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 .1مقدمه

مﻔهوم مدیریت منابع انسانی از اواسط دهه هﺸتاد میالدی معرﻓی شد و هدف از آن ارائه
روشهایی برای مدیریت کارکنان و کمﻚ به بهبود عملکرد سازمان است (سعادت .)1386 ،به
منابع انسانی سازمان ،دیگر نه بهعنوان هزینه ،بلکه همانند داراییهای ارزشمندی برای کسب
مزیت رقابتی نگریسته میشود؛ به همین دلیل ،برنامهریزی منابع انسانی در سازمانها اولویت
یاﻓته است .پورتر بر این باور است که مهارتها و انگیزش اﻓراد یﻚ شرکت و چگونگی
بهکارگیری آنها را میتوان عامل مهم مزیت رقابتی آن شرکت بهحساب آورد (ﺻانعی.)1388 ،
سازمانهای امروزی دریاﻓتهاند که توجه به مدیریت منابع انسانی و استقرار نﻈام جامع منابع
انسانی میتواند تأثیر بسیار گستردهای بر بخشهای مختلف سازمان ،ازجمله عملکرد آن به
همراه داشته باشد (سعادت .)1386 ،این تأثیر را میتوان در حوزه بازاریابی و موﻓقیت بازاریابان،
بهعنوان منابع انسانی سازمان نیز مﺸاهده کرد؛ چراکه اجرای موﻓقیتآمیز بازاریابی تعاملی به
سطح باالیی از همکاری بین بازاریابی و کارکردهای مدیریت منابع انسانی در درون سازمان
بستگی خواهد داشت ( .)Brennan et al, 2003نتایج پژوهشهای هریس و اووگبونا (،)2001
نﺸان میدهد که مدیریت منابع انسانی میتواند بهعنوان یﻚ مرجع به جهتگیری بازار مﺸاهده
شود.
از میان سازمانهای مختلف در حوزه خدمات ،بانﻚها بهعنوان سازمانهایی که از طریق
نیروی انسانی توانمند میتوانند تعامالت مناسبی را برای جذب و حﻔظ مﺸتریان داشته باشند،
موردتوجه قرار گرﻓتهاند .در این مسیر برای این نوع سازمانها ،نخستین ﻓرایند به عقیده آثاهن -
گیما ،)1993( 1خدمتدهی به مﺸتریان است؛ بهگونهای که سازمان بتواند نیازهای مﺸتری را
برآورد کند .بسیاری از پژوهﺸگران بازاریابی معتقدند که خدمتدهی به مﺸتریان بهگونهای
شاخص میتواند به مزیت رقابتی منجر شود .دومین ﻓرآیند ،اثربخﺸی ﻓعالیتهای پیﺸبرد در
رسیدن به رشد سهم بازار و ﻓروش است .از طریق این ﻓعالیتها برای برقراری ارتباط با بازارهای
هدف استﻔاده میشود .ﻓرآیند بعدی ،برقراری ارتباط با مﺸتری است .از این ﻓرآیند برای شناخت
نﻈرهای مﺸتری و مﺸارکت با او استﻔاده میشود .هر یﻚ از این متغیرها ارتباط مثبتی با عملکرد
سازمان ،بهخصوص در زمینه نوآوری ،کارآﻓرینی ،ایجاد مزیت رقابتی و اﻓزایش سهم بازار برای
سازمانهای مختلف ،ازجمله بانﻚها دارد ( .)Weerawardena, 2003بر این اساس پژوهشهای
تنسلستین ،)2010( 2نﺸان میدهد که بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی ،عملکرد بازاریابی
با عملکرد مالی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به نﻈر میرسد با توجه به مباحث
باال ،ضرورت اجرای کارکردهای مدیریت منابع انسانی و بازاریابی در سازمانهای خدماتی ،مثل
1. Atuahene-Gima
2. Tanselcetin

بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی ...

157

بانﻚها ،این سازمانها را مجهز به شایستگیها و قابلیتهایی میکند که ضمن بهرهگیری از
ﻓرﺻتهای محیطی ،ارتقای آن عملکردها را به دنبال خواهد داشت .با توجه به بررسیهای
ﺻورتگرﻓته ،پژوهﺸی مﺸاهده نﺸده است که به بررسی متغیرهای کارکردهای مدیریت منابع
انسانی ،قابلیتهای بازاریابی بهعنوان یﻚ متغیر واسطهای و عملکرد سازمانی در حوزه بانکی
بپردازد؛ بنابراین در پژوهش حاضر ،عالوه بر تعیین و بررسی کارکردهای منابع انسانی ،تأثیر آن
بر عملکرد سازمان ،نقش قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد سازمانی را در بانﻚها موردبررسی قرار
میگیرد .بررسی رابطه بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی و قابلیتهای بازاریابی از دیگر
اهداف این پژوهش است و در انتها نیز پیﺸنهادهایی کاربردی در این خصوص به مدیران بانکی
ارائه میشود.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

کارکردهای مديريت منابع انسانی .منﻈور از کارکردهای مدیریت منابع انسانی ،تمام وظایﻔی
است که مدیریت منابع انسانی برای اداره نیروی انسانی خود اعمال میکند .این کارکردها ممکن
است در یﻚ یا همه حوزههای منابع انسانی مطرح شود .با توجه به تکامل تدریجی و گسترش
نقش مدیریت منابع انسانی در طول زمان ،ﺻاحبنﻈران کارکردهای متعددی را برای آن
برشمردهاند .بررسیها نﺸان میدهد که در اغلب موارد در این کارکردها اتﻔاقنﻈر وجود دارد و
وجود پارهای از اختالفها ناشی از گسترش نقش روزاﻓزون منابع انسانی و تکامل آن در
سازمانها ،تﻔاوت سازمانها با یکدیگر ،تﻔاوت محیط برونسازمانی و تغییر سازمانها و محیط
درونی و بیرونی سازمانها در طی زمان است .بر اساس مدل راهبردی مدیریت منابع انسانی،
میتوان این کارکردها را در جذب و بهکارگماری ،آموزشوپرورش ،انگیزش و نگهداری،
دستهبندی کرد (عباسپور .)1381 ،هارل و همکاران ،)1999( 1شش کارکرد کارمندیابی ،انتخاب،
جبران خدمات ،مﺸارکت کارکنان ،بازار نیروی کار داخلی و آموزش را کارکردهای راهبردی و
جهانشمول مدیریت منابع انسانی ذکر کردهاند.
ریموند ،)2010( 2کارکردهای مدیریت منابع انسانی را در قالب شش وظیﻔه تقسیمبندی
کردهاند :تحلیل و طراحی شغل؛ کارمندیابی و انتخاب؛ آموزش و بهسازی مدیریت عملکرد؛
ساختار پرداخت؛ مﺸوقها و مزایا؛ روابط کارکنان.
دیلری و دوتی ،)1996( 3کارکردها را شامل مسیر شغلی ،آموزش ،ارزیابی نتیجهمحور ،امنیت
کارکنان ،حقوق و مزایا و توسعه شغلی در نﻈر گرﻓتهاند .کولینز و کالرک ،)2003( 1ارزیابی
1. Harel et al
2. Raymond
3. Delery and Doty
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عملکرد و پاداش خدمت را به این کارکردها اضاﻓه کردهاند .چن و هانگ ،)2009( 2آموزش،
پاداش خدمت ،ارزیابی عملکرد ،تأمین منابع انسانی و مﺸارکت کارکنان را جزو کارکردهای منابع
انسانی معرﻓی کرده و آنها را بهﺻورت ذیل تعریف کردهاند :آموزش بهمعنای اﻓزایش
تواناییهای تخصصی و مهارت کارکنان در انجام وظایف محوله و بهﻓعلدرآوردن پارهای
تواناییهای بالقوه آنها ،بهمنﻈور ایجاد یﻚ سازمان یادگیرنده و تولیدکننده ﻓکر؛ پاداش خدمت
بهمعنای طراحی کلیه مزایای مالی و غیرمالی بهتناسب شرایط درون و برون سازمان؛ ارزیابی
عملکرد یعنی سنجش سیستماتیﻚ و منﻈم کار اﻓراد در رابطه با نحوه انجاموظیﻔه آنها در
مﺸاغل محوله و تعیین ظرﻓیت موجود در آنها برای رشد و بهبود؛ تأمین منابع انسانی یعنی
تأمین منابع انسانی در راستای اهداف و راهبردهای سازمان و شناسایی ﻓرﺻتها و تهدیدهای
محیط بیرون سازمانی و تعیین نقاط قوت و ضعف و قابلیتهای محوری منابع موجود و مﺸارکت
کارکنان بهمعنای مﺸارکت کارکنان در تصمیمگیریها و استﻔاده از نﻈرها و پیﺸنهادهای آنها
برای بهبود و توسعه سازمان است (بهرامی و همکاران .)1389 ،در این مقاله از مدل چن و هانگ
استﻔاده شده است که کارکردها را آموزش ،پاداش خدمت ،ارزیابی عملکرد ،تأمین منابع انسانی و
مﺸارکت کارکنان معرﻓی نمودهاند.
پژوهشهای زیادی درخصوص بررسی رابطه بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی و
عملکرد سازمانی ﺻورت گرﻓته است .بر اساس پژوهش دیوید و همکاران ،)2002( 3بین مدیریت
منابع انسانی استراتژیﻚ و عملکرد مالی و منابع انسانی سازمان رابطه معناداری وجود دارد.
سینگ )2004( 4به بررسی رابطه بین کارکردهای ششگانه مدیریت منابع انسانی با عملکرد
سازمان در هند پرداخت و به این نتیجه رسید که بین کارکردهای آموزش و حقوق و دستمزد با
عملکرد ادراکشده سازمان و بازار آن ،رابطه معناداری وجود دارد .گرین و همکاران،)2006( 5
گزارش دادهاند ،سازمانهایی که هم بهﺻورت عمودی و هم بهﺻورت اﻓقی ،کارکردهای مدیریت
منابع انسانی را با راهبردهای سازمان یکپارچه میکنند ،عملکرد بهتری داشته و رضایت و تعهد
نیروی انسانی باالتری خواهند داشت و درنتیجه عملکرد ﻓردی و سازمانی بهبود خواهد یاﻓت .با
توجه به پژوهش دیمبا و همکاران ،)2009( 6درخصوص اثر کارکردهای مدیریت منابع انسانی
استراتژیﻚ بر عملکرد سازمانی به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین کارکردهای
مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی وجود دارد.

1. Collins and Clark
2. Chen and Huang
3. David et al
4. Singh
5. Green et al
6. Dimba et al

بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی ...

159

اﻓجه و اسماعیلزاده ( ،)1388در پژوهﺸی باعنوان «رابطه بین مدیریت استراتژیﻚ منابع
انسانی و عملکرد شرکتها» به بررسی این موضوع پرداختند که آیا از نﻈر عملکرد ،نگرش
استراتژیﻚ در مدیریت منابع انسانی نسبت به نگرش سنتی برتری دارد .یاﻓتههای پژوهش آنها
نﺸان داد ،شرکتهایی که ﻓعالیت مدیریت استراتژیﻚ منابع انسانی را دنبال میکنند نسبت به
شرکتهایی که این ﻓعالیت را انجام نمیدهند ،عملکرد بهتری دارند و استﻔاده از اقدامات و اﺻول
استراتژیﻚ منابع انسانی موجب بهبود عملکرد شرکتها میشود.
ادومرو و هسانمی ،)2013( 1تأثیر توسعه منابع انسانی را بر عملکرد مالی سازمان سنجیدند.
بررسی  84پرسﺸنامه از کارکنان دو بانﻚ در نیجریه نﺸان داد که بین مﺸارکت کارکنان در
توسعه منابع انسانی و تعهد سازمانی و ﺻالحت کارکنان رابطه مثبت وجود دارد .همچنین رابطه
مثبت و معناداری بین تعهد و ﺻالحیت و عملکرد مالی سازمان وجود دارد.
تریگورو و همکاران ،)2012( 2تأثیر کارکردهای منابع انسانی (تعهد کارکنان) بر عملکرد مالی
و غیرمالی شرکتهای اسپانیایی را بررسی کردند .نتایج بررسی آماری  102شرکت ،بهعنوان
نمونه ،نﺸان داد که رابطه مثبت و معناداری بین تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی وجود دارد.
سلس و همکاران )2003( 3در مطالعهای باعنوان «چگونه منابع انسانی بر عملکرد مالی تأثیر
میگذارد» در این زمینه به پژوهش پرداختند .آنها مطالعه خود را به شرکتهای کوچﻚ و
متوسط که حداکثر  100کارمند دارند ،محدود کردند .نتایج پژوهش آنها نﺸان داد که منابع
انسانی بهشدت بر عملکرد مالی سازمانهای کوچﻚ و متوسط تأثیرگذار است .پژوهشهای
تنسلستین ،)2010( 4نﺸان میدهد که بین کارکردهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد بازاریابی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
بر این اساس ﻓرضیههای اول و دوم پژوهش بهﺻورت زیر تدوین می شود:
ﻓرضیه اول :کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر قابلیتهای بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ﻓرضیه دوم :کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
قابلیت بازاريابی .قابلیتهای بازاریابی ،ﻓرایند یکپارچهای است که در آن شرکتها منابع
محسوس و نامحسوس را برای درک پیچیدگی نیازهای خاص مﺸتریان ،دستیابی به یﻚ تمایز
نسبی محصوالت برای برتری رقابتی و درنهایت دستیابی به یﻚ کیﻔیت برند مناسب بهکار
میبرند (.)Song et al, 2007

1. Odumeru and Hesanmi
2. Triguero et al
3. Sels et al
4. Tanselcetin
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مورگان و همکاران ،)2009( 1قابلیتهای بازاریابی را بر اساس تخصص و ساختار
تقسیمبندی کردهاند :قابلیتهای تخصصی بازاریابی منعکسکننده ﻓعالیتهای بازاریابی
(ارتباطات بازاریابی ،ﻓروش شخصی ،قیمتگذاری ،توسعه محصول) هستند؛ درحالیکه
قابلیتهای ساختاری ،برنامهریزی و سازوکارهای همکاری را ﻓراهم میکند تا بهکارگیری مؤثر
ﻓعالیتهای بازاریابی را تضمین کند .هر دو نوع قابلیتهای بازاریابی در اثربخﺸی بازار مهم
هستند.
عالوه بر این تقسیمبندی عمده ،پژوهشهای دیگری قابلیتهای خاﺻی را بررسی کردهاند
که به ﻓرآیندهای بازاریابی (توانایی درک بازار ،توانایی ارتباطی ،توانایی مدیریت برند و قابلیت
نوآوری) مربوط میشود .یاﻓتههای این پژوهشها نﺸان میدهد که قابلیتهای بازاریابی بر
عملکرد سازمان تأثیر مثبت دارد (.)Day,1994; Smirnova et al, 2011
مورگان و همکاران ( ،)2009قابلیتهای بازاریابی را به هﺸت گونه تقسیمبندی کردند که
این عوامل عبارتاند از :توسعه محصول ،قیمتگذاری ،مدیریت کانال ،ارتباطات بازاریابی،
ﻓروش ،مدیریت اطالعات بازار ،برنامهریزی بازاریابی و اجرای بازاریابی.
آثاهن و گیما ( ،)1993برای عملیاتیسازی قابلیتهای بازاریابی ،ﻓرآیندهای متعددی را
تعریف کردند که هریﻚ میتواند بهوسیله سازمان ،بهمنﻈور رسیدن به مﺸتریان هدف و ایجاد
ارزشاﻓزوده برای کاالها و خدمات بهکار گرﻓته شود .نخستین ﻓرآیند ،خدمتدهی به مﺸتریان
است؛ بهگونهای که بتواند نیازهای خریدار و مصرفکننده را برآورد کند .بسیاری از پژوهﺸگران
بازاریابی معتقدند که خدمتدهی به مﺸتریان بهگونهای شاخص میتواند به مزیت رقابتی منجر
شود .دومین ﻓرآیند ،اثربخﺸی ﻓعالیتهای پیﺸبرد در رسیدن به رشد سهم بازار و ﻓروش است .از
طریق این ﻓعالیتها برای برقراری ارتباط با بازارهای هدف استﻔاده میشود .سومین ﻓرآیند،
داشتن شبکه توزیع قوی است؛ بهگونهای که بتواند با توزیعکنندگان ارتباطی کارا و مؤثر برقرار
کند .چهارمین ﻓرآیند ،برقراری ارتباط با مﺸتری است .از این ﻓرآیند برای شناخت نﻈرهای
مﺸتریان و مﺸارکت با آنها استﻔاده میشود .پنجمین ﻓرآیند ،استﻔاده از پژوهشهای بازاریابی
برای شناختن نیازهای آشکار و پنهان مﺸتریان و بررسی کاالها و خدمات ارائهشده بهوسیله رقبا
ا ست .آخرین ﻓرآیند ،توانایی سازمان در ایجاد محصولی متمایز از نﻈر کیﻔیت ،قیمت ،تصویر،
خدمات و غیره است .هر یﻚ از این متغیرها ارتباط مثبتی با عملکرد سازمان ،بهخصوص در
زمینه نوآوری ،کارآﻓرینی ،ایجاد مزیت رقابتی و اﻓزایش ﻓروش و سهم بازار دارد
(.)Weerawardena, 2003
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رضایی دولتآبادی ( ،)1384قابلیتهای بازاریابی را شامل ارتباط با مﺸتری ،محصول متمایز،
خدمات به مﺸتری ،اثربخﺸی ﻓعالیتهای پیﺸبرد ،پژوهشهای بازاریابی و شبکه توزیع معرﻓی
میکند  .در این مقاله بر اساس این مدل به بررسی و پژوهش در این زمینه پرداخته شده است.
تئودوسیو و همکاران ،)2012( 1رویکرد استراتژیﻚ ،قابلیتهای بازاریابی و عملکرد شرکت در
سازمانهای خدماتی را بررسی کردند .بر اساس یاﻓتههای پژوهش ،قابلیتهای بازاریابی دارای
اثر مثبت بر عملکرد شرکت است؛ همچنین رویکرد استراتژیﻚ و تمایل به نوآوری کمﻚ زیادی
به توسعه قابلیتهای بازاریابی میکند.
خیری و روشنی ( ،)1392به بررسی نقش میانجیگرانه قابلیتهای بازاریابی در رابطه بین
جهتگیریهای استراتژیﻚ و عملکرد سازمان (مطالعه موردی در بانﻚ ملّی ایران) پرداختند.
اطالعات موردنیاز برای آزمون مدل مﻔهومی ارائهشده از جمعآوری  226پرسﺸامه از مدیران
شعب «بانﻚ ملّی ایران» بهدست آمد .نتایج نﺸان داد که در «بانﻚ ملّی ایران» کارآﻓرینیگرایی
و کارمندگرایی بر بازارگرایی تأثیر مثبت دارد؛ ولی بین سایر جهتگیریهای استراتژیﻚ و
بازارگرایی رابطه معناداری یاﻓت نﺸد؛ .همچنین عملکرد این بانﻚ در ﻓضای رقابتی کنونی
تحتتأثیر متغیرهای بازارگرایی و قابلیتهای بازاریابی قرار دارد.
ابزری و همکاران ( ،)1388تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در ﺻنعت
هتلداری را بررسی کردند که با استﻔاده از پرسﺸنامه و بررسی آن از یﻚ نمونه ﺻدتایی از مدیران
و سرپرستان هتلها در سطح شهر اﺻﻔهان ،نتایج بدین گونه بود که بازاریابی داخلی از طریق
بازارگرایی بر عملکرد سازمانی مؤثر است .با توجه به موارد باال ﻓرضیه سوم پژوهش بهﺻورت زیر
تدوین شده است:
ﻓرضیه سوم :قابلیتهای بازاریابی یﻚ شرکت بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
عملکرد سازمانی .هدف اﺻلی هر سازمانی در ﻓضای کسبوکار ،باالبردن عملکرد مالی یا
حداکثرکردن ارزش برای سهامداران است .عملکرد سازمان بهطورکلی با اثربخﺸی (میزان
دستیابی به اهداف سازمان) و کارایی (استﻔاده درست از منابع توسط سازمان) ،رضایت کارکنان و
مﺸتریان ،نوآوری ،کیﻔیت محصوالت و خدمات و توانایی دستیابی به یﻚ مخزن منحصربهﻓرد
نیروی انسانی اندازهگیری میشود ( .)Nurul Absar et al, 2010مدلهای گوناگونی تالش
کردهاند ،عملکرد سازمانی را معرﻓی و ارزیابی کنند .بررسی این الگوها نﺸان میدهد که نخست،
تغییرات عملکرد سازمانی باید اندازهگیری و سنجش شود؛ دوم ،تغییرات عملکرد سازمان باید در
تمامی سطوح سازمان موردتوجه باشد و اهداف ﻓردی و گروهی در سازمان باید در راستای اهداف
1. Theodosiou et al
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سازمانی قرار گیرد؛ سوم ،در اندازهگیری سطح عملکرد سازمان باید از ابزارهایی استﻔاده کرد که
ابعاد گوناگون عملکرد سازمان را موردتوجه قرار میدهند .برای سنجش عملکرد سازمانی در عین
توجه به نتایج مﺸهود اقتصادی ،چون نرخ بازگﺸت سرمایه و اﻓزایش حاشیهی سود و از این
دست ابزارها ،باید سطح خالقیت و نوآوری و نیز اﻓزایش سطح دانش سازمانی را نیز سنجید
(عالمه و مقدمی .)1388 ،بهطورکلی شاخصهای عملکرد سازمانی به دو دسته ذهنی و عینی
قابلتقسیم هستند .شاخصهای عینی عملکرد سازمانی ،شاخصهایی هستند که بهﺻورت کامالً
واقعی و بر اساس دادههای عینی اندازهگیری میشود .ازجمله این شاخصها میتوان به
شاخصهای سودآوری ،نﻈیر بازده دارایی ،بازده حقوق ﺻاحبان سهام ،بازده سرمایهگذاری و سود
هر سهم اشاره کرد .شاخصهای ذهنی عملکرد سازمانی بیﺸتر شاخصهایی را شامل میشود که
بر مبنای قضاوت گروههای ذینﻔع سازمان شکل میگیرد .ازجمله این شاخصها میتوان به
رضایتمندی مﺸتری ،رضایتمندی کارکنان ،موﻓقیت در ارائه محصوالت جدید و غیره اشاره
کرد .در حوزه مالی ارتقای شاخصهای سودآوری و بازده ،در بازاریابی ارتقای رضایت مﺸتری و
در حوزه مدیریت عملیات ،بهرهوری و کاهش هزینه عملیات ،عمده اهداﻓی است که در کلیه
مطالعات مدیریتی دنبال میشود (.)Harris & Ogbonna, 2001
لونچ و همکاران ،)2011( 1برای بررسی قابلیتهای بازاریابی و عملکرد سازمانی ،آیتمهای
عملکردی را رشد ﻓروش ،رشد سهم بازار ،سودآوری ،رضایت مﺸتری و انگیزش کارکنان
دانستهاند.
2
هالی و همکاران ( ،)2005تأکید کردهاند که عملکرد سازمانی برگرﻓته از عملکرد بازار
(میزان ﻓروش در مقایسه با رقبا ،سهم بازار در مقایسه با رقبا) ،عملکرد مﺸتری (سطح وﻓاداری
مﺸتری در مقایسه با رقبا ،میزان رضایت مﺸتری در مقایسه با سال گذشته ،میزان وﻓاداری
مﺸتری در مقایسه با سال گذشته) و عملکرد مالی (دستیابی به سطح سود در مقایسه با رقبا،
حاشیه سود در مقایسه با رقبا ،بازگﺸت سرمایه در مقایسه با رقبا) است .از منﻈر تئودوسیو و
همکاران ،)2012( 3عملکرد سازمان شامل اﻓزایش میزان ﻓروش ،سهم بازار ،سودآوری و رضایت
مﺸتری است.
توسعه فرضیهها و مدل مفهومی .با توجه به مبانی نﻈری و پیﺸینه پژوهش و نیز ﻓرضی ههای
تعیینشده ،الگوی مﻔهومی بهﺻورت نمودار  ،1تبیین میشود.
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نمودار  .1الگوی مﻔهومی پژوهش

 .4روششناسی

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نﻈر شیوه جمعآوری دادهها توﺻیﻔی -پیمایﺸی
و از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه حوزههای سرپرستی و مدیریت امور شعب
بانﻚها و مؤسسههای اعتباری در استان مازندران است که با مراجعه به سایت «بانﻚ مرکزی»
 42بانﻚ و مؤسسه اعتباری تعیین شد .برای تعیین و انتخاب نمونه ،نمونهگیری به روش
غربالگری با اعمال محدودیت زیر ﺻورت گرﻓت:
«دارای حوزه سرپرستی یا مدیریت امور شعب در استان مازندران بوده و حداقل دارای دو
شعبه در مرکز استان باشند» .بر این اساس  26نمونه آماری تعیین و در قالب متغیرهای اﺻلی
تحلیل شد .پرسﺸنامه مورداستﻔاده نیز بهوسیله نرماﻓزار پی ال اس ،مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرﻓت.
در این پژوهش ،برای سنجش کارکردهای مدیریت منابع انسانی از پرسﺸنامه چنگ و هانگ
استﻔاده شد .پرسﺸنامه کارکردهای منابع انسانی 17 ،گویه دارد و هدف آن بررسی وضعیت
آموزش ،جبران خدمت ،ارزیابی عملکرد ،کارمندیابی یا تأمین منابع انسانی و مﺸارکت کارکنان
است .متغیر قابلیت بازاریابی از طریق پرسﺸنامه آثاهن-گیما ( )1986که توسط رضایی ()1384
بازنگری شده است ،موردسنجش قرار گرﻓت و شامل  30سؤال دربرگیرنده ابعاد ارتباط با مﺸتری،
محصول متمایز ،خدمات به مﺸتری ،اثربخﺸی ﻓعالیت پیﺸبرد ،پژوهشهای بازاریابی و شبکه
1
ارائه خدمات است .متغیر عملکرد توسط  7گویه و برگرﻓته از پژوهشهای لونچ و همکاران
( ،)2011هالی و همکاران )2005( 2و تئودوسیو و همکاران )2012( 3است که بعد از مصاحبه
اولیه با مدیران برخی از بانﻚها توسط پژوهﺸگر نهایی شد .برای بررسی پایایی پرسﺸنامه،
ضریب آلﻔای کرونباخ بهکار رﻓت که نتایج آن در جدول  ،1نﺸاندهنده پایایی پرسﺸنامه پژوهش
(بیﺸتر از  )0/7است.
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روایی پرسﺸنامه توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدلسازی معادالت
ساختاری است ،بررسی شد .روایی همگرا به میزان توانایی شاخصهای یﻚ بُعد در تبیین آن بُعد
اشاره دارد و روایی واگرا نﺸان میدهد که سازههای مدل پژوهش باید همبستگی بیﺸتری با
سؤالهای خود داشته باشند تا با سازههای دیگر .برای ارزیابی روایی همگرا از معیار میانگین
واریانسهای استخراجشده ( )AVEاستﻔاده شد که نتایج این معیار در جدول  ،1نﺸان داده شده
است.
جدول  .1پایایی و روایی متغیرهای مدل نهایی سطح دوم پژوهش
مؤلفهها
کارکردهای منابع انسانی
قابلیت بازاریابی

متغیرها

تعداد گويهها

آموزش
جبران خدمات
ارزیابی عملکرد
کارمندیابی
مﺸارکت کارکنان

5
3
2
4
3

ارتباط با مﺸتری
محصول متمایز
خدمات به مﺸتری
اثربخﺸی ﻓعالیت
پیﺸبرد
تحقیقات بازاریابی
شبکه ارائه خدمات

6
4
8

عملکرد سازمانی

آلفای کرونباخ

CR

AVE

0/88
0/88
0/62
0/58
0/85
0/87
0/89
0/69
0/57
0/76

0/930
0/927
0/928
0/950
0/746
0/703
0/942
0/832
0/752
0/846

0/509
0/720
0/813
0/905
0/513
0/451
0/391
0/465
0/509
0/452

6

0/72

0/909

0/640

3
3
7

0/81
0/69
0/83

0/795
0/895
0/884

0/571
0/741
0/527

جدول  .2محاسبه ﻓارنر الرکر
کارکردهای منابع انسانی
قابلیت بازاریابی
عملکرد سازمانی

کارکردهای منابع انسانی

قابلیت بازاريابی

1
0/914
0/750

1
0/683

عملکرد سازمانی

1

معیار مهم دیگری که با روایی واگرا مﺸخص میشود ،میزان رابطه یﻚ سازه با
شاخصهایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازهها است .روایی واگرا وقتی در سطح
قابلقبول است که میزان  AVEبرای هر سازه بیﺸتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و
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سازههای دیگر در مدل باشد .مطابق با ماتریس باال ،مقدار جذر ( AVEقطر اﺻلی ماتریس)
تمامی متغیرهای مرتبه اول از مقدار همبستگی میان آنها بیﺸتر است که این امر روایی واگرای
مناسب و برازش خوب مدل اندازهگیری را نﺸان میدهد.
 .4تحلیل دادهها و يافتهها

در این قسمت تحلیلها دادهها ارائه شده است .همانطور که قبالً اشاره شد ،متغیرهای
مستقل شامل کارکردهای مدیریت منابع انسانی و قابلیتهای بازاریابی ،عامل واسطه شامل
متغیر قابلیتهای بازاریابی و عامل وابسته شامل متغیرهای قابلیتهای بازاریابی و عملکرد
سازمانی است.
پس از آزمون مدل و خروجی نرماﻓزار  ،PLSضرایب بارهای عاملی ،بهجز در سؤالهای ،21
 34و  36که حذف شد ،دارای مقدار قابلقبول باالی  0/04بود .در نمودار شماره  2مقادیر  R2نیز
نمایش داده شده است .مقادیر  R2نﺸان داده شده در نمودار شامل دو عدد  0/576و  0/652برای
متغیرهای قابلیتهای بازاریابی و عملکرد سازمانی میباشند .مقادیر  R2برای هر دو متغیر بین
 0/33و  0/67است .مقدار  GOFبرای مدل  0/29بهدست آمد .مدل اندازهگیری پس از این
سؤالها در شکل  ،2آمده است.
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نمودار  .2مدل اندازهگیری پس از سؤالهای 36 ،34 ،21

برای بررسی ﻓرضیههای پژوهش از مدل معادالت ساختاری و نرماﻓزار  PLSاستﻔاده شد.
نمودار  ،3خروجی نرماﻓزار در حالت استاندارد برای تحلیل مسیر و بررسی ﻓرضیهها را نﺸان
میدهد:
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نمودار  .3مدل آزمون شده آمار تی پژوهش برای ﻓرضیهها

با توجه به مدل آزمونشده نمودار  T-Value ،3همه متغیرها باال  1/96است که معناداری
روابط را نﺸان میدهد .اگر آماره تی کمتر از  1/96باشد ،نﺸاندهنده رد آزمون و اگر باالی 1/96
باشد ،نﺸاندهنده معناداری رابطه متغیرها است .ضریب مسیر بین متغیرها نیز در نمودار  ،2آورده
شده است .در ادامه مطابق با جدول  ،3ضرایب مسیر ،آماره تـی ( )Tﻓرضیهها ،آورده شده است.
جدول  .3بررسی نتیجه آزمون ﻓرضیههای اﺻلی
شماره

فرضیه

H1

تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر قابلیتهای بازاریابی
تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی
تأثیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد سازمانی

H2
H3

ضريب
مسیر

0/759
0/396
0/465

آمار تی

16/452
3/361
3/701

نتیجه
فرضیه

تأیید
تأیید
تأیید

طبق نتایج جدول  ،5ﻓرضیه نخست با شدت تأثیر  0/759و آماره تی  ،16/452ﻓرضیه دوم
با شدت تأثیر  0/465و آماره تی  ،3/701ﻓرضیه سوم با شدت تأثیر  0/396و آماره  3/361تأیید
شدند.
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در پژوهش حاضر ،تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با توجه به
تأثیر متغیر قابلیتهای بازاریابی موردبررسی قرار گرﻓت .ﻓرضیه نخست پژوهش که بر تأثیر
کارکردهای مدیریت منابع انسانی یﻚ شرکت بر قابلیتهای بازاریابی داللت دارد ،تأیید شد.
شدت رابطه این دو متغیر با یکدیگر طبق بررسیهای آماری  0/759است و ضریب معناداری این
دو متغیر نیز  16/452است که از میزان  1/96بیﺸتر است .این یاﻓته با پژوهشهای هریس و
اووگبونا ( ،)2001همسو است.
در این خصوص به بانﻚها وموسسات اعتباری پیﺸنهاد میشود که خدمت به مﺸتری و
تعامل با مﺸتریان را از منﻈر نیروی انسانی موردتوجه ویژه قرار دهند .بدین ﺻورت که هنگام
جذب نیروی انسانی به مهارت و توانمندی ارتباطی ،ﻓن بیان و مذاکره آنها توجه ویژهای کنند؛
همچنین دورههای آموزشی ویژهای را برای کارکنان در نﻈر گیرند و برای کارکنانی که عملکرد
مطلوبی در این خصوص دارند ،پاداشهای مناسبی در نﻈر گیرند .نتیجه این ﻓعالیتها در عملکرد
سازمان و اﻓزایش آن مﺸهود خواهد بود.
در ﻓرضیه دوم پژوهش به بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی
پرداخته شد .شدت رابطه این دو متغیر  0/396و ضریب معناداری این دو متغیر نیز به میزان
 3/361است که حد قابلقبولی دارد و ﻓرضیه دوم پژوهش را تأیید میکند .اﻓجه و اسماعیلزاده
( ،)1388در پژوهﺸی باعنوان «رابطه بین مدیریت استراتژیﻚ منابع انسانی و عملکرد شرکتها»
به بررسی این موضوع پرداختند که آیا از نﻈر عملکرد ،نگرش استراتژیﻚ در مدیریت منابع
انسانی نسبت به نگرش سنتی برتری دارد .یاﻓتههای پژوهش نﺸان داد که شرکتهایی که
ﻓعالیت مدیریت استراتژیﻚ منابع انسانی را دنبال میکنند نسبت به شرکتهایی که این ﻓعالیت را
انجام نمیدهند ،عملکرد بهتری دارند و استﻔاده از اقدامات و اﺻول استراتژیﻚ منابع انسانی
موجب بهبود عملکرد شرکتها میشود .یاﻓتههای این پژوهش با ﻓرضیه دوم پژوهش حاضر
همراستا است؛ همچنین یاﻓتههای پژوهش سینگ ( )2004که حاکی از ارتباط کارکردهای منابع
انسانی با عملکرد ادراکشده در سازمان است ،با این ﻓرضیه همسو است .گرین و همکاران
( ،)2006گزارش دادهاند ،سازمانهایی که هم بهﺻورت عمودی و هم بهﺻورت اﻓقی کارکردهای
مدیریت منابع انسانی را با راهبردهای سازمان یکپارچه میکنند ،عملکرد بهتری داشته و رضایت
و تعهد نیروی انسانی باالتری خواهند داشت و درنتیجه عملکرد ﻓردی و سازمانی بهبود خواهد
یاﻓت و از این نﻈر با یاﻓتههای این پژوهش همسو است .با توجه به تأیید این رابطه به مدیران
بانکی پیﺸنهاد میشود که به همراستایی کارکردهای مدیریت منابع انسانی با راهبردهای سازمان
توجه نﺸان دهند که این امر به ﺻورت مکانیسمهای زیر قابل انجام است :نﻈارت ساالنه و
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تدوین شاخصهای قابلاندازهگیری ازجمله میزان بودجه آموزشی سازمان و برگزاری آموزشهای
تخصصی برای کارکنان و مدیران؛ هدفگذاری عملکردهای سازمانی با توجه به کارکردهای
مدیریت منابع انسانی سازمانی؛ استﻔاده از تجربهها و پیﺸنهادهای کاربردی مدیران منابع انسانی
سازمان؛ و توجه به جذب نیروی انسانی متخصص در حوزه مالی و اقتصادی.
در ﻓرضیه سوم پژوهش به بررسی تأثیر مثبت و معنادار قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد
سازمان پرداخته شد .یاﻓتههای حاﺻل از تحلیل دادههای آماری نﺸان داد که شدت ارتباط این دو
متغیر  0/465و ضریب معناداری این دو  3/701است که میزان قابلقبولی است؛ بنابراین ﻓرضیه
سوم که به تأثیر متغیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد سازمانی داللت دارد ،تأیید میشود.
یاﻓتههای پژوهش سولیوان و آبال ( ،)2007نﺸان داد که توانایی اندازهگیری عملکرد بازاریابی بر
عملکرد شرکت ،جایگاه بازاریابی ،سودآوری و بازده سهام اثر مثبت و معناداری دارد و از این نﻈر
با این ﻓرضیه همراستا است؛ همچنین یاﻓتههای پژوهش ستین ( ،)2010حاکی از ارتباط معنادار
بین عملکرد بازاریابی با عملکرد مالی سازمان است که با یاﻓتههای این پژوهش همسو است .در
پایان پیﺸنهاد میشود ،ازآنجاکه این پژوهش در کلیه حوزههای سرپرستی بانﻚها و مؤسسههای
مالی و اعتباری مستقر در مرکز استان مازندران ﺻورت گرﻓته است ،تأثیر کارکردهای مدیریت
منابع انسانی بر عملکرد سازمانها در سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی بررسی شود؛ همچنین
چون عدمدسترسی به اطالعات مالی سازمانها یکی از محدودیتهای این پژوهش بوده است،
پیﺸنهاد میشود در پژوهشهای آتی تأثیر این متغیرها بر متغیرهایی همچون عملکرد تولید و
عملکرد مالی شرکتها سنجیده شود.

170

چشمانداز مديريت دولتی  -شماره  - 29بهار 1396

منابع
 .1ابزری ،مهدی؛ رنجبریان ،بهرام؛ ﻓتحی ،سعید و قربانی ،حسن ( .)1388تأثیر بازاریابی داخلی بر
بازارگرایی و عملکرد سازمانی در ﺻنعت هتل داری .چﺸمانداز مدیریت.43-25 ،31 ،
 .2اﻓجه ،علیاکبر و اسماعیلزاده ،محمد ( .)1388بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیﻚ منابع انسانی و
عملکرد شرکتها .مدیریت توسعه و تحول.19-9 ،2 ،
 .3بهرامی ،سوسن؛ رجایی پور ،سعید؛ یار محمدیان ،محمدحسین؛ کاظمی ،ایرج .)1389( .رابطه چندگانه
کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه ﻓکری در دانﺸگاههای دولتی استان اﺻﻔهان.
مطالعات مدیریت راهبردی.105-87 ،4 ،
 .4خیری ،بهرام و روشنی ،عارﻓه .)1392( .بررسی نقش میانجیگرانه قابلیتهای بازاریابی در رابطه بین
جهتگیریهای استراتژیﻚ و عملکرد سازمان :مطالعه موردی در بانﻚ ملی ایران .ﻓصلنامه مدیریت،
.112-97 ،)29(10
 .5رضایی دولتآبادی ،حسین ( ،)1384طراحی مدل تأثیرگذاری بازارگرائی بر عملکرد کسبوکار با توجه
به قابلیتهای بازاریابی ،رساله دوره دکتری مدیریت بازرگانی ،دانﺸگاه تربیت مدرس.
 .6سعادت ،اسﻔندیار .)1386( .مدیریت منابع انسانی .تهران :انتﺸارات سمت.
 .7ﺻانعی ،حسین .)1388( .استراتژیهای مدیریت منابع انسانی ،مجله تدبیر.33-27 ،24 ،
 .8عالمه ،سید محسن؛ مقدمی ،مهدی .)1388( .بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد
سازمانی؛ مطالعهی موردی :واحد نیرومحرکهی شرکت ایرانخودرو ،پژوهﺸنامهی مدیریت اجرایی
علمی–پژوهﺸی.)11(10 ،
 .9عباسپور ،عباس ،)1381( .مقایسه ی کارکردهای منابع انسانی دانﺸگاه با کارکردهای مدیریت
راهبردی منابع انسانی ،مجله دانش مدیریت.51 ،
10. Atuahene-Gima, K (1993). Determinants of technology licensing intentions:
an empirical analysis of Australian engineering firms". Journal of product
innovation management, 10, 230-240.
11. Brennan, R., G.Felekis & D.Goldring (2003). Strategic management of
marketing and human resources in further education colleges.. Journal of Further
and Higher Education, 27(2), 143– 156.
12. Chen, Ch.J., Huang, J.W. (2009). Strategic human resource practices and
innovation performance —The mediating role of knowledge management capacity.
Journal of Business Research, 62, 104– 114.
13. Collins, C.J. & Clark, K.D. (2003). Strategic human resource practices, top
management team social networks, and firm performance: the role of human
resource in creating organizational competitive advantage.Academy of Management
Journal, 46(6), 740–51.
14. David, W., Chin, H. O., & Victor, K. (2002). Strategic Human Resource
Management and Organizational Performance in Singapore. Compensation and
Benefits Review, 34, 33-42.
15. Day, G. (1994). The capabilities of market-driven organizations, Journal of
Marketing, 58(3), 37–52.

171

... بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی

16. Delery. J.E. & Doty. H.D. (1996) 'Modes of Theorizing in Strategic Human
Resource Management: Tests of Universalistic, Contingency, and Configurational
Performance predictions'. Academy of Management Journal, 39(4), 802-35.
17. Dimba B., & K’Obonyo P. (2009). The Effect of Strategic Human Resource
Management Practices on Performance of Manufacturing Multinational Companies
in Kenya: Moderating Role of Employee Cultural Orientations and Mediating Role
of Employee Motivation. Proceedings of the International Conference on Human
Capital Management in University of Nairobi, July 22 – 24.
18. Green, W. K., Wu, C., Whitten, D., & Medlin, B. (2006). The Impact of
Strategic Human Resource Management on Firm Performance and HR
professionals’ Work Attitude and Work Performance. International Journal of
human resource Management, 8(3), 263-276.
19. Harel G. H., &Tzafrir S. S,(1999). The effect of human resource
management practices on the perceptions of organizational and market performance
of the firm. Human Resource Management, John Wiley & Sons, Inc.
20. Harris, L.C. & Ogbonna, E. (2001), Strategic human resource management,
market orientation, and organizational performance, Journal of Business Research,
51, 157-166.
21. Hooley, J.Graham. & Greenley, E.Gordon. & Cadogan, W.John. & Fahy,
John. (2005). The Performance Impact Of Marketing Resources, Journal of Business
Research, 58(1), 18-27.
22. Llonch, J., & Rialp, J. (2011). Marketing Capabilities, Enterprise
Optimization Programs and Performance in Early Transition Economies: The Case
of Cuban SOEs. Transformations in Business & Economics, Vol.10, No 3(24),
pp.45-71.
23. Morgan, N.A., Vorhies, D.W., & Mason, C.H. (2009). Market orientation,
marketing capabilities and firm performance, Strategic Management Journal, 30(8),
909–920.
24. Nurul Absar, M. Mohammed., Nimalathasan, Balasundaram,. Jilani, Abdul
kader, M.M. (2010). Impact of HR Practices on Organizational Performance in
Bangladesh, International Journal of Business Insights and Transformation,
Volume 3/Issue 2/April – September, 10-19.

