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 چکیده:

 ماندگاری هب تمایل و ارکنانک تعهد رابطه، کیفیت نقش با عملکرد بر وریحم داخلی ین پژوهش بررسی بازاریابیهدف ا

ه است. جامعه آماری کلی شدهانجامپیمایشی -باشد، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفیمی کارکنان

ونه از تعیین حجم نم منظوربهه، باشد، با توجه به محدود بودن حجم جامعمی رق استان البرزشرکت توزیع نیروی بکارکنان 

پرسشنامه بین کارکنان برق توزیع گردیده است روایی و پایایی تحقیق  722تصادفی ساده  طوربهمند گردید، ان بهرهفرمول کوکر

و  spss20 ارافزنرمها با قرار گرفت، نتایج حاصل از تحلیل دادهاز طریق روایی محتوا و آلفای کرونباخ مورد تأیید  بیبه ترت

amos22  تأثیر کارکنان ماندگاری به تمایل بر کارکنان تعهد .دارد تأثیر کارکنان تعهد بر وریمح داخلی بازاریابینشان داد 

 ار کارکنان تعهد و محوری داخلی یریاببازا بین رابطه رابطه، تیفیک .دارد تأثیر عملکرد بر کارکنان ماندگاری به لیتما .دارد

 بین رابطه رابطه، تیفیک .کندمی تعدیل را کارکنان ماندگاری هب تمایل و تعهد کارکنان بین رابطه رابطه، تیفیک .کندمی تعدیل

 .کندمی تعدیل را عملکرد و کارکنان ماندگاری تمایل

 ارکنان، کیفیت رابطهتعهد کابطه، : تمایل به ماندگاری کارکنان، کیفیت رکلمات کلیدی

 

 

Abstract: 

The purpose of this study was to investigate internal marketing based on performance 

with the role of relationship quality, staff commitment and staff retention tendency. The 

purpose of this study was applied, descriptive and survey. Statistical population is all 

employees of Entrepreneur Insurance in Tehran. Due to the limited population size, Cochran's 

formula was used to determine sample size. Content validity and Cronbach's alpha were 

confirmed. The results of data analysis using spss20 and amos22 software showed that internal 

core axiomatic affect on employee commitment. Relationship quality, the relationship between 

internal marketing Modulates employee empathy and commitment. Relationship quality 

moderates the relationship between employee commitment and employee longevity. 

Relationship quality moderates the relationship between employee longevity and performance. 

Keywords: Employee Desirability, Relationship Quality, Employee Commitment, 

Relationship Quality 
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