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منابع انسانی با ارزشترین سرمایه در هر سازمان محسوب میشود؛ بر این اساس ،هر سازمانی به منظور حفظ
و نگهداری این سرمایه ارزشمند ،با توجه به فرهنگ ،ساختار ،اهداف و مأموریتهای سازمان ،از روش خاصی
پیروی میکند .این پژوهش با هدف شناخت عوامل تأثیرگذار بازاریابی داخلی بر نگهداشت منابع انسانی
هرمزگان صورت گرفته است .این پژوهش از منظر هدف ،کاربردی ،از بعد ماهیت و روش توصیفی -پیمایشی
و از حیث زمانی ،مقطعی است .ابزار جمعآوری دادهها شامل ترکیبی از پرسشنامه بازاریابی داخلی و پرسشنامه
نگهداشت منابع انسانی است .روایی به صورت همگرا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان گمرک هرمزگان و بالغ بر  152نفر است .حجم نمونه براساس
فرمول کوکران  102نفر انتخاب شد و روش نمونهگیری بهصورت تصادفی طبقهبندی انجام گرفت .فرضیههای
تحقیق با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری و با نرمافزار  SMART PLSانجام شد .یافتههای پژوهش
نشان داد که ابعاد بازاریابی داخلی همچون آموزشهای متنوع و گسترده ،ارائه پاداشهای سخاوتمندانه،
امنیت شغلی ،توانمندسازی کارکنان و کاهش فاصله طبقاتی بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان
تأثیر معناداری دارد.

واژگان کليدي :بازاریابی داخلی ،نگهداشت منابع انسانی ،گمرک
طبقهبندی موضوعیM41 :
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شناسایی ابعاد بازاریابی داخلی و تاثير آن بر نگهداشت
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مقدمه
یکی از با ارزشترین دارایی سازمانها ،نیروی انسانی است که عملکرد مناسب آنها بر روی اهداف سازمان تأثیر بسزایی
دارد؛ بنابراین رفتار و نگرش آنها از اهمیت باالیی برخوردار است (شارما و همکاران .)2016 ،1در حقیقت ،نیروی انسانی
مهمترین سرمایه هر سازمانی تلقی میشود و سازمانهای پیشرفته و موفق بخش اعظمی از زمان و سرمایه خود را صرف نیروی
انسانی شاغل میکنند تا از این طریق بهرهوری و کیفیت خدماتی که ارائه میدهند ،افزایش یابد (لو و همکاران .)2015 ،2به
دلیل اهمیت این موضوع ،سازمانها همواره دارای انگیزههایی برای افزایش نگهداشت منابع انسانی در محیط خود بودهاند؛
چراکه مشکل اصلی هر سازمانی حفظ و نگهداری منابع انسانی الیق است تا حدی که اگر این مشکل حل شود سودآوری
سازمان حتمی خواهد بود و از سوی دیگر از دست دادن نیروهای الیق برای سازمان بسیار پرهزینه است (بیورلی و شارون ،
 )2001و اکثر سازمانها هر ساله مبالغ قابل توجهی جهت جذب و نگهداری کارکنان خود هزینه مینمایند و این در حالی
است که هر سازمان قادر است در صورت اتخاذ شیوههای مناسب ،عالوه بر حفظ منابع انسانی موجود ،زمینهساز جذب تعدادی
دیگر از کارکنان فعال سازمانها نیز باشد (وفایی نژاد و همکاران.)1395 ،
از سوی دیگر ،م وارد متعددی برای نگهداشت منابع انسانی وجود دارد و از نظر محققین یکی از این موارد میتواند بازاریابی
داخلی میباشد .بازاریابی داخلی ،به عنوان ابزار مدیریت منابع انسانی تعریف شده است (تسای )2014 ،3و عاملِ مهمی در
توسعة فرهنگ نوآوری سازمان به شمار میرود که مشارکت کارکنان را در توسعة خدمات جدید افزایش میدهد و در ارتباطات
درونگروهی ،انعطافپذیری بیشتری برای آنان فراهم میآورد (گُنزالز و همکاران .)2012 ،4به همین منظور ،کیلسون)2014( 5
هدف اصلی بازاریابی داخلی را توسعة آگاهی مشتریان درونی و بیرونی سازمان و حذف موانع عملکردی به منظور دستیابی به
اثربخشی سازمانی میداند (کیلسون .)2014 ،از این رو ،بازاریابی داخلی از رویکرد بازاریابی در ادارة تمام فعالیتهای تعاملی
درون سازمان استفاده میکند و از این طریق با تقویت حس مشتریمداری در کارکنان ،محیط داخلی کارآمدتری ایجاد میکند
(برزکی و قوجالی.)2013 ،6
همچنین ،بازاریابی داخلی از طریق شاخصهایی همچون آموزش و توسعه (توسعة نظاممند دانش ،مهارت و نگرش برای
انجام وظایف)؛ توانمندسازی (روشی برای فعالکردن کارکنان هنگام تصمیمگیری)؛ انگیزش و پاداش (حرکت کارکنان به سوی
بروز رفتارهای مطلوب و مدنظر) و ارتباطات (فرایندی که به وسیلة آن افراد در درون سازمان پیامها را منتقل و دریافت
میکنند) ،انگیزة کارکنان را برای ادامه فعالیت در سازمان ارتقا میدهد (هواری و همکاران)2013 ،7؛ اما باید به این نکته توجه
داشت که اگرچه تمامی این عوامل می تواند بر نگهداشت کارکنان مؤثر باشد ،اما نگهداشت تمامی کارمندان کار سنجیده و
منطقی نیست و در برخی موارد نگهداشت یک فرد میتواند هزینه گزافی به سیستم تحمیل نماید (مورهید و گریفین.)1992 ،8
گمرک جمهوری اسالمی ایران سازمانی دولتی است که مسئول اعمال و اجرای قوانین مربوط به گمرک ،ترانزیت ،حقوق
و عوارض ورودی و صدوری و گمرکی ،صادرات و واردات کاال و همچنین مالیات های مربوطه را برعهده دارد .این سازمان به
طور رسمی و قانونی ،نقش هماهنگی و تنظیم قوانین و مقررات تعیین شده را با واردات و صادرات کاال دارد .نقش های اصلی
گمرک در واردات و صادرات شامل نظارت بر رعایت کردن قوانین توسط بازرگانان(واردکنندگان وصادرکنندگان) ،نظارت بر
رعایت کردن محدودیت ها و ممنوعیت های تعیین شده وعمل کردن به وعده های خود در مورد معافیت ها و تخفیف های
وارد یا صادر کنندگان کاالها می باشد .از سوی دیگر گمرک ،سازمانی است که ضمن وظیفه پاسداری از مرزهای اقتصادی،
حفظ کارکنان با تجربه خود را برعهده دارد .در صورتی که سازمان گمرک نتواند از طریق بازاریابی داخلی ،نگهداشت کارکنان
را افزایش دهد ،امکان وارد شدن میلیاردها ریال خسارت به کشور وجود دارد .خساراتی که ممکن است به صورت مالی در زمان
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وقوع بوده و یا اثرات آن باعث بوجود آمدن خسارات مالی و معنوی در بلندمدت باشد .بنابراین لزوم نگهداشت کارکنان که
منجر به حداکثر بهره از کارکنان است ،مؤثر میباشد .درحقیقت ،خروج کارکنان میتواند به این معنی باشد که گمرک به اندازه
کافی خوب و مناسب نبوده است و این موضوع هم وجهه خوبی برای اعتبار گمرک ندارد و هم اینکه افراد جدید برای ورود به
گمرک تمایلی نخواهند داشت.با توجه به مطالب مطرح شده ،علیرغم اینکه در پیشینه موضوعی پژوهش حاضر مطالعات
گستردهای در خصوص عوامل مؤثر بر نگهداشت منابع انسانی صورت گرفته است ،اما تاکنون شناسایی و بررسی تأثیرات
بازاریابی داخلی بر نگهداشت منابع انسانی تا حد زیادی ناشناخته باقیمانده است .بنابراین پژوهش حاضر ،به طور ویژه به دنبال
بررسی شناسایی و بررسی تأثیرات بازاریابی داخلی بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان میباشد .همچنین در این
پژوهش ،به طور ویژه از مدل سازی معادالت ساختاری که یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیههایی درباره روابط میان
متغیرهای مشاهده و پنهان است ،استفاده خواهد شد.

مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
گمرک ایران بهعنوان مرزبان اقتصادی کشور ستون مهمی از اقتصاد محسوب می شود .استان هرمزگان به عنوان گلوگاه
صادرات و واردات کشور میباشد و نقشی مهم در تحقق برنامههای راهبردی و توسعه پایدار اقتصادی کشور دارد ،بنابراین
نیازمند حفظ و نگهداشت کارکنان متخصص و با قابلیتهای ویژه است که ضمن حفظ انگیزه در کارکنان ،قابلیتها ،توانمندیها
و استعداد و خالقیت آنها را در راستای تحقق سیاستهای اجرایی چشمانداز بیست سالة کشور و قوانین برنامههای پنج ساله
توسعه کشور بهکار گیرد (اداره گمرک هرمزگان)1398 ،؛ چرا که هر ساله سازمان ها بخش قابل توجهی از کارکنان خود را از
طریق بازنشستگی پیش از موعد  ،فرسودگی شغلی و ترک خدمت از دست می دهند .این امر در عملکرد روزانه سازمان و
اثربخشی نیروی کار تأثیر می گذارد .سازمان های دولتی و خصوصی به طورم داوم با این مسئله مواجه هستند .ازطرف دیگر با
پیشرفت فناوری و ایجاد رقابت بین سازمان ها ،کارکنان با فرصت های شغلی زیادی مواجه هستند .این مسئله باعث سخت
شدن کار سازمان ها در نگهداشت منابع انسانی می شود .بنابراین جلوگیری از ترک خدمت و نگهداشت کارکنان در بلندمدت
از مسائل اصلی سازمان ها به شمار می آید (کالرک .)2013 ،9بنابراین ،مدیریت منابع انسانی به عنوان یک عامل بسیار مهم
در موفقیت هر سازمان به شمار می آید و زمانی می توانند کارهایشان را به خوبی انجام دهند که عالوه بر اینکه توانایی الزم را
داشته باشند ،انگیزه کافی نیز برای میل به ماندن در شغل و سازمان خود را داشته باشند تا بتوانند با عالقه و اشتیاق الزم
وظیفه خود را انجام دهند (اسپکتور .)2000 ،عالوه براین ،چالش پیش روی بسیاری از سازمان ها ،نگهداشت منابع انسانی آنان
است که میتواند مزیت رقابتی برای سازمان باشد (داودی و فرتاش .)2013 ،10از این رو ،سازمان دهندگان سازمان برای کسب
و حفظ رضایت مشتری در این محیط رقابتی تجاری مجبور به ارائه خدمات عالی هستند .از این روکاندامپولی پیشنهاد می
کند که در محیط مرتبط فشرده ،یک سازمان خدماتی باید رو به سوی بازاریابی داخلی جهت ترویج ارزش سازمانی به کارکنان
بیاورد و روابط خود با کارکنان را به صورت موازی با نگهداشت منابع انسانی که بر روی مشتریان متمرکز است مدیریت نماید.
بری و همکاران )1976( 11مفهوم بازاریابی داخلی را معرفی کرده ،و بعدها (بری )1981 ،12بازاریابی داخلی را بدین گونه تعریف
نمودند “دید به کارمندان به عنوان مشتریان داخلی ،دید به شغل به عنوان محصوالت داخلی که برآورده کننده نیازهای این
مشتریان است ،در حالی که به اهداف شرکت نیز می پردازد” .آرنت و همکاران )2002( 13استدالل می کنند که بازاریابی
داخلی باید پیش از بازاریابی خارجی صورت گیرد ،زیرا ترویج خدمات عالی قبل از تشویق کارکنان به ارائه آنها هیچ معنی ای
ندارد .کاسلوان و همکاران )2010( 14نشان دادند که بازاریابی داخلی همه کارکنان را به عنوان مشتریان داخلی محسوب نموده
و برای ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان خارجی ،ابتداً باید مشتریان داخلی خود راضی و با انگیزه باشند .بر این اساس چالش
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اصلی هر سازمان جذب ،تعالی و نگهداشت منابع انسانی میباشد (بنتیس)2010،؛ لذا تا زمانی که نیاز به خواستههای منابع
انسانی داخلی در سازمانها برآورده نشود کسب رضایت مشتریان غیرممکن است ،از این رو باید به بازاریابی داخلی در سازمان
توجه ویژه داشت (رستمی و همکاران .)1394،بازاریابی داخلی متأثر از مدیریت کیفیت و بازاریابی خدمات است که باعث
اطمینان از رضایتمندی بین کارکنان سازمان و مشتریان میشود (عبدالمنافی و دادخواه.)1395 ،
با این وجود ،در ادامه به بیان پارهای از پژوهش های تجربی پرداخته میشود که در این زمینه انجام شده و به نحوی با
موضوع پژوهش ارتباط پیدا میکنند .افزون بر این ،برخی از پژوهش ها به منظور ایجاد پشتوانه برای به کارگیری متغیرهای
این پژوهش بیان شده است.
امجدی و همکاران ( ،)1397در پژوهشی به بررسی آسیبشناسی حفظ و نگهداری کارکنان حرفهای با رویکرد اخالق
سازمانی در شرکت ملی نفت پرداختند .نتایج نشان داد که عوامل سازمانی ،فردی و فرهنگی بر نگرش کارکنان ،همچنین بر
حفظ و نگهداری کارکنان مؤثرند .همچنین آزمون  Tزوجی نشان داد که به جز  3مؤلفه «استانداردها»« ،گرایش کارآفرینی»
و «هویت» در بقیه مؤلفه ها بین وض ع موجود و مطلوب فاصله وجود دارد و بر اساس رتبه بندی فریدمن در وضع موجود و
مطلوب مؤلفه های تعارض ،سبک رهبری ،استقالل طلبی ،طرح شغل و ریسک دارای آسیب می باشند.
عابدی و همکاران ( ،)1397در پژوهشی به بررسی رابطه میان بازاریابی داخلی و ارتقاء تعهد سازمانی در بخش خدمات
مسافر شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران هما پرداختند .نتایج نشان داد که عوامل انگیزش مادی و غیرمادی ،محیطی
و تجربه و تحصیالت ،ابزار و تجهیزات کاری تأثیر مثبت و معناداری بر روی ارتقاء تعهد سازمانی دارند.
تو و همکاران ( ،)2015اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان
بیلی ،)2017( 15در پژوهشی به بررسی اثر تعهد مدیریت بازاریابی داخلی بر نگرش کارکنان پرداختند .نتایج نشان داد
که تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی به شیوه های بازاریابی داخلی از جمله ارتباطات داخلی رسمی و غیر رسمی مرتبط می
باشد ،بگونه ای که ارتباطات داخلی رسمی موجب تسهیل ارتباطات داخلی غیر رسمی می گردد .عالوه بر این ،تعهد مدیریت
به بازاریابی داخلی و ارتباطات داخلی رسمی بر نگرش کاری کارکنان تاثیر می گذارد.
سلما کادیک و همکاران ،)2018( 16در پژوهشی به بررسی اثر غیرمستقیم بازاریابی داخلی ،همراه با تطابق اهداف در
عمل ،بر رضایت مشتری در سطوح مختلف ارتباط فروشنده ،در محیطهای بازاری در حال توسعه و توسعه یافته پرداختند.
نتایج نشان داد که اثر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری تحت تأثیر تطابق اهداف عملی در هر دو بازار است .عالوه بر این،
نتایج نشان داد که در سطوح باالی ارتباطات ،اثر تطبیق هدف بر رضایت مشتری در بازارهای در حال توسعه قویتر است.
مفاهیم عملی و نظری این یافتهها شرح دادهشدهاند.
ویشا ( ،)2019در پژوهشی به بررسی شیوه های بازاریابی داخلی در تقویت گردش شغلی پرداخت .نتایج نشان داد که
ابعاد مختلف بازاریابی داخلی بر اشتغال زایی در بیمارستان های اردن تأثیر دارد .با این حال ،انگیزه کارکنان مهمترین بعد
برای افزایش گردش شغلی است.

فرضيههاي پژوهش
با توجه به مبانی نظری و اهداف پژوهش ،فرضیه ها به شرح زیر تدوین شده اند:

فرضيه اصلی اول :بازاریابی داخلی بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان تأثیر معناداری دارد.
فرضيه هاي فرعی:
فرضیه فرعی اول :آموزشهای متنوع و گسترده بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی دوم :ارائه پاداشهای سخاوتمندانه بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی سوم :امنیت شغلی بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان تأثیر معناداری دارد.
Bili
Selma Kadic et al

1516-
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فرضیه فرعی چهارم :تسهیم اطالعات بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی پنجم :توانمندسازی کارکنان بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی ششم :کاهش فاصله طبقاتی بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان تأثیر معناداری دارد.

روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوه پژوهش ،توصیفی -پیمایشی و با در نظر گرفتن معیار زمان ،مقطعی
است .در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و به منظور حصول اطمینان از روایی و
پایایی پرسشنامه از بار عاملی گویه ها ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،میانگین واریانس استخراج شده و ریشه دوم میانگین
واریانس استخراج شده (معیار فورنل و الرکر) استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان (اعم از اداری ،دفتری
و مدیریتی) که در گمرک هرمزگان فعالیت دارند میباشد ،که برای جمعآوری اطالعات از فرمول کوکران استفاده شد .به علت
نامحدود بودن حجم نمونه ،تعداد  109نفر از کارمندان که واجد شرایط بودن ،انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.
دوره زمانی جمع آوری داده ها و تحلیل فرضیات و دستیابی به اهداف پژوهش ،بهار و تابستان  1398می باشد .روش
گردآوری اطالعات در این پژوهش را میتوان به دو دسته کتابخانه ای و میدانی تقسیم نمود .در ارتباط با جمع آوری اطالعات
مربوط به ادبیات موضوعی و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای و در خصوص گردآوری اطالعات برای تأیید یا رد فرضیات
پژوهش ،روش میدانی (پیمایشی) مورد استفاده قرار میگیرد .بدین منظور ،در جهت سنجش بازاریابی داخلی از پرسشنامه
محقق ساخته پورنبی در سال  1394استفاده گردیده است که شامل  6بٌعد (امنیت شغلی ،آموزش های متنوع و گسترده،
ارائه پاداش های سخاوتمندانه ،تسهیم اطالعات ،توانمندسازی کارکنان ،کاهش فاصله طبقاتی در میان کارکنان) و  27گویه
است .همچنین برای سنجش نگهداشت منابع انسانی از پرسشنامه محقق ساخته سنجقی و همکاران ( ،)1390مهرابیان و
همکاران ( ،)1390اله وردی و همکاران ( )1391استفاده گردیده است که شامل  9بٌعد (تعهد سازمانی ،احساس عدالت سازمانی،
تأمین نیازهای کارکنان ،رضایت و امنیت شغلی ،محتوا و ماهیت شغل ،مشخص بودن اهداف و انتظارات ،فضای همکاری و
انسجام گروهی ،حقوق پرداختی و مزایا و مدیریت و رهبری) و  47گویه است که در مجموع  74گویه تخصصی و 6گویه
ویژگی جمعیت شناختی طراحی شده است .در این پرسشنامه ها از پاسخ دهنده خواسته شده که با توجه به سناریوی مطرح
شده میزان موفقیت خود را با هر گویه براساس طیف لیکرت پنج گزینه ای (کامال مخالفم  ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و
کامالً موافقم) بیان نمایند.

یافتههاي پژوهش
در این پژوهش ،برای تأیید یا رد فرضیهها از مدل معادالت ساختاری و به طور اخص تحلیل مسیر استفاده شد .در جدول
 ،1به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است ،آماره های توصیفی متغیرهای مورد
مطالعه شامل میانگین و انحراف استاندارد نشان داده می شود .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سوال های عمومی پرسشنامه
نیز بیانگر این است که  82درصد پاسخ دهندگان مرد و مابقی زن هستند .همچنین ،میانگین سن گروههای نمونه (اعم از زن
و مرد) حدود بین  47-37سال بوده است .در خصوص مقطع تحصیلی ،حدود  8درصد آنها دارای تحصیالتی در سطح زیردیپلم،
 14درصد دارای تحصیالتی در سطح دیپلم 46 ،درصد دارای تحصیالتی در سطح کارشناسی و در نهایت  29درصد نیز دارای
تحصیالتی در سطح کارشناسی ارشد و باالتر هستند .درخصوص سابقه کار 2/9 ،درصد از پاسخ دهندگان دارای سابقه کار زیر
 5سال 12/9 ،درصد آنها نیز بین  6تا  10سال 27/5 ،درصد آنها نیز بین  11تا  15سال و نیز  46/6درصد  15سال به باال می
باشند .در نهایت  83درصد از پاسخ دهندگان به صورت قراردادی در سازمان فعالیت می کنند و  17درصد آن ها به صورت
رسمی فعالیت می کنند.
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در نهایت پس از بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی ،هریک از میانگین ،انحراف معیار ،کمینه و بیشینه مربوط به هر
کدام از متغیرهای پژوهش و ابعاد آن بررسی شد.
جدول  :1آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش

نام متغيرها

ميانگين

انحراف معيار

چولگی

کشيدگی

حداقل

حداکثر

بازاریابی داخلی
نگهداشت منابع انسانی

3/25
3/26

0/552
0/536

-0/74
-0/81

2
2

1/19
1/34

4/59
4/43

برازش مدل هاي اندازه گيري
در این پژوهش برای ارزیابی مدل های اندازه گیری انعکاسی و حصول اطمینان از پایایی ابزار اندازه گیری از سه معیار
سنجش بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و به منظور حصول اطمینان از روایی ابزار اندازه گیری از سه معیار
روایی محتوا ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است .بار عاملی حداقل  0/4برای هر گویه نشان دهنده ساختار مناسب
است .همان طور که در جدول  2مشاهده می شود تمامی متغیرها دارای مقدار مناسب بار عاملی هستند .همچنین مطابق با
این جدول ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از  0/7حاکی از پایای مدل است .روایی محتوا به وسیله اطمینان از
سازگاری بین شاخص های اندازه گیری و ادبیات موجود ایجاد می شود .این روایی از نظر اساتید و صاحب نظران حاصل گردید.
روایی همگرا به بررسی میزان همبستگی هر سازه با شاخص های خود می پردازد و میانگین واریانس حداقل  0/5بیانگر روایی
همگرا است .همان طور که در جدول شماره  2مالحظه می شود ،ابزار اندازه گیری از روایی همگرا مناسبی برخوردار است.
جدول  :2روایی همگرا و پایایی ابزار اندازه گيري

متغير

آلفاي کرونباخ

پایایی ترکيبی

روایی همگرا

بارعاملی

سطح نگهداشت منابع انسانی

0/987

0/988

0/630

0/197-0/156

آموزشهای متنوع و گسترده

0/892

0/921

0/699

0/868-0/797

ارائه پاداش های سخاوتمندانه

0/889

0/919

0/693

0/855-0/773

امنیت شغلی

0/901

0/926

0/716

0/866-0/819

تسهیم اطالعات

0/876

0/915

0/729

0/872-0/823

توانمندسازی کارکنان

0/855

0/902

0/697

0/866-0/817

کاهش فاصله طبقاتی

0/860

0/906

0/706

0/896-0/759

معیار دیگری برای بررسی برازش مدل های اندازه گیری ،روایی واگرا است که از طریق معیارهای فورنل و الکر محسابه
می شود .معیار فورنل و الکر از طریق جذر میانگین واریانس استخراج شده با همبستگی بین سازه ها (جدول شماره  )3سنجیده
شده است و برای هرکدام از سازه های انعکاسی جذر میانگین واریانس استخراج شده باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سازه
های مدل باشد.
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جدول  :3بررسی روایی واگرا براساس معيار فورنل و الکر

کاهش

سطح

فاصله

نگهداشت

طبقاتی

منابع انسانی

توانمندي

تسهيم

امنيت

ارایه

آموزش متنوع

کارکنان

اطالعات

شغلی

پاداش ها

و گسترده
0/954

0/840

متغيرها
آموزش متنوع و
گسترده

0/946

0/836

ارایه پاداش ها

0/939

0/933

0/893

امنيت شغلی

0/937

0/846

0/895

0/895

تسهيم اطالعات

0/942

0/854

0/896

0/922

0/892

0/928

0/835

0/919

0/898

0/900

0/909

0/794

0/879

0/860

0/860

0/871

0/897

توانمندي
کارکنان
سطح نگهداشت
منابع انسانی
کاهش فاصله
طبقاتی

تحليل نتایج آزمون فرضيه
جهت تأیید یا رد هر فرضیه ،از مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد و اعداد معناداری استفاده خواهد شد .معیار
تأیید یا رد هر فرضیه این است که اگر مقدار آماره  tاز  1/96بیشتر باشد ،مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاری تایید خواهد
شد .به منظور تأیید یا رد فرضیههای پژوهش خالصه نتایج در جدول زیر ارائهشده است.
جدول  :4نتایج حاصل از آزمون فرضيه ها

نام متغيرها

ضریب

ميانگين

انحراف

مسير

نمونه

معيار

آماره t

سطح
معناداري

کل ابعاد بازاریابی داخلی به نگهداشت منابع انسانی

0/702

0/767

0/076

9/192

0/0000

آموزشهای متنوع و گسترده به نگهداشت منابع انسانی

0/261

0/262

0/048

5/392

0/0000

ارائه پاداشهای سخاوتمندانه به نگهداشت منابع انسانی

0/207

0/207

0/041

5/015

0/0000

امنیت شغلی به نگهداشت منابع انسانی

0/185

0/188

0/053

3/464

0/0010

تسهیم اطالعات به نگهداشت منابع انسانی

0/093

0/092

0/056

1/653

0/0991

توانمندسازی کارکنان به نگهداشت منابع انسانی

0/112

0/109

0/055

2/033

0/0430

کاهش فاصله طبقاتی به نگهداشت منابع انسانی

0/177

0/176

0/040

4/463

0/0000

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،ضریب مسیر کل کل ابعاد بازاریابی داخلی به نگهداشت منابع انسانی مثبت،
و با توجه سطح خطا که کوچکتر از  5درصد است ،معنادار است ،به این صورت که به ازای یک درصد تغییر (افزایش یا کاهش)
در ابعاد بازاریابی داخلی  ،نگهداشت منابع انسانی  0/70درصد کاهش یا افزایش مییابد .بنابراین فرضیه اول رد نمیشود .این
بدان معناست که کل ابعاد بازاریابی داخلی بر نگهداشت منابع انسانی تأثیر دارد .همچنین ابعاد بازاریابی داخلی براساس جدول
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 4از جمله آموزشهای متنوع و گسترده ،ارائه پاداشهای سخاوتمندانه ،امنیت شغلی ،کاهش فاصله طبقاتی و توانمندسازی
کارکنان بر نگهداشت منابع انسانی گمرک هرمزگان تأثیر دارد؛ اما بعد تسهیم اطالعات بر نگهداشت منابع انسانی گمرک
هرمزگان تأثیر ندارد.
معیار  R2مربوط به متغیرهای درون زا مدل است که دارای سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67است و به عنوان مالک برای
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی معیار معیار  R2توسط چین ( )1998مطرح شده است ،که در جدول ( )5مقادیر مربوط به
متغیرهای پژوهش نشان داده شده است .با توجه به جدول ( )5مقادیر  R2متغیرهای درون زا پژوهش از سطح قوی یعنی 0/97
بیشتر هستند ،که نشان از برازش مناسب مدلها می باشد.
جدول  :5نتایج معيار R2

نام متغيرها

R2

نگهداشت منابع انسانی

0/973

بازاریابی داخلی

0/513

معیار  Fقدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازدکه مقادیر آن  0/15 ،0/02و  0/35است که به ترتیب اثرات کوچک،
متوسط و بزرگ متغیر مکنون برونزا را نشان میدهد .با توجه به جدول ( )6مقادیر  Fتقریباً متغیرهای درون زا پژوهش قدرت
پیشبینی ضعیف به باالیی را برای برازش مناسب مدلها نشان می دهند.
جدول  :6نتایج معيار F

نام متغيرها

F

بازاریابی داخلی >-نگهداشت منابع انسانی

0/850

آموزشهای متنوع و گسترده  >-نگهداشت منابع انسانی

0/306

ارائه پاداشهای سخاوتمندانه  >-نگهداشت منابع انسانی

0/189

امنیت شغلی  >-نگهداشت منابع انسانی

0/181

تسهیم اطالعات  >-نگهداشت منابع انسانی

0/035

توانمندسازی کارکنان  >-نگهداشت منابع انسانی

0/052

کاهش فاصله طبقاتی  >-نگهداشت منابع انسانی

0/200

نتيجهگيري و بحث
در این پژوهش ،بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی داخلی بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان از طریق معادالت
ساختاری سنجیده شده است .نتایج پژوهش نشان داد ضریب تأثیر کل ابعاد بازاریابی داخلی بر نگهداشت منابع انسانی در
گمرک هرمزگان  )0/702( ،مثبت و معنادار است .بنابراین فرضیه اصلی اول پژوهش در سطح اطمینان  0/95درصد پذیرفته
خواهد شد .این بدان معناست که ،بهبود بازاریابی داخلی باعث کاهش تمایل کارکنان به ترک خدمت در سازمان میشود .از
طرفی دیگر چهار فرضیه فرعی صحت فرضیه اول را تایید کردند ،بدین گونه که نتایج نشان داد ضریب تأثیر آموزشهای متنوع
و گسترده بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان ( ،)0/26ضریب تأثیر ارائه پاداشهای سخاوتمندانه بر نگهداشت
منابع انسانی در گمرک هرمزگان ( ، )0/20ضریب تأثیر امنیت شغلی بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان (،)0/18
ضریب تأثیر توانمندسازی کارکنان بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان ( )0/11و در نهایت ضریب تأثیر کاهش
فاصله طبقاتی بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان )0/17( ،درصد مثبت و معنادار بودند .اما ضریب تأثیر تسهیم
اطالعات بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان ( )0/09معنادار نیست .این نتایج با مبانی و عقاید مطرح شده در
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خصوص تأثیر بازاریابی داخلی بر نگهداشت منابع انسانی هم راستا است .بازاریابی داخلی از طریق عواملی که عنوان شده است
بر نگهداشت کارکنان اثرگذار باشد (کامران نژاد و همکاران 1390 ،و قربانی و رضایی راد)1390 ،؛ اگرچه این کار هزینه گزافی
برای سازمان به جا خواهد گذاشت (مورهید و گریفین  .)1992 ،اما با توجه به اینکه گمرک ،سازمانی است که ضمن وظیفه
پاسداری از مرزهای اقتصادی ،حفظ کارکنان با تجربه خود را برعهده دارد .بنابراین با بهبود ابعاد مربوط به متغیر بازاریابی
داخلی ،نگهداشت کارکنان را افزایش دهد ،تا از خسارت مالی و معنوی وارده به کشور جلوگیری نماید .شایان ذکر است تاکنون
در زمینه شناسایی و بررسی ابعاد بازاریابی داخلی بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک هرمزگان صورت نگرفته است ،بنابراین
امکان مقایسه بیش از این با سایر پژوهشها وجود ندارد.
با توجه به نتایج پژوهش ناشی از تأثیرگذاری ابعاد بازاریابی داخلی و تاثیر آن بر نگهداشت منابع انسانی در گمرک
هرمزگان پیشنهاد میشود که با اجرای تحقیقات میان سازمانی و با رویکردی تطبیقی در جهت شفاف سازی عملکرد کارکنان
سازمان تالش بسیار شود ،چون این امر موجب افزایش نگهداشت کارکنان می شود در این راستا این دیدگاه را روز به روز
تقویت کنند .همچنین در این راستا به مدیران ،کارفرمایان و سازمان های توصیه می گردد با اجرای راهکارهای مناسب فاصله
طبقاتی کارکنان را کاهش داده تا رضایت شغلی کارکنان افزایش یابد .از سوی دیگر ،به مدیران شهرداری پیشنهاد می گردد
با استقرار سیستم کنترل های داخلی قابل اتکا در سازمان و جلوگیری از ایجاد زمینه های تقلب اقدام نمایند .از طرفی به
کارفرمایان سازمان ها توصیه می گردد با بکارگیری کارکنان با اطالعات تسهیم یافته ،بتوانند در تصمیم گیریها بهتر عمل
کرده و سطح تواناییهای خود را افزایش دهند که این خود باعث افزایش عملکرد سازمان شود .در نهایت به پژوهشگران آتی
پیشنهاد میشود که تأثیر تعهد سازمانی را نیز به عنوان متغیر میانجی بر رابط بین بازاریابی داخلی و نگهداشت منابع انسانی
را مورد بررسی قرار داد ؛ چرا که سطح باالیی از تعهد سازمانی و سطح پایین تمایل به ترک از خدمت ،شاخصههای کلیدی
کارایی سازمان هستند.

محدودیتها تحقيق
در انجام هر پژوهش محدودیتهایی بر سر راه پژوهشگر قرار میگیرد ،که این پژوهش از آن مستثنی نیست .عمدهترین
محدودیت این پژوهش فهم سواالت پرسشنامه برای افراد پاسخ دهنده ،کم بودن نمونه تحقیق و عدم امکان تعمیم نتایج ،عدم
تمایل به همکاری برخی کارکنان و انجام ندادن تحقیقات مشابه در رابطه با موضوع پژوهش در ایران و در نتیجه نرسیدن به
نتایج همسو در این زمینه در ایران می باشد.
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