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چکیده
عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازههای موردبحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار
سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری محسوب میشود .صنعت کاریابی خارج از کشور نقش مهمی در تعالی بازار
کار و ارزآوری ایفا میکند ولی عملکرد این شرکتها در ادبیات پژوهشی کشور کمتر موردتوجه قرار گرفته است.
هدف پژوهش حاضر بررسی و ارائه راهکار کاربردی برای بهبود عملکرد اعزام نیروی کار مبتنی بر بازاریابی رابطهمند
در مؤسسات کاریابی غیردولتی است .جامعه آماری پژوهش  168شرکت فعال در صنعت مشاوره شغلی و کاریابی
است که در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور فعالیت میکنند که درنهایت  69پرسشنامه از بین مدیران
مؤسسات کاریابی فعال ،جمعآوری و دادههای مربوط به متغیر وابسته نیز بر اساس آمارهای ثبتی استخراج گردید.
نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آزمون  ،tهمبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه نشان
میدهد بازاریابی رابطهمند ،هم بهطور مستقیم و هم از مسیر تعهد موجب افزایش عملکرد یعنی تعداد به کار گماردگان
و ایجاد فرصتهای شغلی میگردد .پیشنهاد میشود مدیران مؤسسات ،استراتژی بازاریابی رابطهمند را در جهت
بهبود عملکرد شرکتهای کاریابی خارجی به کار گیرند.
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مقدمه
امروزه سازمانها با چالشهای جدیدی همچون آزادسازی اقتصادی ،1بینالمللی شدن ،و تنوع نیازهای
مشتریان مواجه هستند .حفظ ارتباط خوب با مشتریان و استفاده از بازاریابی اثربخش برای جذب
مشتریان جدید به نیاز اصلی در کسبوکارهای قرن  61در جهت کسب مزیت رقابتی و عملکرد
کسبوکار تبدیلشده است .عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازههای موردبحث در پژوهشهای
مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری محسوب میشود.
در ادبیات بازاریابی پژوهشگران با توجه به شرایط پژوهش از معیارهای مختلفی برای سنجش عملکرد
استفاده نمودهاند .در حوزه مالی ،ارتقای شاخصهای سودآوری و بازده ،در بازاریابی ارتقای رضایت
مشتری و در حوزه مدیریت عملیات ،افزایش بهرهوری و کاهش هزینه عملیات از عمده اهدافی است
که در کلیه مطالعات و تحقیقات مدیریتی دنبال میشوند .یکی از عوامل مهم در عملکرد کسبوکار،
کارایی ارتباط با مشتری است .ارتباط عالی بین کسبوکارها یا بین کسبوکار و مشتریانش ،سودمندی
خدمت قابلتوجهی ایجاد میکند و مستقیماً بر عوامل عملکرد کسبوکار مثل درآمد ،حفظ و کسب
مشتریان جدید اثر میگذارد (لیائو .)6819 ،6فعالیتهای بازاریابی عمدتاً در جهت ایجاد رضایت و
وفاداری در مشتریان انجام میگیرند و میتوانند بهطور مستقیم بر عملکرد بازار و مالی سازمان از طریق
تأمین خواستههای مشتریان و بهبود پیشرفت سازمان کمک کنند (دعایی ،رضایی راد و خانی.)1368 ،
امروزه شرکتها به دنبال تدوین استراتژیهایی برای جذب مشتریان جدید و همچنین حفظ مشتریان
کنونی و برقراری رابطهای دائمی با آنها هستند تا ارزش طول عمر آنها را افزایش دهند .تمرکز
بازاریابی از جذب کوتاهمدت مشتری و معامالت موردی و گسسته با مشتری ،به حفظ روابط بلندمدت
و نزدیک با مشتری تغییریافته است .توانایی باال در برقراری ارتباط با مشتریان بر سطوح فروش از
طریق اطمینان بخشیدن به خواستههای مشتریان تأثیر میگذارد (دی .)1663 ،3یکی از بهترین
رویکردهایی که شرکتها و بخشهای خدماتی بدین منظور اتخاذ میکنند ،بازاریابی رابطهمند است.
بازاریابی رابطهمند شامل توسعه استراتژیهایی برای ایجاد ارتباط با مشتریان و حفظ آن به مدت
طوالنی و نهایتاً خلق ارزش است (میکویل رومرو و همکاران .)6813 ،کاتلر ( )1666نیز بازاریابی
رابطهمند را به مفهوم ایجاد ،نگهداری و ارتقای روابط قوی با مشتریان و سایر گروههای ذینفع تعریف
کرده است .او معتقد است بازاریابی از معامالت فردی دور شده و به سمت ساخت رابطه با مشتریان و
شبکههای بازاریابی در حال حرکت است (به نقل از سلمانی و ستاری .)1369 ،بازاریابی رابطهمند به
دنبال برقراری چنان روابطی با مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از شرکت خرید کنند و همچنین
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دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند (هوانگ .)6814 ،1بازاریابی رابطهمند به دنبال شناسایی ،ایجاد،
نگهداری و ارتقای روابط با مشتریان ،تأمینکنندگان و سایر ذینفعان شرکت است که این امر از طریق
ایجاد اعتماد و درنتیجه عمل به تعهدات محقق میشود (الوتو و مکالیتو .)6818 ،6در مبادالت ارتباطی
میتوان فرض نمود که نقشهای بین خریدار و فروشنده بیشتر مشابه پیکانهایی هستند که تمایل به
انجام اقدامات تشویقی برای بهبود هر دو عامل را دارند .هدف بازاریابی رابطهمند ایجاد وفاداری در
مشتریان بر مبنای رضایت آنهاست (میکویل رومرو و همکاران .)6813 ،3تمرکز اصلی در این تحقیق
بر روی بازاریابی رابطهمند در فضای  B2Bاست که در آن ،دوطرفه بودن ارتباطات اهمیت زیادی دارد
و اولویت در این حیطه برای فروشندگان بیشتر از مشتریان است .میزان تعهد طرفین رابطه در توسعه
ارتباطات اهمیت بسیار زیادی دارد .تعهد ،قصد و نیت یکطرف رابطه برای ادامه دادن یا حفظ فعالیت
تعریف میشود (رشید .)6883 ،3سازمانهای خدماتی بهویژه در صنعت مشاوره شغلی و کاریابی از این
قاعده مستثنا نبوده و عالوه بر روابط ،تعهد نیز نقش مهمی ایفا میکند .این سازمانها با توجه به درکی
که از اهمیت برآوردن نیازها و خواستههای مشتری پیدا کردهاند ،بهتدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط
بلندمدت با مشتری گرایش پیداکردهاند؛ زیرا آنها دریافتهاند که هزینه جذب مشتریان جدید پنج برابر
هزینه حفظ مشتریان کنونی است و از دست دادن یک مشتری ،تنها از دست دادن یکقلم فروش
نیست ،بلکه فراتر از آن به معنی از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتــــری میتوانسته
در طول زندگـــی انجام دهد (کاتلر .)6886 ،لذا نیاز مبرم به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی نیز
بهشدت در شرکتها و بنگاهها احسـاس میشود .پیشازاین مطالعاتی در خصوص تأثیر مثبت
بهکارگیری بازاریابی رابطهمند بر رضایت و وفاداری مشتریان در داخل و خارج از کشور انجام گرفته
است اما تأثیر اعمال آن بر عملکرد کسبوکار در ایران مورد پژوهش نبوده است .نظر به اهمیت افزایش
کارایی و اثربخشی مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی ،این پژوهش با هدف بهبود عملکرد
کسبوکار (اعزام نیروی کار) بر اساس عناصر بازاریابی رابطهمند و تعهد در مؤسسات کاریابی خارجی
انجام گرفت.
مبانی نظری
عملکرد کسبوکار
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خدمات1

عملکرد بهعنوان «اقدام یا فرایند انجام کار» تعریف میشود .در اصطالح بهرهوری ،عملکرد
اشاره به کلیه خروجیهای سازمان از همه فرایندهای خدماتی ،شامل تبادالت و درآمدهای مالی است.
خروجی عملکرد خدمات ،کارایی ،رقابتپذیری ،تراز تجاری و مدیریت سازمان را منعکس میکند (لیائو،
 .)6817عملکرد کسبوکار بهعنوان میزان موفقیت بنگاه در دستیابی به اهداف سازمانی مرتبط با رشد،
سودآوری و سهم بازار تعریف میشود (جاورسکی و کوهلی .)1663 ،6عملکرد کسبوکار از دو بعد
ساختاری شکل گرفته است .بعد اول ،عملکرد عینی است که شامل عوامل مالی و بازارمحور میشود؛
ازجمله سودآوری و سهم بازار و نرخ بازگشت سرمایه و بعد دوم عملکرد قضاوتی است که شامل عواملی
است که بر محور مشتریان و کارکنان متمرکزاند؛ ازجمله کیفیت خدمات ،رضایت مشتری و رضایت
کارکنان (گرینلی .)1664 ،3هسکیت و همکاران )1663( 3بیان میکنند که سودآوری یک شرکت که
از موارد عینی است ،کامالً از رضایت کارکنان و رضایت مشتریان که از موارد عملکرد قضاوتی است،
تأثیر میپذیرد؛ بهطوریکه بیان میکنند هنگامیکه رضایت کارکنان افزایش یابد آنها خدمات بهتری
ارائه میکنند که این امر تأثیر مثبتی بر روی مصرفکنندگان (مشتریان) خواهد داشت .مشتریان راضی
هم از طرق مختلف ،ازجمله بازاریابی دهانبهدهان ،موجب میشوند که مشتریان بالقوه بیشتری برای
شرکت فراهم شود و به این طریق سهم بازار شرکت گسترش مییابد که این امر نشاندهنده تأثیر
مستقیم عملکرد قضاوتی بر عملکرد عینی است (حاجی حسینی و نورزاد مقدم .)1363 ،هدف سازمانی
که مبتنی بر بازار است گسترش فعالیتها بهگونهای است که با ایجاد یک فرهنگ بازارگرا برای کمک
به ایجاد ارزش برای مشتری و درنهایت بهبود عملکرد سازمان میسر شود (دعایی و همکاران.)1368 ،
در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت فعالیت شرکتهای کاریابی ،عملکرد کسبوکار از طریق دو
شاخص فرصتهای شغلی ایجادشده و تعداد به کارگمارده شدگان مورد ارزیابی و سنجش قرار میگیرد.
بازاریابی رابطهمند

بری )1603( 4در کتابی به نام «دیدگاههای نوین در بازاریابی خدمات» ،بازاریابی رابطهمند را بهصورت
استراتژی جذب ،حفظ و ارتقای روابط با مشتریان تعریف کرده است (هرندی و همکاران1369 ،؛
گرونروس .)6817 ،بری ( )1603اشاره میکند اقدامات بازاریابی رابطهمند بایستی بر ارائه خدمات اصلی
متمرکز شود و اطمینان حاصل شود که ارتباطات بازاریابی با نیازهای تکتک مشتریان منطبق است
(تندر و پتزر .)6810 ،بازاریابی رابطهمند تمام گامهایی است که شرکت جهت شناخت و ارائه خدمات
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بهتر به مشتریان با ارزش خود برمیدارد .بازاریابی رابطهمند ،فرایند مستمر جهت شناسایی و ایجاد
ارزشهای جدید برای مشتریان است که در آن منافع دوجانبه موردتوجه قرار دارد و این منافع در طول
دوره عمر مشتری با او تقسیم میشود (لنگیون و همکاران .)6814 ،1بازاریابی رابطهمند مخلوطی از
تبلیغات عمومی ،ارتقاء فروش ،روابط عمومی و بازاریابی مستقیم است .به عقیده وی فرضیه بازاریابی
رابطهمند این است که موفقیت شرکت از طریق ایجاد روابط با مشتریان و درک متقابل خواستههای
آنها ایجاد میشود که این نیز منجر به فروش بلندمدت شرکت میشود (ریچلد .)1663 ،6بازاریابی
رابطهمند ایجاد ارتباطات مبتنی بر همکاری و اعتماد و تعهد با مشتریان است و بهوسیله تعامالت واقعی
جهت تحویل کاال و خدمات با کیفیت باال ،پاسخگویی به نیازهای مشتری ،رفتار بدون عیب و نقص
و آگاهی از نادیدهگرفتن منافع کوتاهمدت جهت دستیابی به منافع بلندمدت شرح داده میشود (شاموت،
 .)6887کاتلر و آرمسترانگ ( )6881نیز بازاریابی رابطهمند را به مفهوم ایجاد ،نگهداری و ارتقای روابط
قوی با مشتریان و سایر گروههای ذینفع تعریف کرده است .او معتقد است بازاریابی از معامالت فردی
دور شده و به سمت ساخت رابطه با مشتریان و شبکههای بازاریابی در حال حرکت است .بازاریابی
رابطهمند یک تئوری بازاریابی بر مبنای برپایی ،توسعه و نگهداری مبادالت سودمند است (مورگان و
هانت1663 ،3؛ جونز و همکاران.)6814 ،3
تعهد

تعهد به مفهوم تمایل پایدار هر یک از شرکای تجاری به حفظ روابط ارزشمند است .هنگامی تعهد به
یک رابطه شکل خواهد گرفت که یکی از طرفین به اهمیت رابطه اعتقاد داشته باشد و برای تضمین
حفظ یا ارتقای رابطه حداکثر تالش خود را به کارگیرد (مورگان و هانت .)1663 ،دوایر و همکاران
( )1607تعهد را بهعنوان التزام صریح یا ضمنی به استمرار رابطه بین طرفین مبادله تعریف کردهاند.
هنگامیکه طرفهای تجاری متعهد به همدیگر باشند ،تمایل بیشتری به همکاری ،برآوردن
نیازمندیهای طرف مقابل ،اشتراکگذاری اطالعات و حل مشترک مشکالت دارند (رنجبریان و براری،
.)1307
پیشینه تجربی تحقیق

1. LeNguyen
2. Reichheld
3. Morgan and Hunt
4. Jones and et al.
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تندر و پتزر )6810( 1در پژوهشی با عنوان روابط متقابل بین سازههای بازاریابی رابطهمند و درگیری
مشتری نشان دادند رضایت مشتری بر تعهد عاطفی و اعتماد اثر مثبت دارد .همچنین ارزش ادراکشده
مشتری اثر مثبتی بر تعهد عاطفی و اعتماد دارد و تعهد عاطفی اثر مثبتی بر ابعاد چهارگانه درگیری
مشتری شامل تعامل ،توجه ،جذب و عاطفه دارد .یوگاناتان و همکاران )6814( 6تحقیقی با عنوان
گرایش بازاریابی رابطهای بر ارزش ویژه برند بانکها» در بانکهای سریالنکا با نمونهای  1388نفره
از مشتریان انجام دادند .یافتهها نشان داد که گرایش بازاریابی رابطهمند بهطور مثبت توسعه ارزش ویژه
برند در بانکها را تحت تأثیر قرار میدهد .از ابعاد گرایش بازاریابی رابطهمند که در این مطالعه مورد
بررسی قرار گرفتند ،اعتماد ،ارتباطات ،ارزشهای مشترک و همدلی بودند که بهطور قابلتوجه ارزش
ویژه برند را افزایش دادند.
مطالعه لئو و همکاران )6816( 3بیانگر یک رابطه مثبت میان رویکرد بازاریابی رابطهمند و عملکرد
سازمانی است .پژوهش موردبحث به چند مدل مفهومی ارائهشده جهت سنجش بازاریابی رابطهمند و
تأثیر آن بر عملکرد در صنایع خدماتی اشاره میکند و سپس ،یک روش ارزیابی با روایی و پایایی
قابلقبول ارائه میکند .درنهایت ،تجزیهوتحلیل نتایج حاکی از آن است که بازاریابی رابطهمند بر رشد
فروش ،حفظ مشتریان ،سهم بازار ،بازگشت سرمایه و عملکرد کلی شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.
وو و لو )6816( 3به تحقیق پیرامون اجرای مدیریت ارتباط با مشتری و تأثیر آن بر بازاریابی رابطهمند
و عملکرد سازمانی در میان هتلها و مسافرخانههای تایوانی پرداختهاند .نتایج این پژوهش که 498
هتل و مسافرخانه نمونههای آن را تشکیل میداد ،نشان داد که )1 :اجرای مدیریت ارتباط با مشتریان
اثر مثبتی بر بازاریابی رابطهمند دارد و بهطور مثبتی بر عملکرد هتلها و مسافرخانهها تأثیر میگذارد.
 )6مقایسه میان هتلها و مسافرخانهها نشان میدهد که برای هتلها ،خدمات اینترنت و حمایت از
مشتریان از میان استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری بیشترین تأثیر را بر بازاریابی رابطهمند و
عملکرد دارند )3 .برای مسافرخانه ها تنها استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری است که بیشترین
اثرگذاری را بر بازاریابی رابطهمند و عملکرد دارد .در پژوهشی دیگر ،الوتو و مک الیتو )6818(4تأثیر
بازاریابی رابطهمند بر عملکرد بانک را در نیجریه مورد مطالعه قراردادند ،شاخصهای به کار گرفتهشده
در این پژوهش برای بازاریابی رابطهمند عبارت است از :اعتماد ،ایجاد پیوند ،همدلی ،همکاری متقابل،
ارتباطات بازاریابی و ارزشهای مشترک که بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفتهشده و متغیر
وابسته پژوهش که عملکرد کسبوکار است با شاخصهایی مانند افزایش سهم بازار ،کاهش هزینهها
و حفظ مشتریان سنجیده شده است .اطالعات توسط مصاحبه با مدیران بانکها جمعآوری و مشخص
1. Tondar and petzar
2. Yoganathan, Jebarajakirthy and Thaichon
3. Leo & et al
4. wu and lu
5. Olotu & Maclayto
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گردید که سنجههای تشکیلدهنده هریک از متغیرها دارای همگرایی معتبری است .دلیل،آن است که
هریک از سنجهها دارای همبستگی باال و معناداری با دیگر سنجههای موجود دریک متغیر است .نتیجه
کلی حاکی از این بود که بازاریابی رابطهمند بهعنوان یک پارادایم جدید در ارتقای کارایی و اثربخشی،
میبایست در بانکهای نیجریه بکار گرفته شود تا از طریق تأثیر مثبت بر شاخصهایی چون افزایش
سهم بازار ،کاهش هزینهها و حفظ مشتریان به افزایش عملکرد سازمان منجر گردد.
وظیفه دوست و همکاران ( )1369پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر استراتژیهای بازاریابی رابطه-
مند بر رضایتمندی مشتریان و وفاداری مشتریان بانک انصار» انجام دادند .نتایج نشان داد واریانس
تبیین شده رضایتمندی مشتریان توسط ابعاد استراتژیهای بازاریابی رابطهمند  63درصد است و
توسعه ارتباطات با ضریب مسیر  8/469و مدیریت تعارض با ضریب مسیر  8/40دارای بیشترین تأثیر
از بین ابعاد استراتژیهای بازاریابی رابطهمند دارد .شیرخدایی و همکاران ( )1363در پژوهشی با عنوان
«بررسی تأثیر تاکتیکهای بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران»
نشان دادند ادراک قیمت و ارزش پیشنهادی بر رضایت و همچنین رضایت بر وفاداری تأثیر مثبت و
معناداری دارد .رنجبریان و براری ( )1307در پژوهشی با عنوان «تأثیر بازاریابی رابطهمند بر وفاداری
مشتریان» ارتباط بین بنیانهای بازاریابی رابطهمند شامل تعهد ،اعتماد ،ارتباطات و مدیریت تعارض را
با وفاداری مشتریان موردمطالعه قرار دادند ،نتایج نشان داد که )1 :بهکارگیری این شاخصها در بانک
دولتی بر وفاداری مشتریان تأثیر مثبت دارد )6 .در بانک خصوصی بهغیراز متغیّر ارتباطات بقیه متغیرها
تأثیر مثبت و معنادار بر وفاداری مشتریان داشتند.
مدل مفهومی و توسعه فرضیههای پژوهش

در صنایع خدماتی ،حفظ مشتریان یکی از موضوعات اساسی در بازاریابی رابطهمند است .تاکتیکهای
بازاریابی رابطهمند بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در ایجاد یک رابطه بلندمدت که منافع متقابل را
تأمین میکند ،مطرح میشود .تحقیقات نشان میدهد شرکتها باید مشتریان جذاب و سودآور را
شناسایی کرده و ارتباطات خود را با آنها تحکیم کنند؛ چراکه برقراری ارتباط با مشتریان نتیجتاً بر
عملکرد کسبوکار تأثیر مثبت خواهد گذاشت (ابینژاد .)1363 ،پژوهشگران اشاره میکنند بازاریابی
رابطهمند ابزاری مناسب برای کسب مزیت رقابتی بوده و ارتباط آن با محیط بازاریابی معاصر
غیرقابلانکار است (جونز و همکاران6814 ،1؛ گومسون6817 ،6؛ شیت .)6817 ،3برای مطالعه توسعه و
استمرار ارتباطات بازاریابی بین خریدار و فروشنده و یا تولیدکننده و توزیعکننده و سنجیدن بازاریابی
1. jones
2. Gummesson
3. Sheth
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رابطهمند ،محققان متغیرهای زیادی را مانند اعتماد ،تعهد ،ارتباطات ،ارزشهای مشترک ،همکاری
متقابل ،قدرت ،رضایت ،وابستگی ،ایجاد پیوند ،همدلی ،وفای به عهد و سایر متغیرها را سنجیدهاند
(ابینژاد1363 ،؛ اندرسون و ناروس1661،1؛ بوکلین و سنگاپتا1663 ،6؛ مورگان و هانت1663،3؛
ویلسون1664 ،3؛ گابرینو و جانسون1666 ،4؛ فونتنت6881 ،9؛ رشید6883 ،7؛ سین و همکاران.)6884 ،0
در این پژوهش نیز متغیرهای ارتباطات ،اعتماد ،ارزشهای مشترک ،رضایت و ایجاد پیوند که برای
یک مدل بازاریابی رابطهمند ،بهخصوص در مؤسســات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی مهم و پایه
به نظر میرسد بهعنوان ابـــعاد بازاریابی رابطهمند و متغیر تعهد با استفاده از مدل ارائهشده توسط
فونتنت )6881( 6بهعنوان متغیر میانجی که بر روی عملکرد کسبوکار تأثیر مثبت دارد در نظر گرفته
شده است .بر اساس هدف ،پیشینه نظری و متغیرها ،مدل مفهومی تحقیق مطابق شکل ( )1قابل ارائه
است.

اعتماد
رضایت
بازاریابی
رابطهمند

تعداد به کارگمارده شدگان
عملکرد
اعزام
تعداد فرصتهای شغلی اخذ شده

ارتباطات
ارزشهای مشترک
ایجاد پیوند

تعهد

نمودار ( )1مدل مفهومی پژوهش

فرضیه اصلی
بازاریابی رابطهمند از مسیر تعهد موجب افزایش عملکرد اعزام نیروی کار میشود.

1. Anderson & Narus
2. Bucklin & Sengupta
3. Morgan &Hunt
4. Wilson
5. Garbarino & Johnson
6. fontenot
7. Rashid
8. Sin and et al.
9. Fontenot

تأثیر بازاریابی رابطهمند بر عملکرد اعزام نیروی کار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41

فرضیههای فرعی
 بین بازاریابی رابطهمند و تعداد بهکارگماری رابطه مثبت وجود دارد. بین بازاریابی رابطهمند و تعداد اخذ فرصتهای شغلی رابطه مثبت وجود دارد. بین بازاریابی رابطهمند و تعهد رابطه مثبت وجود دارد. بین تعهد و تعداد بهکارگماری رابطه مثبت وجود دارد. بین تعهد و تعداد اخذ فرصتهای شغلی رابطه مثبت وجود دارد.روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی است .از سوی دیگر ،روش انجام آن توصیفی و بهطور خاص
از نوع پیمایشی و ازنظر زمانی ،مقطعی است .ابزار گردآوری دادهها نیز پرسشنامه بوده است .برای
آزمون فرضیههای پژوهش از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است .در سطح تجزیهوتحلیل
چند متغیره نیز با توجه به اینکه هدف اصلی در این پژوهش بررسی و آزمون معنادار بودن مدل مفهومی
ارتباط بین بازاریابی رابطهمند و عملکرد کسبوکار است؛ لذا این مدل را بهصورت یک معادله ساختاری
مطرح و به روش رگرسیون چندگانه و با استفاده نرمافزارهای  SPSSو مورد تجزیهوتحلیل قرار
میگیرد .جامعه آماری این پژوهش  168بنگاه فعال در صنعت مشاوره شغلی و کاریابی است که در
حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور فعالیت میکنند .بهمنظور سنجش متغیرهای تحت مطالعه در
پژوهش ،پرسشنامهای شامل سؤاالت مرتبط با مفاهیم اعتماد ،رضایت ،ارتباطات ،ارزشهای مشترک،
پیوند و تعهد بهصورت پرسشهای چندگزینهای طراحی و تعداد  168پرسشنامه در بین مدیران
مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی فعال در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور در نمونه
استخراجشده ،توزیع گردید و تعداد  69پرسشنامه قابلاستفاده جمعآوری گردید .سؤاالت اختصاصی
پرسشنامه به ترتیب شامل  4مؤلفه ،که متغیر بازاریابی رابطهمند را موردسنجش قرار میدهند .این
مؤلفهها شامل گویههای اعتماد ،رضایت ،ارتباطات ،ارزشهای مشترک و پیوند هستند که به ترتیب،
چهار گویه اول با  3سؤال و گویه پنجم با  3سؤال مورد سنجش قرار میگیرد 3 .سؤال نیز متغیر واسطه
تعهد رابطه را اندازهگیری میکند .بهمنظور بررسی پایایی پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ برای
سؤاالت پرسشنامه  8/09به دست آمد که شرایط مطلوبی را برای اعتبار کل پرسشنامه نشان میدهد.
بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرها

بهمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهشی از آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف استفادهشده است.
بررسی نتایج حاصل در جدول ( )6نشان میدهد مقدار احتمال بهدستآمده جهت اعتبار فرض صفر
مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیرهای رضایت و ارتباطات به ترتیب برابر با  8/14و  8/89است که
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بیشتر از احتمال خطای نوع اول برابر با  8/84است؛ لذا فرض نرمال بودن توزیع این متغیرها رد
نمیشود ولی این مقدار احتمال برای سایر متغیرها کمتر از  8/84است لذا نمیتوان توزیع سایر متغیرها
را نرمال فرض کرد .مقدار احتمال بهدستآمده جهت اعتبار فرض صفر مبنی بر نرمال بدون توزیع
متغیر تعهد برابر با  8/86است که کوچکتر از احتمال خطای نوع برابر با  8/84است لذا فرضیه نرمال
بودن مشاهدات رد میگردد.
جدول ( : )6آزمون کولموگروف -اسمیرنف برای نرمال بودن توزیع متغیرها
متغیر
میانجی

متغیرهای بازاریابی رابطهمند

متغیرهای عملکرد
کسبوکار

اعتماد

رضایت

ارتباطات

ارزشهای
مشترک

ایجاد پیوند

تعهد

فرصتهای
شغلی
اخذشده

بکار گمارده
شدگان

شاخصهای آماری
میانگین

3/63

3

3

3

3/44

3

8/33

8/03

انحراف معیار

8/76

8/76

8/76

8/76

1/83

8/79

8/87

8/06

آماره کولموگروف-اسمیرنف

1/63

1/13

1/36

1/06

1/36

1/41

1/34

8/66

مقدار احتمال

8/88

8/14

8/89

8/88

8/83

8/86

8/63

8/60

بنابراین برای متغیرهایی که فرضیه نرمال بودن برای آنها رد شده است از آزمون ناپارامتری دوجملهای
و برای متغیرهای رضایت و ارتباطات از آزمون  tاستفاده خواهد شد .مقدار احتمال بهدستآمده جهت
اعتبار فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیرهای تبدیل یافتهی فرصتهای شغلی اخذشده و
تعداد بکار گمارده شدگان به ترتیب برابر با  8/63و 8/60است .لذا با در نظر گرفتن احتمال خطای نوع
اول برابر با  ،8/84این مقادیر احتمال بزرگتر از احتمال خطای نوع اول بوده لذا فرض نرمال بودن
این دو متغیر رد نمیشود .متغیرهای وابسته به لحاظ آماری متغیرهای گسسته با توزیع احتمال پواسن
است .با توجه متغیرهای موردبحث بایستی پیوسته بوده و جهت حصول نتایج مطلوب بهتر است دارای
توزیع نرمال باشند .بدین منظور به روش باکس– کاکس متغیرها نرمالسازی شدهاند که در جدول ()3
ارائهشده است.
آزمون میزان تأثیرگذاری متغیرهای رضایت و ارتباطات بر بازاریابی رابطهمند با استفاده از آزمون  tتک نمونهای
 :   3 ) H0 ( -متغیرهای رضایت و ارتباطات تأثیر مثبتی بر بازاریابی رابطهمند ندارند.

 :   3 ) H1 ( -متغیرهای رضایت و ارتباطات تأثیر مثبتی بر بازاریابی رابطهمند دارند.
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جدول( : )3ضرایب الندا در تبدیل باکس -کاکس برای نرمالسازی متغیرهای وابسته
نام متغیر

ضریب الندا برای نرمالسازی

متغیر تبدیلشده

تعداد فرصتهای شغلی اخذشده

-8/66

( -8/66تعداد فرصتهای شغلی ایجادشده)

تعداد بکار گمارده شدگان

8

)تعداد بکار گمارده شدگان( Ln

جدول ( : )3آزمون تی تک نمونهای یکطرفه برای متغیرهای رضایت و ارتباطات
متغیر

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

آماره تی

مقدار احتمال

رضایت
ارتباطات

69
69

3
3

8/76
8/76

64
64

16/41
16/67

8/888
8/888

مقدار احتمال بهدستآمده جهت اعتبار فرض صفر برای توزیع هر دو متغیر برابر با  8/888است که
کمتر از 8/84است لذا فرض صفر رد شده و میپذیریم که رضایت و ارتباطات تأثیر مثبتی بر بازاریابی
رابطهمند دارند .برای متغیرهایی که فرضیه نرمال بودن برای آنها رد شده است از آزمون ناپارامتری
دوجملهای به شرح جدول ( )4استفاده شده است.
جدول ( : )4آزمون ناپارامتری دوجملهای برای ابعاد متغیر بازاریابی رابطهمند و تعهد
متغیر

اعتماد
ارزشهای
مشترک

حدود طبقه

تعداد

احتمال مشاهدهشده

M<=3
M>3
کل
M<=3
M>3
کل

18
09
69
13
03
69

. /1
8/6
1
8/13
8/09
1

M<=3

36

8/33

احتمال آزمون

سطح
معنیداری

8/4

8/888

8/4

8/888

ایجاد پیوند

M>3
کل
M<=3

93
69
14

8/97
1
8/19

8/4

8/888

تعهد

M>3

01

8/03

8/4

8/888

کل

69

1
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با توجه به سطح معنیداری بهدستآمده که برابر 8/888است ( کمتر از  )8/84پس فرض صفر
قویاً رد میشود و مشاهده میشود که متغیرهای اعتماد ،ارزشهای مشترک ،ایجاد پیوند تأثیر مثبتی
بر بازاریابی رابطهمند دارند و همچنین با توجه به جدول آمارههای توصیفی میانگین هر سه متغیر
بیش از  3است که نشاندهنده تأثیر مثبت این سه متغیر بر بازاریابی رابطهمند است .نتایج بهدستآمده
از جداول حاکی از آن است که متغیرهای اعتماد ،رضایت ،ارزشهای مشترک ارتباطات و ایجاد پیوند
با اطمینان  64درصد پذیرفته میشود که تأثیر مثبتی بر بازاریابی رابطهمند دارند .مقادیر احتمال
بهدستآمده جهت اعتبار فرض مبنی بر کمتر یا مساوی میانگین متغیر تعهد رابطه با مقدار حد وسط
برابر با  3در جامعه آماری صفر است لذا این فرضیه قویاً رد میشود .نتایج بهدستآمده از جدول ()4
حاکی از آن است که متغیر تعهد رابطه ،بهطور معنیداری شرایط مناسبی را از تعامل بین بنگاههای
اقتصادی و مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی فعال در حوزه اعزام نیروی کار به خارج
از کشور نشان میدهد.
تجزیهوتحلیل دو متغیره

پس از تحلیلهای تک متغیره و بررسی ویژگیهای جامعه توزیع متغیرهای تحت مطالعه ،در این بخش
به تحلیل روابط دوبهدوی متغیرهای مرتبط با یکدیگر در مدل مفهومی پژوهش پرداخته میشود .نتایج
آزمون نشان میدهد بین متغیر تعهد و  7متغیر دیگر رابطه معناداری وجود دارد.
جدول( : )9نتایج بهدستآمده از آزمون همبستگی اسپیرمن
متغیرهای موردبررسی

مقدار آمارة آزمون

سطح معناداری

اعتماد  -تعهد

8/949

8/888

رضایت  -تعهد

8/969

8/888

ارتباطات  -تعهد

8/393

8/888

ارزشهای مشترک  -تعهد
ایجاد پیوند  -تعهد

8/963
8/4

8/888
8/888

متغیر تعداد فرصتهای شغلی اخذشده  -تعهد

8/606

8/888

متغیر تعداد بکار گمارده شدگان  -تعهد

8/606

8/888

تحلیل چند متغیره و آزمون فرضیههای تحقیق

در این پژوهش جهت تحلیل چند متغیره و آزمون فرضیهها از روش تجزیهوتحلیل رگرســــــــــــیون
چندگانه اسـتفادهشـده اسـت .ابتدا این فرض بررسیشده است که آیا ابعاد بازاریابی رابطهمند (اعتماد،
رضــایت ،ارتباطات ،ارزشهای مشــترک ،ایجاد پیوند) بر تعهد تأثیر دارد؟ این فرض را با اســتفاده از
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رگرسـیون چندگانه به این صورت انجام داده میشود که تکتک این متغیرها را وارد مدل میشوند تا
تأثیر هرکدام و اینکه چند درصـد از تغییرپذیری تعهد رابطه بهوسیله این متغیرها ،بررسی شود .بعد از
محاسبه ضرایب برآورد شده بهصورت زیر است:
Y  0 / 916  0 /157 X1  0 / 268 X 2  0 /151X 3  0 / 38 X 4  0 /12 X 5

که در آن  :Yتعهد رابطه : X 1 ،اعتماد : X 2 ،رضایت : X 3 ،ارتباطات : X 4 ،ارزشهای مشترکX 5 ،

:

ایجاد پیوند ،است.
جدول ( : )7نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
نتیجه
آزمون

فرض

آماره آزمونF

مقدار
احتمال

تأثیر مثبت بازاریابی رابطهمند بر تعهد

68/39

8/888

عدم رد

تأثیر مثبت تعهد بر تعداد اخذ فرصتهای شغلی

999/9

8/888

عدم رد

تأثیر مثبت تعهد بر تعداد بکار گمارده شدگان

1316/3

8/888

عدم رد

تأثیر مثبت بازاریابی رابطهمند بر تعداد فرصت شغلی

16/1

8/888

عدم رد

تأثیر مثبت بازاریابی رابطهمند بر تعداد بکار گمارده شدگان

10/3

8/888

عدم رد

با توجه به سطح معنیداری که کمتر از8/84است با اطمینان  64درصد ،هر  4فرض جدول فوق تأیید
میشود .حال با استفاده از تحلیل مسیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از متغیرهای بازاریابی
رابطهمند بر عملکرد کسب وکار (تعداد اخذ فرصتهای شغلی ،تعداد بکار گمارده شدگان) به دست آید.
منظور از اثرات غیرمستقیم این است که اثر عوامل بازاریابی رابطهمند ،بهواسطه متغیر تعهد بر روی
عملکرد کسبوکار ارزیابی شود.
جدول ( :)0مجموع اثرات متغیرهای بازاریابی رابطهمند بر فرصتهای شغلی اخذشده
متغیر مستقل

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

مجموع اثرات

اعتماد
رضایت
ارتباطات
ارزشهای مشترک
ایجاد پیوند

8/841
8/177
-8/870
8/347
8/61

8/14
8/69
-8/13
-8/33
8/14

8/6
8/337
-8/610
8/767
8/39
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جدول( :)6مجموع تأثیرات متغیرهای بازاریابی رابطهمند بر تعداد بکار گمارده شدگان
متغیر مستقل

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

مجموع اثرات

اعتماد

-8/861

8/19

8/13

رضایت

8/663

8/67

8/363

ارتباطات

-8/877

-8/13

-8/617

ارزشهای مشترک

8/349

8/34

8/089

ایجاد پیوند

8/61

8/19

8/37

با توجه به نتایج بهدستآمده از جداول مشاهده میشود که متغیرهای بازاریابی رابطهمند بر عملکرد
مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی فعال در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور هم اثرات
مستقیم و هم اثرات غیرمستقیم دارند.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنف نرمال بودن یا نبودن توزیع هر یک از
متغیرها سنجیده شد که نتایج حاصل از آزمون بیانگر نرمال بودن توزیع متغیرهای رضایت و ارتباطات
بوده و به همین دلیل از آزمون  tاستفاده گردید و نتیجه حاکی از این بود که این متغیرها تأثیر مثبت
بر روی بازاریابی رابطهمند دارند و متغیرهای اعتماد ،ارزشهای مشترک و ایجاد پیوند را با توجه به
عدم نرمال بودن با آزمون ناپارامتری دوجملهای بررسی نموده و بنا بر معنیدار بودن آزمون نشان داده
شد که متغیرهای اعتماد ،ارزشهای مشترک و ایجاد پیوند نیز تأثیر مثبت و قوی بر روی بازاریابی
رابطهمند دارند .بنابراین نتایج آزمون نشان داد که تکتک این عوامل تأثیر مثبتی بر بازاریابی رابطهمند
دارند .همچنین متغیر رضایت و ارتباطات بیشترین تأثیر و ایجاد پیوند کمترین تأثیر را بر بازاریابی
رابطهمند دارد.
در تحلیلهای دومتغیره آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرها نیز نشان داد که هر دو طرف معادله
دارای همبستگی باالیی است و بین ابعاد بازاریابی رابطهمند و تعهد ،بیشترین ضریب مربوط به
همبستگی بین متغیرهای رضایت و تعهد و کمترین ضریب همبستگی مربوط به متغیرهای ایجاد پیوند
و تعهد است و درنهایت ضریب همبستگی بین ابعاد بازاریابی رابطهمند به ترتیب از بیشترین مقدار به
کمترین مقدار متعلق است به :رضایت ،ارزشهای مشترک ،ارتباطات ،اعتماد و ایجاد پیوند .همچنین
همبستگی بین تعهد و شاخصهای عملکرد کسبوکار در حد بسیار باالیی است .برای سنجش فرضیه
اصلی یعنی تأثیر بازاریابی رابطهمند بر عملکرد کسبوکار از مسیر تعهد که یک متغیر میانجی بود با
استفاده از رگرسیــون چندگانه ،با اطمینان  64درصد میتوان پذیرفت که بازاریابی رابطهمند بر تعهد
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تأثیر دارد و به عبارت دقیقتر ایجاد تعهد در بنگاههای اقتصادی حدود  43درصد به عوامل بازاریابی
رابطه مند بستگی دارد .نتایج به دست آمده از این پژوهش با پژوهش های پیشین پژوهشگران الوتو و
مکالیتو ( ،)6818وو و لو ( ،)6816لئو همکاران ( ،)6816تندر و پتزر ()6810؛ وظیفه دوست و همکاران
( ،)1369رنجبری و براری ( )1300مبنی بر اثر بازاریابی رابطهمند بر عملکرد کسبوکار همراستا است.
سایر یافتههای حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نشان میدهد  00درصد از تغییرپذیری تعداد اخذ
فرصتهای شغلی بهوسیله تعهد تبیین میگردد و نیز  63درصد از تغییرپذیری تعداد بکار گمارده شدگان
بهوسیله تعهد تبیین میگردد و درنهایت تغییرپذیری تعداد فرصتهای شغلی اخذشده و بهکارگماری
به ترتیب  46و  41درصد مربوط به اتخاذ رویکرد بازاریابی رابطهمند از طرف کاریابیها است .بنابراین
نتایج آزمون فرضها نشان دادند که بازاریابی رابطهمند تأثیر مثبتی بر عملکرد مؤسسات مشاوره شغلی
و کاریابی غیردولتی از مسیر تعهد دارد .نتایج آزمونها نیز ادعای مطرحشده در فرض اول را ثابت
کردند یعنی بازاریابی رابطهمند تأثیر مثبتی بر عوامل کسبوکار یعنی تعداد به کار گماردگان و ایجاد
فرصتهای شغلی دارند .همچنین بازاریابی رابطهمند هم اثر مستقیم مثبتی بر عملکرد مؤسسات دارند
و هم اثر غیرمستقیم یعنی از طریق تعهد باعث افزایش عملکرد کسبوکار میشوند.
این پژوهش ،ضمن ارائه نتایج شایان توجه با محدودیتهایی نیز روبروست .ادبیات پژوهش ،گواه
وابسته بودن متغیر عملکرد و تاثیرپذیری آن توسط سایر متغیرهای سازمانی است .به نظر میرسد در
حوزه سازمان و مدیریت متغیرهای زیادی مانند کیفیت ارتباط ،برند شرکت ،شرایط اقتصادی و وضعیت
اشتغال در کشور مبدا و نیز شرایط اقتصادی و روند اشتغال در کشورهای مقصد  ،...بتوانند تغییرات
عملکرد را در شرکت های کاریابی خارجی تبیین کنند .قابلیت تعمیمپذیری نتایج این پژوهش ،نیازمند
پژوهشهای بسیار در جوامع مختلف و زمانهای متفاوت است.
پیشنهادهای کاربردی

 آشنا نمودن مدیران با شاخصههای بازاریابی رابطهمند و نتایج حاصل از آن (با توجه به نتایجحاصل از پژوهش مبنی بر تأثیر بازاریابی رابطهمند بر عملکرد کسبوکار و اهمیت افزایش
سودآوری در بنگاههای اقتصادی) میتواند شرکتها را در ایجاد انگیزش برای فعالیت در عرصه
بازاریابی رابطهمند تشویق نمود.
 فرهنگسازی بر روی ایجاد پیوند بین بنگاهها :ایجاد پیوند در این پژوهش کمترین تأثیر را برروی بازاریابی رابطهمند و همچنین ایجاد تعهد در بنگاههای اقتصادی دارد درحالیکه مطالعات
پیشین نشان میدهد ،ایجاد پیوند از مهمترین شاخصهای بازاریابی رابطهمند است بنابراین به
نظر میرسد فرهنگسازی جهت ایجاد نقاط اشتراکی که بتواند مثل گرههای یک زنجیر طرفین
رابطه یعنی بنگاه -مشتری و یا بنگاه  -بنگاه را درهم آمیزد ،الزم مینماید.
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