اخالقیات و رفتار سازمانی فراگیر فراهم می

پژوهش و تحقیق قرار دهد و در پی آن است که مفاهیم  

و   ارزش  زنجیره  محوری،  استراتژی  در  را  پایداری 

را فراهم آورد تا بتواند    طراحی فرآیندها خود یکپارچگی

های الزم را از طریق  ای پایدار، زمینهضمن خلق آینده

های سازمانی، رهبری با دوراندیشی، الهام  توسعه قابلیت

بخشی و درستی، مدیریت با چابکی، استفاده از استعداد  

کارکنان، هدایت خالقیت و نوآوری و پایدارسازی نتایج  

ذی افزایی  ارزش  برای  جمله  برجسته،  از  نفعان 

آورد. فراهم  را  فاضالب    مشترکین  و  آب  سازمان  لذا 

های جدیدی برای جذب  اصفهان بایستی به دنبال راه

که   است  مجبور  نتیجه  در  و  باشند  متعهد  کارکنان 

های بازاریابی داخلی خود را به سمت یک هدف  فعالیت

با   روابط  تعمیق  و  نگهداری  توسعه،  یعنی  مشترک 

بر این اساس  کارکنان قابل اعتماد و وفادار، هدایت کند.  

توان به این صورت بیان  سوال اصلی تحقیق حاضر را می

مسئولیت آیا  و  نمودکه  شرکت  اجتماعی  پذیری 

تعهد سازمانی بر قصد   گیری بازاریابی داخلی با میانجی

 ترک شغل کارکنان تاثیر دارد؟ 

عابد  یپژوهش )  ی توسط  همکاران  عنوان  1397و  با   )

بازار سازمان   یداخل   یابیرابطه  تعهد  بخش    یو  در 

هواپ شرکت  مسافر    ی اسالم  یجمهور  ییما یخدمات 

نتا  رانیا انجام شد که  نشان داد عوامل پنج    ج ی )هما( 

بازار انگ  یداخل   ی ابیگانه  عوامل    ، یماد   زشیشامل 

عوامل    ، یکار  زاتیابزار و تجه  ،ی رمادیغ   زشیعوامل انگ

  ی مثبت و معنادار   ریتأث  الت، یو تجربه و تحص  ی طیمح

گردد  یم   شنهادیدارند. لذا پ   یارتقاء تعهد سازمان  یبر رو

ارتقاء تعهد    نهی زم  ،یداخل  یابی به بازار  شیبا گرا  رانیمد



 

 

پژوهش  ی سازمان آورند.  فراهم  را  توسط    ی کارکنان 

  ر یتاث  ی س( با عنوان برر1396نژاد و همکاران )  یاحمر

سازمان  یداخل   یابیبازار تعهد  قدس    مارستانیب  یبر 

شد   انجام  مافتهی اراک  نشان  بازار    دهد یها    ی ابی که 

سازمان  یداخل تعهد  تعهد    ر یتاث  یبر  بر  پاداش  دارد، 

سازمان  ر یتاث  ی ازمانس تعهد  بر  ارتباطات    ر یتاث  یدارد، 

مح بعالوه  ا  طی دارد  سازمان  منی کار  تعهد    ریتاث   یبر 

و    ازین  شی پژوهش نشان داد توجه به پ جی نتا  که داشت  

فراهم آوردن بستر  طیشرا برا  یالزم جهت    ی مناسب 

بازار کارکنان    یداخل  یابی گسترش  مشارکت  جلب  و 

ا امر  یتعهد سازمان  جادیجهت    ی ضرور  یدر کارکنان 

کر )  ی میاست.  همکاران  پژوهش1395و  عنوان    ی (  با 

: نقش  یازمانو عملکرد س  ی داخل  ی ابی بازار  ان یرابطه م

  ی گردآور  ی هاانجام شد که داده  تیجنس  یگر  لیتعد

تکن از  استفاده  با    ی سازمدل  ره یچندمتغ  کی شده 

  ق یتحق   یهاافتهیشد.    لی تحلوهیتجز  یمعادالت ساختار

بازار داد  سازمان  یداخل  یابی نشان  عملکرد    ر یتأث  یبر 

و معنادار در    تیجنس  ریمتغ  ن،ی دارد. همچن  ی مثبت 

  ل یاثر تعد  ی و عملکرد سازمان  یداخل   یاب یزاربا  نیرابطه ب

به نحو  یگر ا  یدارد؛  برا  نیکه  استادان مرد    یرابطه 

استادان زن مثبت و معنادار بود.   ی برا  ی معنادار، ول  ریغ

تحق 1395)  انید یجمش عنوان    ی قی(    ی بررس"تحت 

  ی رفتار شهروند  ، یبر تعهد سازمان  یداخل   ی ابی بازار  ریتاث

)مطالعه    یخدمات   یهادر سازمان  ییو بازار گرا  یسازمان

اراک(یمورد بانک مسکن شهر  بررس  ":  با هدف    ی را 

  ی رفتار شهروند  ، یبر تعهد سازمان  یداخل   ی ابی بازار  ریثتا

بازارگرا  ی سازمان لحاظ    یی و  از  حاضر  پژوهش  است. 

کاربرد ماه  یهدف،  لحاظ  از  زمره    تیو  در  روش  و 

آمار  یعل  قاتی تحق  جامعه  بان   ،یاست.    ککارکنان 

م  اراک  آمار کارگزباشدیمسکن شهر    ن یا  ،ین ی. طبق 

دارا م   150  یبانک  اراک  شهر  در  به  باشدیکارمند   .

استفاده   کوکران  فرمول  از  نمونه  حجم  برآورد  منظور 

با   برابر  نمونه  حجم  که  است  محاسبه    108شده  نفر 

از روش نمونه گ  نی. در ادیگرد   ی تصادف  یریپژوهش 

از  داده  یساده استفاده شده است. جهت جمع آور ها 

  ی وهش حاکپژ ی ا افته ی پرسشنامه استفاده شده است.  

رفتار    ، یبر تعهد سازمان  یداخل   ی ابی مثبت بازار  ریاز تاث 

و    یاست. تعهد سازمان  یی و بازار گرا  یسازمان  یشهروند

شهروند گرا  ریتاث  یدار   یسازمان   یرفتار  بازار    یی بر 

بر رفتار    تمثب  ر یتاث  یدار  یتعد سازمان   ن یاست. همچن

 & Boudlaieاست.    ی سازمان  یشهروند

Kenarroodi (2020)   عنوان    پژوهشی   ریتاث "با 

بر قصد    ی داخل  ی ابیشرکت و بازار  یاجتماع   ت یمسئول

ا  یی جابجا واسطه  نقش  با    " یتعهد سازمان   یکارکنان 

نتا که  دادند  که    قیتحق   نیا  جی انجام  داد  نشان 

بازار  یاجتماع   یریپذتیمسئول   ر یتاث  یداخل  ی ابیو 

معنادار و  سازمان  یمثبت  تعهد  تعهد    یبر  و  دارند 

گردش    یتوجهقابل  یمنف  ریتاث  ی سازمان مقاصد  بر 

همچن دارد.  سازمان  نیکارکنان  کامل    ی تعهد  طور  به 

تاث و    یاجتماع   یریپذتی مسئول  یمنف  ریواسطه 

است.   یداخل  یابیبازار کارمندان  گردش  مقاصد    بر 
Tsai (2014)   تحق با    قیدر    یریادگ ی  "  عنوانخود 

سازمان   ی داخل  یابی بازار  ، یسازمان تعهد  در    یو 

ب  200  "ها مارستانیب کارکنان  از  رد    مارستانینفر  را 

خود    ق یتحق   یهاهیمورد مطالعه قرار داده و فرض  وانیتا

  ی مورد بررس   ی را با استفاده از روش معادالت ساختار

نتا دادند.  بازار  ق یتحق   ج یقرار  که  داد  نشان    ی ابی آنان 

معن م   ریتاث  یداخل و  سازمان  یداریثبت  تعهد    ی بر 

ب  Nartehداشته است.    وانیتا  یمارستآنهایکارکنان 

  ی داخل  ی ابیبازار" با عنوان ی گرید ق یتحق  در  (2012)

  410  " غنا   یاز صنعت بانکدار   ی و تعهد کارکنان: مدارک

قرار داده    یغنا را مورد بررس   ی هانفر از کارکنان بانک 

نتا بازار  قیتحق  ج ی و  که  داد  نشان  در    ی داخل  ی ابی او 

بر تعهد کارکنان آن داشته    یمثبت   ریغنا تاث  یهابانک 

پا در  او  مد  ق یتحق   انیاست.  به  ها   رانیخود    ی بانک 

را    یتعهد کارکنان، اقدامات   شیافزا  ینمود تا برا  هیتوص

فوا سازمان  در  تا  دهند  به    یشتریب  م یمستق  دیانجام 

ارائه شود.   با    Awwad & Agti (2011)کارکنان 

بازار    ی تجار  ی بر بانک ها  ی داخل   ی ابیبازار  ریعنوان تاث 

نتا که  شد  انجام  که    ج یمدار  داد  نشان  آنها  پژوهش 

سازمان   ،ی داخل  ی ابیبازار شهروند  یتعهد  رفتار    ی و 

اردن دارد.    یبازارگرا  یبر بانک ها   ی اثر مثبت   ی سازمان



 

 

سازمان  نیهمچن معنادار   یتعهد  رفتار    یرابطه  با 

 دارد.  یسازمان  یندشهرو

های پیشین، با تأکید بر چارچوب  پس از بررسی مدل

نظری، ارتباط منطقی بین متغیرهای تحقیق استخراج  

ها مدل مفهومی پژوهش  و در نهایت با استفاده از آن

قصد ترک  که در آن  ارائه شده است.    ( 1)مطابق شکل  

بازاریابی   و  اجتماعی  مسئولیت  وابسته،  متغیر  شغل 

تعهد سازمانی متغیر میانجی   و  داخلی متغیر مستقل 

 باشد. می

 

 
 )محقق ساخته(   مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 

𝐻1:  پذیری اجتماعی بر قصد ترک شغل  مسئولیت

دار  طور معنیدر شرکت آب و فاضالب شهر اصفهان به  

 تاثیر دارد.  

𝐻2  :پذیری اجتماعی بر تعهد سازمانی در  مسئولیت

معنی طور  به  اصفهان  شهر  فاضالب  و  آب  دار  شرکت 

 تاثیر دارد.  

𝐻3 :  بازاریابی داخلی بر قصد ترک شغل در شرکت

 دار تاثیر دارد.  آب و فاضالب شهر اصفهان به طور معنی

𝐻4  :تعهد سا بر  زمانی در شرکت  بازاریابی داخلی 

 دار تاثیر دارد.  آب و فاضالب شهر اصفهان به طور معنی

𝐻5  :  تعهد سازمانی بر قصد ترک شغل در شرکت

 دار تاثیر دارد.  آب و فاضالب شهر اصفهان به طور معنی

𝐻6  :پذیری اجتماعی بر قصد ترک شغل  مسئولیت

با نقش میانجی تعهد سازمانی در شرکت آب و فاضالب  

 دار تاثیر دارد.  ان به طور معنیشهر اصفه 

𝐻7  :  نقش با  شغل  ترک  قصد  بر  داخلی  بازاریابی 

میانجی تعهد سازمانی در شرکت آب و فاضالب شهر  

 دار تاثیر دارد.اصفهان به طور معنی

  

 مواد و روش ها  - 2

نظر ماهیت و روش، پژوهشی توصیفی  از    پژوهش حاضر

جامعه آماری منتخب برای این تحقیق،    پیمایشی است.

شهر   فاضالب  و  آب    1100)  اصفهانکارکنان شرکت 

نفر( است. حجم نمونه آماری به روش تصادفی ساده و  

کوکران،   فرمول  شد.  285براساس  تعیین  جهت    نفر 

هاآوری  جمع برای    داده  استاندارد  پرسشنامه  سه  از 

بازاریابی   شرکت،  اجتماعی  پاسخگویی  متغیرهای 

داخلی، تعهد سازکانی و قصد ترک شغل استفاده شده  

در این پژوهش برای بررسی پایایی پرسشنامه از   است.

ضریب آلفای کرونباخ کل  شد،  آلفای کرونباخ استفاده  

برابر   تمام می  893/0پرسشنامه  همچنین  ی  باشد. 

متغیرهای تحت بررسی در این پژوهش ضریب آلفای  

داشته و به صورت معنادار سنجیده شده    70/0باالتر از  

برخوردار   قبولی  قابل  پایایی  از  پرسشنامه  لذا  است. 

نیز از روش معادالت    هاجهت تجزیه و تحلیل داده  است.

  Smart Pls 3و    SPSS 26افزار  نرم  وساختاری  

 .ده استاستفاده ش

 

 نتایج و بحث  -3

آزمون از  بودن  بسیاری  نرمال  مبنای  بر  آماری  های 

داده شدهتوزیع  بنا  پیشها  این  با  و  بکار  اند  فرض 

دادهمی توزیع  که  در سطح  روند  یا  جامعه  یک  در  ها 

های انتخاب شده از جامعه مذکور از توزیع نرمال  نمونه 

تحلیل بنابراین  نماید.  قبل  پیروی  تا  است  الزم  از  گر 

تحلیل به  نوع  پرداختن  متغیرها  بررسی  آماری  های 

توان  توزیع آن متغیرها را مشخص نماید. از این رو می

کولموگروف آزمون  دست    - با  مهم  این  به  اسمیرنوف 

یافت. با توجه به نتایج تحلیل فوق و با توجه به مقدار  

P  است در نتیجه   05/0از  رها کوچکتر  متغی  که در همه  

رد   صفر  دادهمیفرض  یعنی  نرمال  شود  توزیع  از  ها 

 کنند. پیروی نمی



 

 

 
 آماره های آزمون کولموگروف اسمیرنوف  .1جدول 

 p-مقدار ksآماره  متغیرهای مورد مطالعه 

169/0 پذیری اجتماعیمسئولیت  0 

158/0 بازاریابی داخلی   0 

118/0 تعهد سازمانی   0 

105/0 ترک شغل   0 

 

 
 

 مدل اولیه معادالت ساختاری  .2شکل 

 

اولین عاملی که در ارزیابی مدل، باید مورد توجه قرار  

گیرد، تک بعدی بودن شاخص های مدل است. بدین  

ها، باید با یک  معنی که هر شاخص در مجموع شاخص

نهفته،   متغیر  یک  به  تنها  بزرگ،  عاملی  بار  مقدار 

عاملی   بار  مقدار  باید  منظور  بدین  گردد.  بارگذاری 

از   بار    4/0بزرگتر  مقدار  که  است  ذکر  به  الزم  باشد. 

کوچک محسوب شده و باید از  0/  4از  عاملی کوچکتر  

شاخص صورت  مجموعه  به  امر  این  گردد.  خذف  ها 

هایی که دارای بار عاملی کمتر  اخصدستی با حذف ش 

 ,Gefen & Straub)   شودباشند، انجام میمی  4/0از  

گویه  (.2005 عاملی  بار  محاسبه ضرایب  از  و  پس  ها 

  4/0هایی که ضریب بار عاملی آن کمتر از  حذف گویه

شکل   مقادیر  محاسبه    ( 2)بود،  عاملی  ضرایب  برای 

گویه عاملی  بار  ضرایب  محاسبه  از  پس  و  گردید.  ها 

  4/0هایی که ضریب بار عاملی آن کمتر از  حذف گویه

شکل   مقادیر  محاسبه    ( 3)بود،  عاملی  ضرایب  برای 

مقادیر بارهای عاملی    ،گردید. براساس نتایج شکل فوق

از  گویه و   0/  4هایی که کمتر  از مدل حذف شد    بود 

 آمد. مدل نهایی بدست 



 

 

 

 

 ضرایب بارهای عاملی  .3شکل 

 

  عامل دیگر در ارزیابی قابلیت اطمینان سازگاری درونی 

از   ضریب،  این  مقدار  که    10تا    0مدل،  است  متغیر 

از   باالتر  از    7/0مقادیر  کمتر  مقادیر  و    6/0پذیرفته 

می ارزیابی  )مدل  .  گرددنامطلوب  بیرونی  مدل  آزمون 

اندازه گیری(: آزمون مدل بیرونی شامل بررسی پایایی  

سازه روایی  میو  پژوهش  ابزار  و  )داوریها  و    باشد 

 (.  1393 رضازاده،

که معیار آلفای کرونباخ یک معیار سنتی   ز آنجائیا

معیار    PLSباشد، روش  ها میبرای تعیین پایایی سازه

بکار   ترکیبی  پایایی  نام  به  آلفا،  به  نسبت  تری  مدرن 

برد. این معیار توسط ورتس و همکاران معرفی شد  می

و برتری آن نسبت به آلفای کرونباخ در این است که  

سازه به  ها  پایایی  توجه  با  بلکه  مطلق،  بصورت  نه 

در    گردد. هایشان با یکدیگر محاسبه میهمبستگی سازه

روش   در  پایایی  بهتر  سنجش  برای  ،    PLSنتیجه 

برخی محققین    شوند.هردوی این معیارها بکار برده می

ترکیبی  با  ( CR)   معیار  می   Rhoرا    کنند معرفی 

  CR(. در صورتی که مقدار  1393  رضازاده،و    )داوری
نشان از پایداری درونی    شود   7/0باالی  برای هر سازه  

کمتر از  گیری داردو مقدار  های اندازهمناسب برای مدل

 Nunnaly)  دهدوجود پایایی را نشان می  عدم  6/0

& Bernsten, 1994.)    پس از محاسبه مقادیرCR  
ل مقادیر مربوط به مربوط به متغیرهای پژوهش، جدو

 شود. تکمیل می (2) بصورت جدول  ،پایایی ترکیبی

 
 

 مقادیر مربوط به پایایی شاخص .2جدول  

 پایایی ترکیبی rho_A آلفای کرونباخ   

7/0 بازاریابی داخلی   747/0  808/0  

746/0 ترک شغل   779/0  783/0  

73/0 تعهد سازمانی   729/0  831/0  

867/0 مسئولیت اجتماعی  886/0  908/0  

 

Fornell & Larcker (1981)  میانگین  "معیار

را برای سنجش روایی همگرا    "واریانس استخراج شده 

شاخص،    معرفی کرده و اظهار داشتند که در مورد این

بحرانی   که    است. 5/0عدد  مقدار  معنی  بدین 

همگرای قابل قبول را    روایی   5/0باالی      AVEمقدار

می   (. Fornell & Larcker, 1981)  دهدنشان 

برای متغیرهای پژوهش     AVEروش محاسبه مقدار  

پس از  .  (1393  رضازاده، و    )داوری   باشدبصورت زیر می

،  مربوط به متغیرهای پژوهش   AVEمحاسبه مقادیر  

زیر   بصورت  همگرا،  روایی  به  مربوط  مقادیر  جدول 



 

 

از  بزرگتر    AVE  شود: از آنجایی که مقادیر تکمیل می

 باشد.  لذا روایی همگرایی قابل قبول می است 5/0

 
 مقادیر مربوط به روایی همگرا  .3جدول 

 
 ( (AVEروایی همگرا  

515/0 بازاریابی داخلی   

507/0 ترک شغل   

553/0 تعهد سازمانی   

713/0 مسئولیت اجتماعی  

 

،  شودی که با روایی واگرا مشخص میمعیار مهم دیگر

هایش در مقایسه رابطه  شاخصمیزان رابطه یک سازه با  

هاست؛ به طوری که روایی واگرای  آن سازه با سایر سازه

که یک سازه در    قابل قبول یک مدل حاکی از آن است

بیشتری  تعامل  شاخص  مدل  با  با  تا  دارد  خود  های 

دیگر.  سازه     Fornell & Larcker (1981)های 

قبول  بیان می قابل  واگرا وقتی در سطح  کنند: روایی 

برای هر سازه بیشتر از واریانس    AVEاست که میزان  

اشتراکی بین آن سازه و سازه های دیگر )یعنی مربع  

ها( در مدل باشد. در  مقدار ضرایب همبستگی بین سازه

PLS    صورت ماتریس  یک  وسیله  به  امر  این  بررسی 

خانهمی که  مقادیر  پذیرد  حاوی  ماتریس  این  های 

  AVEها و جذر مقادیر  ضرایب همبستگی بین سازه
روایی   در صورتی  مدل  این  است.  سازه  هر  به  مربوط 

واگرای قابل قبول دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی  

 به مقادیر به توجه با  از مقادیر زیرین خود بیشتر باشد.

 مقادیر که شودمی مالحظه (4) جدول در دست آمده

 دارد وجود ماتریس اصلی قطر روی بر که AVE جذر

 مدل بنابراین و است بیشتر سلول هر زیرین مقادیر از

 .دارد قابل قبولی روایی واگرای

 
 مقادیر فورنل الرکر  .4جدول 

 

بازاریابی  

 داخلی 

ترک 

 شغل 

تعهد  

 سازمانی 

مسئولیت  

 اجتماعی 

بازاریابی  

718/0 داخلی   
   

ترک 

662/0 شغل   712/0  
  

تعهد  

508/0 سازمانی   505/0  744/0  
 

مسئولیت  

517/0 اجتماعی   5/0  413/0  845/0  

 

مقادیر ضرایب تعیین  .5جدول 

2R  بخش کردن  متصل  برای  که  است  معیاری   ،

معادالت  اندازه سازی  مدل  ساختاری  بخش  و  گیری 

و نشان از تأثیری دارد که یک    رود ساختاری بکار می

برون درونمتغیر  متغیر  یک  بر  میزا  نکته  زا  گذارد. 

مقدار که  است  اینجا  در  برای  2Rضروری  تنها   ،

گردد و در مورد  زای مدل محاسبه میهای درونسازه

و    )داوری   زا مقدار این معیار صفر است های برونسازه

متغیر    1تا    0(. مقدار این ضریب نیز از  1393  رضازاده،

بزر مقادیر  که  مطلوباست  است.  گتر،   Chinتر 

به  مطلوب، نزدیک  را 0/ 67به مقادیر نزدیک  (1998)

ضعیف ارزیابی    را  19/0به  معمولی و نزدیک  را    33/0

آمده مقادیر  .نماید می دست   از حاکی  2R برای به 

 .باشدمی ساختاری معمولی مدل برازش

 
 

 
 تعدیل شده  2Rمقدار  2Rمقدار 

 365/0 384/0 ترک شغل 

 383/0 402/0 تعهد سازمانی 

 2R 393/0میانگین  

 

تعریف   به درستی هاسازه بین روابط مدل، یک  در اگر

 بر کافی تأثیر تا بود خواهند قادر هاسازه شده باشند،

به   هافرضیه راه  این از و گذاشته  یکدیگر هایشاخص

در مورد    2Qدر صورتی که مقدار    .شوند تأیید   درستی

ی درون زا صفر یا کمتر از صفر شود، نشان از  یک سازه

ی  های دیگر مدل و آن سازهآن دارد که روابط بین سازه

درون زا به خوبی تبیین نشده است و در نتیجه مدل  

 شدت مورد در نهمکارا و رنیاز به اصالح دارد. هنسل

 سه زا،درون هایسازه مورد در مدل بینیپیش قدرت



 

 

بهنموده تعیین  را  35/0و    15/0،  02/0 مقدار   اند. 

 درونزا یسازه یک  مورد در    Q²مقدار  اگر آنها اعتقاد

 که دارد آن از نشان باشد، 02/0نزدیک به   محدوده در

 آن هایشاخه قبال در ضعیفی بینیپیش قدرت مدل

 اینکه  به توجه (. با1393  )داروی و رضازاده،   دارد  سازه

بزرگتر   Q² مقادیر  قدرت  است    15/0از  مربوطه 

بینی مدل معمولی است. بنابراین در کل مدل به  پیش

عهده از  برآمده خوبی  مربوطه  مقادیر  بینی  پیش  ی 

 است. 
 

 2Qمقادیر  .6جدول 

  SSO SSE 

Q² (=1-

SSE/SSO) 

بازاریابی  

876/363 495 داخلی   265/0  

355/238 297 ترک شغل   197/0  

053/575 891 تعهد سازمانی   355/0  

مسئولیت  

655/567 891 اجتماعی   363/0  

 

مقدار مقادیر اشتراکی مربوط به هر شاخص از طریق  

سازه   و  شاخص  آن  بین  رابطه  دوم  مرتبه  میانگین 

مربوط به خود که همان بارهای عاملی هستند حاصل  

مقدار    Redundancyمعیار    .شودمی نشانگر 

ی درون زا است که  های یک سازهپذیری شاخصتغییر

سازه چند  یا  یک  میاز  تاثیر  زا  برون  از  ی  و  پذیرد 

  زا در مقدار حاصلضرب مقادیر اشتراکی یک سازه درون
2R  آید. هرچه میزان میانگین  مربوط به آن بدست می

Red    برازش از  نشان  باشد،  بخش  مناسببیشتر  تر 

  رضازاده، و    )داوری  ساختاری مدل در یک پژوهش است

1393 .) 
2R Red= Communality  

اندازه مدل  بخش  دو  هر  شامل  کلی  و  مدل  گیری 

شود و با تایید برازش آن، بررسی برازش ساختاری می

می کامل  مدل  یک  نام  در  به  معیار  یک  تنها  و  شود 

مقادیر    جی.اُ.اِف ترتیب   36/0و    25/0،  01/0دارد.  به 

)داوری است  شده  وصیف  قوی  و  متوسط  و    ضعیف، 

 (.1393 رضازاده،

 GOFو  Redمقادیر معیار . 7جدول 

 Redمقدار   

173/0 ترک شغل   

144/0 تعهد سازمانی   

Red 158/0میانگین    

GOF 397/0مقدار   

 

تاثیر تغییر پذیری متغیرها  (7)مطابق جدول   ، میزان 

  GOFبود. همچنین حاصل شدن مقدار    % 16در حدود  

بود  نشان    397/0برابر   قوی مدل کلی  برازش  دهنده 

 است.   36/0از  محاسبه شده بزرگتر    GOFچون مقدار  

 هاسازه بین یرابطه سنجش برای معیار ترینابتدایی

  .است t معناداری  اعداد ،(ساختاری  بخش)  مدل در

 نشان  شود،  بیشتر  96/1از   عدد این  مقدار که  درصورتی

 تأیید درنتیجه و هاسازه بین یرابطه صحت از

 . است 95/0اطمینان  سطح در های پژوهشفرضیه
 

 

 

 

 

 

 

 

 مربوط به مدل مفهومی تحقیق  tمقادیر آزمون آماره   .8جدول 

 

  
انحراف معیار  
(STDEV) 

 tآماره 
P 

 نتیجه  -مقدار

بازاریابی  

  <- داخلی 

118/0 ترک شغل   205/2  028/0  قبول 

بازاریابی  

  <- داخلی 

تعهد  

240/0 سازمانی   167/1  244/0  رد 

تعهد  

- سازمانی 

ترک   <

082/0 شغل   544/7  قبول 0 



 

 

مسئولیت  

اجتماعی  

ترک   <-

141/0 شغل   276/2  023/0  قبول 

مسئولیت  

اجتماعی  

تعهد   <-

131/0 سازمانی   518/0  605/0  رد 

 

آماره    همان مقادیر  از  که  مقدار   tطور    value-p  و 

گویا است، فرضیات مربوط به مقادیر آماره  (  8)جدول  

t    و مقادیر    1.96بزرگتر ازp-value    05/0از  کوچکتر ،  

می واقع  قبول  که  مورد  هایی  فرضیه  برای  ولی  شود 

از  بزرگتر    p-valueو مقادیر    96/1از  کوچکتر    t  آماره

 شود. بنابراین:از نظر آماری رد می 05/0

اول قصد    پذیری مسئولیت  :فرضیه  بر  اجتماعی 

اصفهان به    استان ترک شغل در شرکت آب و فاضالب  

دارد  دارمعنیطور   آماره    ؛ تاثیر  تاثیر    tمقدار  برای 

شغل   ترک  قصد  بر  شرکت  اجتماعی  برابر مسئولیت 

باشد    023/0برابر    p-valueمقدار    و  276/2 با  می 

آماره اینکه  به  -pمقادیر    و    96/1از  بزرگتر    t  توجه 

value    مسئولیت  است  05/0از  کوچکتر بنابراین   ،

  دار معنیاجتماعی شرکت بر قصد ترک شغل به طور  

  -18/0تاثیر دارد. از طرفی مقدار بارعاملی مربوطه برابر  

باشد که با توجه به منفی بودن آن رابطه دو متغیر  می

مسئولیت اجتماعی شرکت و قصد ترک شغل معکوس  

اجتماعی شرکت،  می مسئولیت  افزایش  با  یعنی  باشد 

 شود.ترک شغل کارکنان کمتر می قصد

دوم تعهد  مسئولیت  :فرضیه  بر  اجتماعی  پذیری 

فاضالب   و  آب  شرکت  در  به    استان سازمانی  اصفهان 

معنی داردطور  تاثیر  آماره  ؛  دار  تاثیر    tمقدار  برای 

سازمانی   تعهد  بر  اجتماعی   و   518/0برابر  مسئولیت 

باشد با توجه به اینکه  می  605/0برابر    p-valueمقدار  

از  بزرگتر    p-valueمقادیر    و  96/1از  کوچکتر    tآماره  

و  05/0 تعهد    است  بر  اجتماعی  مسئولیت  بنابراین 

 سازمانی تاثیر ندارد.  

بازاریابی داخلی بر قصد ترک شغل    :فرضیه سوم

فاضالب   و  آب  شرکت  طور    استان در  به  اصفهان 

برای تاثیر بازاریابی    tمقدار آماره  ؛  تاثیر دارد  دار معنی

شغل   ترک  قصد  بر  -pمقدار    و  205/2برابر  داخلی 

value    با توجه به اینکه آماره  می باشد    028/0برابرt  

  05/0از  کوچکتر    p-valueمقادیر    و  96/1از  بزرگتر  

به    است، بر قصد ترک شغل  بازاریابی داخلی  بنابراین 

بارعاملی    دارمعنیطور   مقدار  طرفی  از  دارد.  تاثیر 

برابر   منفی  می  - 261/0مربوطه  به  توجه  با  که  باشد 

بودن آن رابطه دو متغیر بازاریابی داخلی و قصد ترک  

باشد یعنی با افزایش بازاریابی داخلی،  شغل معکوس می

 شود.ن کمتر میقصد ترک شغل کارکنا

بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی    :فرضیه چهارم

فاضالب   و  آب  شرکت  طور    استان در  به  اصفهان 

برای تاثیر بازاریابی    tمقدار آماره  ؛  دار تاثیر داردمعنی

  p-valueمقدار    و  167/1برابر  داخلی بر تعهد سازمانی  
کوچکتر   tبا توجه به اینکه آماره  می باشد    244/0برابر  

،  است  05/0از  بزرگتر    p-valueمقادیر    و   96/1از  

 بنابراین بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی تاثیر ندارد.  

بر قصد ترک شغل    :فرضیه پنجم تعهد سازمانی 

فاضالب   و  آب  شرکت  طور    استان در  به  اصفهان 

داردمعنی تاثیر  آماره  ؛  دار  تعهد    tمقدار  تاثیر  برای 

بر قصد ترک شغل   -pمقدار    و  544/7برابر  سازمانی 

value    آماره  می  صفربرابر اینکه  به  توجه  با    tباشد 
  05/0از  کوچکتر    p-valueمقادیر    و  96/1از  بزرگتر  

، بنابراین تعهد سازمانی بر قصد ترک شغل به طور  است

مربوطه   دار معنی بارعاملی  مقدار  طرفی  از  دارد.  تاثیر 

بودن آن  می  -621/0برابر   به منفی  با توجه  باشد که 

شغل   ترک  قصد  و  سازمانی  تعهد  متغیر  دو  رابطه 

باشد یعنی با افزایش تعهد سازمانی، قصد  معکوس می

 شود.یترک شغل کارکنان کمتر م

 



 

 

 

 

 داری مدل ساختاری ضرایب معنی .4شکل 

 

به منظور بررسی معناداری تأثیر میانجی یک متغیر در  

آزمون   از  مطالعه،  این  در  دیگر  متغیر  دو  بین  رابطه 

مقدار   یک  آزمون  این  در  گردید.  استفاده  -Zسوبل 

value  به زیر  فرمول  طریق  میاز  در  .  آیددست  که 

توان در سطح  می  96/1صورت بیشتر شدن این مقدار از  

ری تأثیر میانجی یک متغیر  درصد معنادا  95اطمینان  

اثر   شدت  تعیین  برای  همچنین  نمود.  تأیید  را 

ای به نام  غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی، از آماره

VAF  را اختیار    1و    0شود که مقداری بین  استفاده می

تر باشد نشان  نزدیک   1کند و هر چه این مقدار به  می

قوی دارداز  میانجی  متغیر  تأثیر  بودن  براهیم  ا)  تر 

 (.1394و همکاران،  پورازبری

اجتماعی بر قصد    پذیریمسئولیت  :فرضیه ششم

تعهد سازمانی در شرکت   میانجی  نقش  با  ترک شغل 

  ؛ دار تاثیر داردآب و فاضالب شهر اصفهان به طور معنی
است، بنابراین   96/1با توجه به اینکه این مقدار کمتر از  

درصد تأثیر متغیر تعهد سازمانی    95در سطح اطمینان  

اجتماعی و قصد ترک    پذیری مسئولیتدر رابطه میان  

با توجه به مقادیر آماره    همچنیندار نیست.  شغل معنی 

به تعهد     VAFمربوط  میانجی  متغیر  به  مربوط 

رابطه   در  قصد    پذیریسئولیتم سازمانی  و  اجتماعی 

درصد از اثر    19تـوان نتیجه گرفت که ترک شغل مـی

توسـط   غیرمستقیم  صورت  به  شغل،  ترک  قصد  کل 

 شود. متغیـر میانجی تعهد سازمانی تبیین می

بازاریابی داخلی بر قصد ترک شغل   :فرضیه هفتم

با نقش میانجی تعهد سازمانی در شرکت آب و فاضالب  

طور   به  اصفهان  دارد  دارمعنیشهر  به    ؛ تاثیر  توجه  با 

است، بنابراین در سطح   96/1اینکه این مقدار کمتر از 

درصد تأثیر متغیر تعهد سازمانی در رابطه    95اطمینان  

ت قصد  و  داخلی  بازاریابی  معنیمیان  شغل  دار  رک 

مربوط   همچنین  نیست. آماره  مقادیر  به  توجه  با 

به متغیر میانجی تعهد سازمانی در     VAFبه مربوط 

مـی شغل  ترک  قصد  و  داخلی  بازاریابی  تـوان  رابطه 

درصد از اثر کل قصد ترک شغل،    40نتیجه گرفت که  

تعهد   میانجی  متغیـر  توسـط  غیرمستقیم  صورت  به 

 ود.شسازمانی تبیین می
 

 

 گیرینتیجه - 4

بر قصد ترک    پذیریمسئولیت:  فرضیه اول اجتماعی 

اصفهان به طور    استانشغل در شرکت آب و فاضالب  

ای آماری  هنتایج حاصل از تحلیل؛  تاثیر دارد  دار معنی

صورت گرفته تحقیق نشان داد که پاسخگویی اجتماعی  

شرکت بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبتی دارد. این  

با عنوان    Kim et al (2016)نتیجه با نتایج تحقیقات  

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر  "



 

 

ی  مو تحقیق رحی   "تعهد سازمانی و مقاصد ترک شغل

( عنوان  1394کلور  با  که    پذیری مسئولیتتاثیر  " ( 

شرکت سازمانیاجتماعی  تعهد  روی  شد،    " ها  انجام 

و   ترین  مهم  اینکه  به  توجه  با  دارد.  مطابقت 

مندترین سرمایه سازمان، سرمایه انسانی آن است  شارز

یا   شکست  روند  بر  بها  گران  سرمایه  این  به  توجه  و 

توسعه و تعهد  ها تاثیر دارد، تالش برای  کامیابی سازمان

در کارکنان، امر مهمی است که مدیران باید به آن توجه  

دهد که توجه داشته باشند. تفسیر این یافته نشان می

انسانی،   منابع  توسعه  و  آموزش  قبیل  از  مباحثی  به 

آنها   بین  مناسب  ارتباطات  وجود  و  کارکنان  انگیزش 

ها و  شود تا کارکنان متعهد تر شده، به ارزشباعث می

هداف سازمان پایبندتر باشند و فعاالنه تر در سازمان  ا

یافتن   و  سازمان  ترک  به  کمتر  و  کنند  آفرینی  نقش 

سازمانی   تعهد  کنند.  اقدام  جدید  شغلی  های  فرصت 

به   افراد  تمایل  و  سازمان  های  ارزش  پذیرش  موجب 

ادامه  درگیری در سازمان می به  انگیزه، تمایل  شود و 

های   ارزش  پذیرش  و  تسهیل  فعالیت  را  سازمان 

 نماید. می

دوم تعهد  مسئولیت  :فرضیه  بر  اجتماعی  پذیری 

فاضالب   و  آب  شرکت  در  به    استان سازمانی  اصفهان 

دارد  دارمعنیطور   اساس  ؛ تاثیر    پژوهش،  نتایج  بر 

 مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی تاثیر ندارد.  

بازاریابی داخلی بر قصد ترک شغل    :فرضیه سوم

فاضالب   و  آب  شرکت  طور    استان در  به  اصفهان 

بازاریابی  پژوهش،  نتایج  بر اساس    ؛ تاثیر دارد  دار معنی

دار تاثیر دارد.  داخلی بر قصد ترک شغل به طور معنی

باشد یعنی با افزایش  دو متغیر معکوس می  بین  رابطه و  

کمتر   کارکنان  شغل  ترک  قصد  داخلی،  بازاریابی 

   شود.می

بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی    :فرضیه چهارم

فاضالب   و  آب  شرکت  طور    استان در  به  اصفهان 

های آماری  نتایج حاصل از تحلیل؛  تاثیر دارد  دار معنی

صورت گرفته در تحقیق نشان داد که بازاریابی داخلی  

این  دار معنیتاثیر   است.  نداشته  سازمانی  تعهد  بر  ی 

با عنوان    Kim et al (2016)نتیجه با نتایج تحقیقات  

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر    "

و تحقیق بصیرت    "تعهد سازمانی و مقاصد ترک شغل

بررسی تاثیر میانجی  "( که با عنوان  1394ان )و همکار

گرایش کارآفرینانه بر رابطه بین بازاریابی اخلی و تعهد  

بهره    سازمانی؛  شرکت  ستادی  ادارات  مطالعه:  )مورد 

 انجام شد، مطابقت دارد.  " برداری نفت و گاز آغاجار (

بر قصد ترک شغل   :فرضیه پنجم تعهد سازمانی 

فاضالب   و  آب  شرکت  طور    استان در  به  اصفهان 

های آماری  نتایج حاصل از تحلیل؛  دار تاثیر داردمعنی

صورت گرفته نشان داد که همبستگی متغیرهای تعهد  

سازمانی و قصد ترک شغل معنادار نیست. این نتیجه با  

اثیر  ت"با عنوان    Kim et al (2016)نتایج تحقیقات 

مسئولیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تعهد  

شغل ترک  مقاصد  و  و    "سازمانی  ودادی  تحقیق  و 

( عنوان  1392همکاران  با  که  تعهد  "(  تاثیر  بررسی 

بر ترک خدمت کارکنان ) مطالعه موردی(    " سازمانی 

 انجام شد، مطابقت ندارد.

اجتماعی بر قصد    پذیریمسئولیت  :فرضیه ششم

تعهد سازمانی در شرکت   میانجی  نقش  با  ترک شغل 

فاضالب   و  طور    استانآب  به  تاثیر    دارمعنیاصفهان 

نتایج مربوط به آزمون سوبل نشان داد که مقدار    دارد.

Z-value    باشد، با توجه به اینکه این  می  -0.513برابر

است، بنابراین در سطح اطمینان    96/1مقدار کمتر از  

میان    95 رابطه  در  سازمانی  تعهد  متغیر  تأثیر  درصد 

دار  اجتماعی و قصد ترک شغل معنی  پذیریمسئولیت

مربوط  آماره  مقادیر  به  توجه  با  همچنین  نیست. 

به متغیر میانجی تعهد سازمانی در     VAFبه مربوط 

شغل    پذیریمسئولیتابطه  ر ترک  قصد  و  اجتماعی 

درصد از اثر کل قصد    19تـوان نتیجه گرفت که  مـی

متغیـر  توسـط  غیرمستقیم  صورت  به  شغل،  ترک 

می تبیین  سازمانی  تعهد  تحقیق  میانجی  در  شود. 

فرضیه های اصی  1394بصیرت و همکاران ) از  ( کی 

لی بر تعهد  بازاریابی داخ"تحقیق آنان بر این اسا بود که  

دارد.زسا تاثیر  که    نتایج   "مانی  داد  نشان  تحقیق  این 

بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت دارد، بر  

تاثیر   از  به دست آمده، حاکی  طبق ضرایب استاندارد 



 

 

مثبت قابل توجه متغیر بازار گرایی برتعهد سازمانی بود. 

به دست   نتایج  این در حالی است در حالی است که 

آمده از تحلیل های آماری نشان داد که این تاثیر در  

 جامعه آماری این تحقیق مثبت و ضعیف بوده است.

بازاریابی داخلی بر قصد ترک شغل   :فرضیه هفتم

با نقش میانجی تعهد سازمانی در شرکت آب و فاضالب  

دار تاثیر دارد. نتایج مربوط  اصفهان به طور معنی  استان

مقدار   که  داد  نشان  سوبل  آزمون  برابر   Z-valueبه 

باشد، با توجه به اینکه این مقدار کمتر از  می  –139/1

درصد تأثیر    95است، بنابراین در سطح اطمینان    96/1

متغیر تعهد سازمانی در رابطه میان بازاریابی داخلی و  

ن با توجه به  دار نیست. همچنیقصد ترک شغل معنی

مربوط به متغیر میانجی     VAFمقادیر آماره مربوط به

بازاریابی داخلی و قصد ترک   رابطه  تعهد سازمانی در 

درصد از اثر کل    40تـوان نتیجه گرفت که  شغل مـی

قصد ترک شغل، به صورت غیرمستقیم توسـط متغیـر  

بر این اساس این    شود.میانجی تعهد سازمانی تبیین می

یز با بررسی تاثیر پاسخگویی اجتماعی شرکت  پژوهش ن

و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و قصد ترک شغل  

های پاسخگویی  انجام شده است. در این راستا از مدل

اجتماعی شرکت، مدل بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی  

محدودیت   مدل  گردید.  استفاده  شغل  ترک  قصد  و 

یدگاه حیدرزاده  پاسخگویی اجتماعی شرکت بر اساس د

( و شامل پنج بعد )پاسخگویی در  1394و صمدزاده )

مشتریان،   قبال  در  پاسخگویی  کارکنان،  قبال 

پاسخگویی در قبال شرکای تجاری، پاسخگویی در قبال  

جامعه و پاسخگویی در قبال محیط زیست( است. مدل  

دیدگاه   اساس  بر  داخلی   & Foremanبازاریابی 

Money (1995)   ،بهبود و  )توسعه  بد  و شامل سه 

پاداش و چشم انداز( است. مدل تعهد سازمانی بر اساس  

که شامل سه    Allen & Meuer (1990)دیدگاه  

بعد )تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری( است.  

و   رستگار  دیدگاه  اساس  بر  شغل  ترک  قصد  مدل 

شغل  1392)  همکاران  ترک  قصد  بعد  تک  شامل  و   )

د در  تحقیق  است.  اصلی  فرضیه  شده،  ذکر  تحقیق  و 

مبنی بر وجود رابطه منفی میان تعهد سازمانی کارکنان  

با قصد ترک شغل، تایید شده بود. براساس این نتیجه  

با افزایش تعهد سازمانی کارکنان نسبت به سازمان خود  

از انگیزه و قصد آنان برای ترک شغل و محل فعالیت  

تایج تحقیق حاضر که  شود. بر اساس نخود کاسته می

در میان کارکنان شرکت آب و فاضالب شهر اصفهان  

نمی کارکنان  سازمانی  تعهد  گرفت،  بر  انجام  تواند 

باشد.  داشته  منفی  تاثیر  آنان  شغل    قصدترک 

پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از تحقیق، به صورت  

ارائه می و  شود:  زیر  آب  کارکنان شرک  توانمندسازی 

ها  آن اصفهان از طریق معنادادن به کار  استان فاضالب 

بخشی از تصمیمات   ها درو همچنین درگیر کردن آن

شرکت این  راستای  مدیریتی  در  فاضالب  و  آب  های 

این کارکنان بیشتر  تعهد سازمانی  آنجایی  ؛  افزایش  از 

احساس   که  افرادی  تعهد  اکه  از  دارند  شغلی  منیت 

اصفهان   استانهای سازمانی باالتری برخورارند، شرکت

تواند مبدرت به استخدام بلندمدت نماید یا امنیت  می

مدیران شرکت  ؛  شغلی کارکنان را به نحوی فراهم نماید 

اصفهان بایستی تالش کنند که    استانآب و فاضالب  

ها جوی  جو موجود در میان کارکنان و مدیران شرکت

انعطاف به گونهباز و  باشد.  ارتباطات میاپذیر  ن  ای که 

شرکت شاخصکارکنان  از  یکی  )که  اصلی  ها  های 

بازاریابی داخلی است( در چنین جوی، مبتنی بر احترام  

و اعتماد متقابل به یکدیگر باشد تا زمینه بروز تعهد به  

شودشرکت فراهم  مستمر  ؛  ها  تعهد  افزایش  جهت 

و  ها میکارکنان شرکت امتیازات  ایجاد  از طریق  توان 

سا  با  متمایز  شرکتامکانات  دورهیر  ایجاد  های  ها، 

آموزشی همراه با ارتقاء گروه و ارزشیابی عادالنه همراه  

نتایج   راستای  در  تشویق  سیستم  ایجاد  و  بازخورد  با 

حاصه از عملکرد کارکنان و ایجاد امنیت شغلی از طریق  

دمدت، توسعه عمودی شغل، ایجاد چالش  ناستخدام بل

منظور به  تحصیب  ادامه  امکان  طریق  مسیر    از  ارتقاء 

کردن سنوات گروه شغلی، سهیم کردن   و کم  شغلی 

شرکت مالکیت  در  و  کارکنان  سهام(  )واگذاری  های 

 . تسهیالت رفاهی اقدام نمود
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