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بازاريابي داخلي
هحوذ درهٌکي فراّاًي

چکيذُ
دس ػااباْبي اخيااش ٍ ثااب ااااضايؾ سلبثااد دس كااٌبيع گًَاابگَىک ويفيااد وبالّب/خااذهب يااه عجمااِ
وباليي/خذهبتي ثؼيبس ثِ يىذيگش ًضديه ؿذُ اػد .ايي اهاش ػاجت ؿاذُ اػاد واِ ػابصهبًْب ثاشاي خازة
هـتشي ٍ حفظ ٍيک الذام ثِ اسائِ خذهبتي خبًجي دس وٌبس هحلَل/خذهب خَد ًوَدًاذٍ .ظيفاِ اسائاِ اياي
خذهب سا وبسوٌبى ػبصهبًْب ثِ عْذُ داسًذ .ايي اهش ؿشايغي سا ثَخَد هيآٍسد وِ ّوبًٌذ تيا دٍ اجاِ عوا
هيًوبيذ؛ يعٌي ّن هيتَاًذ ثشاي ػبصهبى يه هضيد سلبثتي ايدبد ًوبيذ ٍ ّن هايتَاًاذ ثاِ آى باشثِ ثضًاذ.
وبسوٌبى ًبسابي هيتَاًٌذ ثبعث ًبسببيتي هـتشيبى ؿًَذ دس حبايىِ وبسوٌبى ساباي هايتَاًٌاذ ثاِ ثْتاشيي
ٍخِ دس ايدبد سببيد دس هـتشيبى هَثش ثبؿٌذ .ثِ ّويي داي ايدبد سببيد دس وبسوٌبىک ثِ يىي اص اّاذا ٍ
ثشًبهِّبي ػبصهبًْب تجذي گشديذُ اػد وِ ايي اهش اص عشيك ثبصاسيبثي داخلي هيؼش هيگشدد .ثِ ّويي دايا
دس ايي همباِ ثِ ثشسػي ثبصاسيبثي داخليک اّذا ٍ ٍيظگيْبي آى هيپشداصين.
هفاّين کليذي :ثبصاسيبثي داخليک هـتشيبى داخلي
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تخلق اكلي 1ػبصهبىک اگش ثذسػتي اداسُ ؿَدک هيتَاًذ ثِ يه هضيد سلبثتي ثشاي ػبصهبى ثاذل ؿاذُک
2
ػْن ثبصاس ٍ يب ػَدآٍس ي آًشا ااضايؾ دّذ .يىي اص اص اؿاىبل هضياد سلابثتيک خاذهد سػابًي ثاِ هـاتشيبى
هيثبؿذ وِ دس ًتيدِ آى ٍابداسي هـتشيبى ااضايؾ هييبثذ .وليذ خذهد سػبًي عبايک ثبصاسيبثي داخلي اػد.
ثبصاسيبثي داخلي يىي اص ؿبخِّبي هذيشيد هٌبثع اًؼبًي هيثبؿذ وِ اص ثبصاسيبثي خذهب ًـا گشاتاِ
اػد )ٍ (Sargent, Asif; 1998; p:67اي دس ػبيش كٌبيع ًيض وبسثشد داؿتِ ٍ اّويد سٍصااضٍى هييبثاذ.
ًخؼتيي ثبس "ثشي" 3آًشا ثِ عٌَاى ؿيَُ اي ثشاي ثشسػي هؼبئ ٍ هـىال هشثَط ثِ وبسوٌبى ػبصهبًْب اسائاِ
خذهب ثب ويفيد ثِ آًْب هغشح ًوَد (اثشاّيوي ٍ عجذااجبليک  .)1382ثبصاسيبثي داخلي دس حبل حببش ثِ ياه
سؿتِ علوي ٍ تدبسي دس صهيٌِ استمبي ػغح سببيتوٌذي وبسوٌبى ٍ هـتشيبى تجذي ؿذُ اػد.
ثِ ّويي داي دس ايي همباِ ثِ ثشسػي ايي هفَْم پشداختِک دالي اّويد آًشا ثشاي كٌبيع روش خاَاّين
وشدّ .وچٌيي ثِ ؿشح هشاح اًدبم آى پشداختِ ٍ هذاي اص آًشا اسائِ خَاّين ًوَد.
بازاريابي داخلي چيست؟
ثشاي سٍؿي ؿذى وليب ٍظبيف ثبصاسيبثي داخلي تعبسيف صيش اسائِ هيگشددّ .ش يه اص تعابسيف صياش ثاش ياه
خٌجِ اكلي ايي اعبايد ثيـتشيي ت ويذ سا داسد .تَخِ دليك ثِ ايي تعبسيف هب سا دس اْن ثْتاش ػابيش هغباات
ايي همباِ يبسي هيًوبيذ.
 ثبصاسيبثي داخلي عجبس اػد اص خزةک تَػعِک اًگيضؽ ٍ تاذاٍم ويفياد وبسوٌابىک اص عشياك ؿال ثاِ
عٌَاى يه هحلَلک ٍ اسببي ًيبصّبي آًبى (اثشاّيوي ٍ عجذااجبليک 1382ک كفحِ .)47
 ثبًتيي ثبصاسيبثي داخلي سا ساّجشدي ثشاي تَػعِ استجبعب هيبى وبسهٌاذاى دس هحاذٍدُ داخلاي ػابصهبى
هيداًذ ٍ هعتمذ اػد ّذ آىک ااضايؾ ويفيد ٍ استجبعب خبسخي اػد (دٍػتيک 1384ک كفحِ .)55
 تعشيفي ديگش ثبصاسيبثي داخلي سا ثىبس ثؼتي الؼفِ ٍ اعبايتْبي ثبصاسيبثي ثشاي اااشادي هايداًاذ واِ ثاِ
هـتشيبى خبسخيک خذهد اسائِ هيدٌّذ ).(Green, Walls, Schrest; 1994; p:8
 ثبصاسيبثي داخلي سٍيىشدي اػد وِ ثِ وبسوٌبى تَاًبيي ٍ اًگيضُ ثشاي اسصيبثي ًمؾ خاَد هايدّاذ تاب اص
ايي عشيك ديذي هـتشي گشا ٍ ػشٍيغ هحَس ثيبثٌذ ).(Varey; 1995; p-p: 40-41
ّوبًگًَِ وِ گفتِ ؿذک ثبصاسيبثي داخلي هت ثش اص هذيشيد ويفيد ٍ ثبصاسيبثي خاذهب هايثبؿاذ واِ ثاش
اّويد ٍ بشٍس ايدبد ويفيد دس اشايٌذ خذهد سػبًي ت ويذ داسد .ثبصاسيبثي داخلي ثِ وبسوٌابى ثاِ عٌاَاى
هـتشيبى داخلي ٍ ثِ هـبغ ثِ عٌَاى هحلَال داخلي هيًگاشد ٍ ػاعي هايًوبياذ تاب ثاِ وواه عشباِ
وٌٌذگبى داخليک ايي هحلَال سا ثِ گًَِاي عشاحي ًوبيذ تب ثاِ ثْتاشيي ٍخاِ ًيبصّابي اياي هـاتشيبى سا
ثاشآٍسدُ ػابختِ ٍ ثاشاي آًْاب اسصؽ آاشيٌاي ًوبياذ ) .(Green, Walls, Schrest, 1994اياي اشايٌاذک
اسصؽّبي ّؼتِاي ػبصهبى سا دس وبسوٌبى ًْبديٌِ ػبختِ ٍ ثبعاث ثاش اًگيختاِ ؿاذى وبسوٌابى هايگاشدد.
ّوچٌيي ثب اػتفبدُ اص اعبايتْبي ثبصاسيبثي داخلي ػبصهبى لبدس هيثبؿذ ثْتشيي ااشاد سا اػاتخذام ًواَدُ ٍ اص
خشٍج وبسوٌبى ؿبيؼتِ اص ػبصهبى خلَگيشي ًوبيذ.
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ػبيش هضايبي ثبصاسيبثي داخليک ثب اػتفبدُ اص تعبسيف اسائِ ؿذُک عجبستٌذ اص :ثْجَد استجبعب ک ااضايؾ هيضاى
ًَآٍسي ٍ خالليدک ػَْاد ايدبد تلييشک ثْجَد ويفيد خذهب /هحلاَال ک ثْجاَد هؼاتوشک ايدابد وبسوٌابى
هـتشي گشا ٍ ثبصاس هحَس ٍ ثْجَد تلَيش ؿشود.
ّذف بازاريابي داخلي
ّذ ثبصاسيبثي داخلي ؿٌبػبيي ٍ اسببي ًيبصّبي وبسوٌبى ثاِ عٌاَاى اااشاد ٍ اسائاِ دٌّاذگبى خاذهد
هيثبؿذ .ثبصاسيبثي داخلي اشايٌذ اشٍؽ هفَْم "خذهد ثِ هـتشي" ثِ وبسوٌبى هيثبؿذ .ثب اًدبم كحيح ايي
اشايٌذک هدوَعِاي اص اسصؿْب دس وبسوٌبى ًْبديٌِ هيؿَد ( .(Varey; 1995اص ديگاش اّاذا اياي اشايٌاذک
ايدبد اعويٌبى اص سببيتوٌذي وبسوٌبى ػبصهبىک ٍ تَػعِ ويفيد هحلَال ٍ خذهب ک ثاِ هٌواَس دػاتيبثي
ثِ سببيد هـتشيبى خبسخي ػبصهبى هيثبؿذ وِ ايي اهش ثلَس اشايٌذي اص هـاتشيبى داخلاي ثاِ هـاتشيبى
خبسخي ػبصهبى خشيبى داسد (اثشاّيوي ٍ عجذااجبليک 1382ک كفحِ  )47وِ ايي اهاش دس ؿاى ً 1ـابى دادُ
ؿذُ اػد .آلبي ثي هبسيَ ک هذيش ّتلْبي هبسيَ ک هعتمذ اػد اگش سببيد وبسوٌبى ثِ گًَِاي ت هيي ؿاَد
وِ آًْب ثِ وبس خَد عـك ثَسصًذ ٍ اص ايٌىِ دس ايي ّت وبس هيوٌٌذک ثِ خاَد ثجباٌاذک ثاِ هـاتشيبى ّان ثاِ
خَثي خذهد خَاٌّذ وشد ٍ ايي اهش هيتَاًذ ايي هـتشيبى سا ثِ هـتشيبى دائواي اياي ّتلْاب تجاذي ًوبياذ
(وبتلش ٍ آسهؼتشاًگک 1379ک كفحِ .)815
سازهاى
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هطترياى
بازاريابي هتقابل
شکل  1رابطه بازاريابي داخلي و بازاريابي خارجي
کاتلر ً آرهسترانگ ،9731 ،صفحو598 ،

دس ايي صهيٌِ هغباعب وَّش ٍ اَيي ثيبًگش ٍخَد ساثغِ هثجد ثيي سبابيتوٌذي وبسوٌابى (هـاتشيبى
داخلي) ٍ ويفيد هحلَال /خذهب اسائِ ؿذُ ثِ هـتشيبى خبسخي ٍ دس ًتيدِ سببيد آًبى اػد (اثشاّيواي
ٍ عجذااجبليک  .)1382ايي اهش اص عشيك ساتبس هَثش ثبصاسيبثي وبسهٌذاىک وِ "ثبصاسيبثبى ًيوِ ٍلد" يب "ثبصاسيبثبى
غيش حشاِاي" ػبصهبى هيثبؿٌذک تحمك هييبثذ ).(Varey; 1995; p:42
اّويت بازاريابي داخلي
هَسيؼَى هعتمذ اػد وِ دس كَس اًدبم كحيح ٍ هَثش اعبايتْبي ثبصاسيبثي داخليک وبسوٌبى پٌح ساتبس
سا اص خَد ثشٍص خَاٌّذ داد وِ ثش سببيد هـتشيبى خبسخي ػبصهبىک ت ثيش هؼتمين داسًذ .ايي ساتبسّب عجبستٌاذ
اص (اثشاّيوي ٍ عجذااجبليک 1382ک كفحِ :)47

 /4فصلٌاهِ آهَزضي  ،پژٍّطي  ،تحليلي هذيراى کيفيت  ،سال دّن  ،ضوارُ بيست ٍ چْارم  ،پائيس 6936

ٍ .1ظيفِ ؿٌبػي ٍ ٍخذاى وبسي )(Conscientiousness
 .2حؼي اخالق اختوبعي )(Well Social Behavior
 .3ادة ٍ ًضاود )(Suavity
ًَ .4ع دٍػتي )(Altruism
 .5خَاًوشدي )(Sportsmanship
اّويد ايي ساتبس دس "وؼت ٍ وبسّبي خذهبتي پشتوبع"4ک وِ چيغ 5آًشا هغشح هيًوبيذک ثؼيبس صيابد
هيثبؿذٍ .ي هعتمذ اػد وِ ويفيد خاذهد اص ويفياد اسائاِ دٌّاذُ آى خاذايي ًبپازيش اػاد (Green,
) .Walls, Schrest; 1994; P,8ثٌبثشايي ّشچِ توبع وبسوٌبى يه ػبصهبى ثب هـتشيبى خابسخي ثيـاتش
ثبؿذک ثبصاسيبثي داخلي ثشاي آى ػبصهبى اص اّويد ثيـتشي ثشخَداس هيثبؿذ.
عالٍُ ثش آى اشايٌذ ثبصاسيبثي داخليک ثشاي سلجب لبث تملياذ ًوايثبؿاذ) (Varey; 1995واِ اياي اهاش
هيتَاًذ ثشاي ػبصهبى يه هضيد سلبثتي هٌحلش ثِ اشد ايدبد ًوبيذ .ثِ ّويي داي ثِ ثبصاسيبثي داخلاي ثبياذ
ثِ ديذ يه الؼفِ هذيشيتي ثشاي حوبيد ٍ اًگيضؽ وبسوٌبى ًگشيؼتِ ؿَد ًِ ثِ عٌَاى يه ثشًبهاِ تـاَيمي
وَتبُ هذ ثشاي خلت تَخِ ثِ هـتشي ).(Varey; 1995; p:41
ابسارّاي بازاريابي داخلي
ثشاي اًدبم يه ثشًبهِ ثبصاسيبثي داخلي هاَثشک هاذيشيد هايتَاًاذ اص اثضاسّابي گًَابگًَي اػاتفبدُ وٌاذ واِ
هْوتشيي ايي اثضاس عجبستٌذ اص (اثشاّيوي ٍ عجذااجبليک 1382ک كفحب :)49-47
ااف) اهٌيت ضغليّ :ش وبّـي دس صهيٌِ ثْشُ ٍسي يب ػَد آٍسي هوىي اػد ثاِ اًتمابلک آهاَصؽ هداذد ٍ
گشدؽ ؿللي وبسوٌبى ثيبًدبهذ .اخشاج ثِ ًذس كَس گشاتِ ٍ آخشيي الذام هوىي ؿشود اػد.
ة) آهَصؿْبي هتٌَع ٍ گؼتشدُ :ثش اػبع تحميمب اًدبم گشاتِک ػشهبيِ گازاسي دس صهيٌاِ آهاَصؽک ًتابيح
هلوَػي سا ثِ ّوشاُ خَاّذ داؿد .ثْجَد ًگشؽک ااضايؾ هْبس ک استمابي ويفياد خاذهب ک سبابيتوٌذي ٍ
ٍابداسي ثيـتشک اص ايي ًتبيح هيثبؿٌذ.
ج) ارائِ پاداضْاي سخاٍتوٌذاًِ :ثش اػبع ثشسػيّبي اًدبم ؿذُ هـاخق گشدياذُ اػاد واِ وبسوٌابى
ؿشوتْبي ثب حمَق ٍ هضايبي ثبالتش اص حذ هتَػاظک داساي ػاغح سبابيتوٌذي ٍ تعْاذ ثيـاتشي ًؼاجد ثاِ
ػبصهبًْب ّؼتٌذ.
6
دس ايي صهيٌِ هيتَاى ثِ پبداؿْبي اسائِ ؿذُ تَػظ ؿشود هشغذاساى تْشاى (ػْبهي خبف) اؿبسُ ًوَد :
دس خـي دٍ دّگبى وِ ايي ؿشود ثشاي تمذيش اص وبسوٌبًي وِ حذال  20ػابل ػابثمِ وابس داسًاذک تشتيات
هيثيٌذک پبداؿْب ثِ لشاس صيش اػد:
 يه ػىِ عال ثشاي اشد ٍ يه ػىِ عال ثشاي ّوؼش اشد اَح تمذيش دٍ دّگي ثشاي اشد ٍ ّوؼش ٍي ايدبد صهيٌِ ثشاي دس خْد ساع يىي اص خَاػتِّبي اشد اص خولِ: هؼىي ػبصهبًي هٌبػت
ٍ ام هؼىي
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 ػفش صيبستي يب تفشيحي
 تْيِ ثشخي اص الالم خْيضيِ ثب ليود هٌبػت
 اػتخذام يب صهيٌِ ايدبد وبس ثشي يىي اص اشصًذاى اشد
د) تسْين اطالعات :اّويد تؼْين اعالعب دس ايدبد ػَْاد دس تلاوين گياشي ٍ ايدابد ياه هىبًيؼان
هٌبػت ثبصخَسد اػد .عالٍُ ثش آى ثب تؼْين اعالعب ک ػغح تَاًوٌذيّبي وبسوٌبى ثبال هيسٍد.
ّا) تَاًوٌذ سازي کارکٌاى :تَاًوٌذ ػبصي داساي دٍ خٌجِ اػادک يىاي آصادي عوا ٍ اختيابس ٍ ديگاشي
اًتوبسا ٍ هؼئَايتْب .وبسوٌبًي وِ داساي آصادي عو ٍ اختيبسا ثيـتش ٍ ػغح هؼائَايد هتٌبػات ثاب آى
هيثبؿٌذک اص ػغح سببيتوٌذي ٍ تعْذ ثبالتشي ثشخَسداسًذ.
ٍ) کاّص فاصلِ طبقاتي در هياى کارکٌاى :ثب وبّؾ ابكلِ عجمبتي هيبى وبسوٌابىک آًْاب هايتَاًٌاذ ثاِ
ػبدگي ايذُّبيـبى سا ثيبى وشدُ ٍ دس ًتيدِ خالليدک كذالدک اعتوبد ٍ سببيد ؿلليـبى ااضايؾ هييبثذ.
استجبط ثبصاسيبثي داخلي ٍ خبسخي دس ؿى  2آهذُ اػد.
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شکل  2فعاليتهاي بازاريابي داخلي و رابطه آن با بازاريابي خارجي
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ًتايج حاصل از اجراي بازاريابي داخلي
پغ اص ايٌىِ ثشًبهِ ثبصاسيبثيک ثب تَخِ ثِ اكَل گفتِ ؿذُ دس ثبالک تْيِ ؿذک ايي ثشًبهاِ سا هايثبيؼاد عولاي
وشد .ثب اخشاي ثبصاسيبثي داخلي ثغَس هٌبػتک دس ًْبيد ًتبيح صيش حبك هيؿَد:

 /6فصلٌاهِ آهَزضي  ،پژٍّطي  ،تحليلي هذيراى کيفيت  ،سال دّن  ،ضوارُ بيست ٍ چْارم  ،پائيس 6936

 .1فرٌّگ خذهت رساًي بِ هطتري ) :(Kotler, Bower, Makeus, 2003يعٌاي وبسوٌابى
ػبصهبى داساي عشص اىش ٍ گشايؾ خذهد ثِ هـتشي هيؿاًَذّ .وبًگًَاِ واِ گفتاِ ؿاذ سبابيد
هـتشيبى داخليک ثِ خذهد سػبًي ثيـتش ٍ ثْتش آًبى ثِ هـتشيبى خبسخي ٍ دس ًْبيد سببيد آًابى
هٌتح هيؿَد.
 .2بخص هٌابع اًساًي بازاريابي هحوَر) :(Varey; 1995; p:46دس اياي حباادک ثخاؾ هٌابثع
اًؼبًي ثب اػتفبدُ اص ايذُّبي ثبصاسيبثيک تَخِ ٍيظُاي سا دس هاَسد هؼابئ هشثاَط ثاِ وبسهٌاذيبثي ٍ
آهَصؽ آًْب دس توبم ػغَح ٍ صهبًْبک هجزٍل هيًوبيذ .دس ٍالع هيتَاى گفاد واِ ثاب اياي الؼافِک
ثخؾ هٌبثع اًؼبًي ثِ عٌَاى يه اشايٌذ و گشا ثشاي يىپبسچاِ ػابصي ٍظابيف چٌذگبًاِ ػابصهبى
عو هيًوبيذ ).(Varey; 1995; p:46
 .3تسْين اطالعات در هياى کارکٌاى ) :(Kotler, Bower, Makeus, 2003اياي اهاش ثبعاث
تؼْي اشايٌذ ح هؼئلِ دس توبهي ػغَح ػبصهبى هيگشدد .ثاِ اياي تشتيات ػاشعد ػابصهبى دس
ٍاوٌؾ ثِ هحشنّبي هحيغي ااضايؾ هييبثذ وِ هيتَاًذ ثشاي ػبصهبى يه هضيد ثبؿذّ .وچٌيي
وبسوٌبى ثب داؿتي اعالعب دس هَسد هحلَل ٍ سٍيذادّبي آتيک ّوبًگًَِ وِ گفتِ ؿذ هيتَاًٌذ ثِ
عٌَاى ثبصاسيبثبى ًيوِ ٍلد ثشاي ػبصهبى عو ًوبيٌذ .عاالٍُ ثاش آىک اياي اعالعاب ثبعاث اااضايؾ
اًگيضُ وبسوٌبى ؿذُک آًْب ػبصهبى سا اص خَد ٍ خَد سا اص ػبصهبى هيداًٌذ.
 .4سيستن پاداش بسيار قَي ٍ هَثر ) :(Green, Walls, Schrest; 1994; P,11ثؼايبسي اص
اػتشاتظي ّبي تشايع داخلي ثذاي عذم حوبيد ػيؼتن پبداؽ اص ثشًبهِّبي ثبصاسيابثي داخلايک ثاِ
ؿىؼد هٌدش هيؿًَذ ) .(Green, Walls, Schrest; 1994; P,11ثٌابثشايي هاذيشيد ثاشاي
تضويي هَاميد ثبصاسيبثي داخليک ثذًجبل پيبدُ وشدى يه ػيؼتن پبداؽ هَثش ٍ لَي ثشخَاّذ آهذ.
 .5توَازى سوازهاًي ) :(Green, Walls, Schrest; 1994; P,11ثبصاسيابثي داخلاي هاَثش ثاِ
ّوىبسي ٍ ّوبٌّگي هٌبػت ٍ هَثش توبهي ثخـاْبي دخيا ک اص خولاِ CEOک هعبًٍابىک هاذيشاى
هيبًيک پشػٌ ثخـْبي گًَبگَى ٍ  ...احتيبج داسد ) .(Green, Walls, Schrest; 1994ثِ ايي
هٌوَس ثبيذ عٌبكش ايدبد وٌٌذُ تعبسم سا تب حذ اهىبى دس ػبصهبى اص هيابى ثاشد واِ اياي عوا ثاِ
ايدبد تَاصى ػبصهبًي هٌتح خَاّذ ؿذ.
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:پيٌَضتْا
1. Core Competency
2. Customer Service
3. Berry
4. High-Contact Service Business
وؼت ٍ وبسّبي پشتوبع آًْبيي ّؼتٌذ وِ دس آًْب توبع لبث تَخْي ثيي اسائِ دٌّذُ خذهد ٍ هـتشي
(Green, Walls, Schrest; 1994; P,8) ٍخَد داسد
5. Chase
 ٍ تَػاظ1379  ثش گشاتِ اص پشٍطُ ثبصاسيبثي داخلي ؿشود هشغذاساى تْشاى (ػْبهي خابف) واِ دس ػابل.6
.دوتش لبػن اًلبسي سًبًي دس ايي ؿشود اًدبم ؿذ
هٌابع فارسي
؛ كافحب141 ُ؛ ثبصاسيبثي داخلاي؛ توذبير؛ ؿاوبس1382  اثشاّيويک اثَاامبػن ٍ عجذااجبليک هديذ؛ ثْوي.1
.49-47
؛ ثبصاسيبثي داخلي دس ؿشوتْبي ثيوِ عوش ٌّاذ؛ تازُّاي جْاى بيووِ؛1384  دٍػتيک ًبّيذ؛ اسديجْـد.2
.59-51 ؛ كفحب.83 ُؿوبس
؛ اصَل بازاريابي؛ تشخواِ ثْواي اشٍصًاذُ؛ تْاشاى؛ اًتـابسا1379  وبتلشک ايليپ ٍ آسهؼتشاًگک گاشي؛.3
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