
 
 

32 

 

 در نوین مطالعات مجله

 و مدیریت اقتصاد،

 حسابداری

 

 2دوره: 

 3شماره: 

 9311 پاییز

 23-49صفحه: 

 

 

Journal of New Studies 

in Economics, 

Management and 

Accounting 

 

Vol: 2 

No.: 3 

Autumn-2020 

Page: 23-41 
 

 و آب شرکت در موجود پرداخت –انگیزشی نظام یابیعارضه

 (مشهد شهرستان) بهبود راهکارهای ارائه و مشهد فاضالب

 
 4 ینیانام توکلی ، ثمانه3شرافت  سعیده سیده ،2 یاقبال مجتبی ، مهندس*1 یفیانلط احمد دکتر

 مشهد فردوسی دانشگاه ،مدیریت گروه استادیار. 1 

 .مشهد فاضالب و آب شرکت تشکیالت و انسانی منابع مدیریت دفتر مدیر. اجرایی تمدیری ارشد کارشناس .3

 .مشهد فاضالب و آب شرکت آب منابع مهندسی ارشد کارشناس. 2

 .مشهد فاضالب و آب شرکت تحقیقات گروه رئیس. شهرسازی مهندسی ارشد کارشناس .4

 چکیده

 و غیر نقدیو  های نقدیپرداخت انگیزشی نظام بین داریمعنی یرابطه بررسی باهدف حاضر تحقیق

است. روش تحقیق  شدهانجامکارکنان  دیدگاه از( مشهد شهرستان) آبفا سازمان کارکنان عملکرد

 آبفا سازمان کارکنان کلیه از است عبارت تحقیق این آماری باشد. جامعهپیمایشی می -توصیفی

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران  .باشدمی نفر 055 هاآن کل تعداد که مشهد شهرستان

 حجم با متناسب ایطبقه گیرینمونه شد. روش تعیین نفر 132 تعداد به نمونه استفاده شد و حجم

 ستاد -1 از: اندعبارت که( 1) طبقه در شد تقسیم چندطبقه به جامعه پژوهش این در. شد انتخاب

 -6 انبارها امور -0 یک شماره آب خانهفیهتص -4 دو منطقه -2 یک منطقه -3 سه و منطقه شرکت

 در شغلی عنوان وضعیت با که مدیریتی نیز سطوح دوم طبقه در و گرفت قرار موردبررسی چهار منطقه

 این در. شد استفاده ساخته محقق هایپرسشنامه از میدانی هایداده آوریجمع شد. برای گرفته نظر

تحقیق  ینا .گردید تائید هاپرسشنامه روایی و گرفت انجام محتوایی روش به هاپرسشنامه روایی تحقیق

 استفاده اسپیرمن همبستگی آزمون از های تحقیقبرای آزمون فرضیه .باشدفرضیه اصلی و می 2شامل 

 عملکرد و شغلی مزایای و بین حقوق -1گردید:  تائیدهای اصلی تحقیق به شرح زیر کلیه فرضیه .شد

 هایپرداخت سایر و کاریاضافه و پاداش بین -3دارد. د دار وجومثبت و معنی آبفا رابطه شرکت کارکنان

 خدمات و تسهیالت بین -2دارد.  دار وجودمعنی و مثبت رابطه آبفا سازمان کارکنان عملکرد با نقدی

 در پایان پیشنهادات .دارد وجود رابطه آبفا سازمان کارکنان عملکرد با( نقدی های غیرپرداخت)رفاهی 

 مشهد ارائه گردید. فاضالب و آب شرکت در موجود پرداخت –انگیزشی الزم برای بهبود نظام

 کارکنان. ، عملکردغیر نقدی و های نقدیانگیزشی، پرداخت : نظامکلمات کلیدی
 

 

                                                                 
 latifian@um.ac.irیمیل نویسنده مسئول: ا* 
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 مقدمه

موجب  قادر است ترین دارائی و سرمایه هر سازمانی،ترین و حیاتیمهم عنوانبهنیروی انسانی  کهازآنجایی

 موفقیت یا عدم موفقیت سازمان گردد، جهت استفاده بهینه از این سرمایه و همسویی آن با اهداف سازمان،

در مقام رهبری  مهم مدیریت هایها و دغدغهانگیزش مناسب برای نیروی انسانی همواره یکی از فعالیت ایجاد

زنند  سر بازم کار نجاا از هاسازمانرکنان در شود بسیاری از کایکی از دالیلی که باعث می درواقعباشد. می

انگیزش نیروی پویایی است که تحرک یا عمل انسان را سبب  مسئله عوامل انگیزشی موجود در کار است.

از  متأثرکه  . نیازاست او برای ارضای نیازانسان رفتار فعال  درآوردنانگیزش به جنبش  به عبارتی، شود.می

کند تا به  تأمینی کارکنان را یا نیازها هاخواستهن قرار دارد. مدیر باید سعی کند انگیزش است در درون انسا

 برای انگیزد آگاه باشد وانسان را برای عملکرد بهتر می ازآنچه کهمدیر باید بنابراین ؛ (0) میل او رفتار کنند

های به نیازها و خواسته دیرانم توجهیبی. در مقابل شود اقدام نمایدمی برای او محیطی که باعث انگیزش قوی

 عمدی میزان کمی و کیفی مانند اعتصاب، کاهش های نامطلوبیواکنش موجب ظاهر شدنکارکنان نیز 

و غیره  رجوعاربابکار و  در محلمشاجره  و دستورات، ، وظایفهامأموریتتنش و تمرد از  عملکرد، وقوع

مدیران برای اعمال معتقدند،  پردازاننظریهکاراست.  محیط غیرطبیعی شرایطاعتراض به  نشانه گردد کهمی

هایی که نوع و مقدار پاداش ازلحاظانگیزش در مورد کارکنان باید از عوامل مختلفی استفاده کنند زیرا کارکنان 

یک نگرش  درواقعمتفاوت است. این شرایط  هاآنچنین شغل و محیط سازمانی . هماندمتفاوتخواهند می

کند که در اعطای پاداش باید عواملی مانند نیازهای کارکنان، نوع شغل و مدیران توصیه میمنطقی را به 

مدیران در مقام رهبری باید درک وسیعی از انگیزش داشته باشند و  درواقعمحیط سازمانی را در نظر گرفت. 

ممکن است بعضی  های فردی ارتباط دارد. پولای است و با تفاوتتشخیص دهند که انگیزش موضوع پیچیده

برای برخی دیگر عامل برانگیزاننده مؤثری نباشد. چه  کهدرحالیکار بهتر برانگیزد،  انجاماز کارکنان را برای 

های سؤاالتی هستند که رهبر باید در بررسی شیوه ازجملهدهد، ها پاسخ میکسی و چگونه به انواع پاداش

ین راستا، با توجه بر اینکه سازمان آبفا نیز جدای از دیگر را دریابد. در ا هاآنانگیزشی گوناگون، پاسخ 

نیست و کارکنان محترم آن سازمان نیز به محیط انگیزشی مناسب نیاز دارند و این محیط انگیزشی  هاسازمان

 در این تحقیق سعی شده و نیازهای کارکنان، نوع شغل و محیط سازمانی ایجاد شود، هاخواستهباید با توجه به 
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تعیین گردد  نظام انگیزشی پرداختی موجود و عملکرد کارکنان سازمان آبفا )شهرستان مشهد( رابطه بین است

از  مدیران دیگرعبارتبه؛ ارائه گردد غیر نقدی های نقدی ونظام انگیزشی پرداخت و راهکارهایی جهت بهبود

به ارائه عملکرد که رکنان نیز تا زمانی بیفزایند و کاخود بر عملکرد مفید کارکنان  قادر خواهند بوداین راه 

و  به دنبال دارد رامناسب  و غیرمالیمالی  هایکارشان پاداش مطمئن خواهند شددهند اثربخش ادامه می

های چه ماهیتی داشته باشند، برنامهمختلف سازمانی  در سطوح کارکنانها نیازها و انگیزه کهاینبرحسب 

بدیهی و  اجرا نمود کارکناندهی رفتارهای مطلوب توان در جهت تثبیت و شکلمی را برانگیزاننده گوناگونی

بهبود وری و تواند باعث افزایش بهرهمثبت بر آن می تأثیرو  کارکنان توسط مدیریترفتار صحیح درک است، 

 .(0) شودپرسنل  عملکرد

 ادبیات موضوع: 

 :جبران خدمات 

و سیستم پاداش  سیستم پرداخت ستم حقوق و دستمزد،اصطالح عامی است که شامل سی جبران خدمات 

های مدیریت منابع ترین جنبهیکی از مهم. کارکنان در سازمان است خدماتشود و منظور از آن جبران می

بسزایی در جذب  تأثیرزیرا  که سازمان باید به کارکنان خود بپردازداست تعیین میزان حقوق یا مزدی ، انسانی

ست و دربنابراین طراحی دقیق سیستم حقوق و دستمزد و اجرای ؛ یجاد انگیزه در آنان داردکارکنان نخبه و ا

 که است پرداخت دستمزد، نوعی از تواند موجب انگیزش کارکنان و نیل به اهداف سازمان شود.آن می مؤثر

 حقوق از منظور و است کارگران به پرداخت ترین شیوهو متداول باشدساعت می آن محاسبه مبنای

 ،طورکلیبهباشد. می کارمندان به پرداخت ترین شیوهپذیرد و متداولمی صورت ماهانه که است هاییپرداخت

 جبران هایباشد. نظام برخوردار هاویژگی این از که شود طراحی ایگونهبه باید دستمزد و حقوق سیستم

 و کارکنان که شودمی اطالق نقدی غیر و نقدی مزایای و حقوق کلیه به های پرداخت(،)سیستم خدمات

 آن از کار انجام نحوه و شغل هایکار، ویژگی محیط سازمان، شرایط نوع با ، متناسبهاسازمان مدیران

آید می حساببهکارکنان وری بهرهافزایش  منصفانه از عوامل. وجود نظام پرداختی (31شوند )برخوردار می

امروزه خود مرتبط و منصفانه بدانند.  شدهانجامدستمزد پرداختی را با کار  کارکنان باید مقدار حقوق و روازاین

 یا پرداخت برای خدمات جبران به کنند ومی تلقی ارزشمندی دارایی و سرمایه منابع انسانی را هاسازمان
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 است این ارک به اشتغال برای افراد اکثر توجه دارند. دلیل کارکنان شغلی رضایت و کاری زندگی کیفیت ارتقای

 ایفا را اصلی نقش سازمان، در خدمات جبران و هستند وابسته سازمان مزایای و دستمزد حقوق و به هاآن که

 (.22) کندمی

 دارد؟ هاییویژگیخوب چه  قوق و دستمزدپرداخت حسیستم  یک 

 (:24) باشد برخوردارزیر  هاقوق و دستمزد باید از ویژگیپرداخت حسیستم  ،طورکلیبه

 خوراک، همچونای اصلی کارکنان هکافی باشد و بتواند نیاز امرارمعاشبرای  (:Adequate) کفیم

 مسکن را برآورده سازد. پوشاک،

 باعث انگیزه و تشویق کارکنان به عملکرد بهتر شود. (:Incentive-providing) انگیزاننده

های کارکنان متناسب باشد و به و مهارت هاتوانایی وبا توان مالی سازمان  (:cost-effective) اقتصادی

 حداکثر بازدهی منجر شود.

ستم حقوق و دستمزد رقابتی باشد و در مقایسه با سی (:competitive and secure) رقابتی و ایمن

 ها باشد.های مشابه، بهتر یا حداقل دارای همان جذابیتسازمان

 شفاف و طبیعی باشد و کارکنان منطقی بودن آن را بپذیرند. (:acceptable) پذیرشقابل

تجربه و سابقه کار افراد تعیین شود و ضوابط و شرایط  مهارت، متناسب با تخصص، (:equitable) عادالنه

 .(16) یکسان باشد هاآنعطای برای ا

 

 دستمزد: و حقوق مدیریت نظام اصول

 انگیزه افزایش و شایسته انسانی نیروی حفظ و برجذب خواهندمی خدمت، جبران نظام طراحی با هاسازمان

 در یتساو و انصاف برقراری منظوربه باید شوند، نائل مهم امر این به بتوانند اینکه برای و بپردازند هاآن کاری

 (.32) یندنما ، کوششهاسازمان حقوق نظام

 کارکنان: پرداخت طراحی نظام هایمؤلفه و هاشاخص -2-4



 

32 

 

 www.jnsm.ir                              23-49 /ص9311پاییز / 3/شماره 2/دوره حسابداری و مدیریت اقتصاد، در نوین مطالعات مجله

Journal of New Studies in Economics, Management and Accounting/Vol.2/No.3/Autumn-2020/23-41 

 در عدالت رعایت-1:از انددستمزد عبارت و حقوق مدیریت نظام طراحی بخش هایمؤلفه و هاشاخص 

 بخش دو به پرداخت تقسیم-4شاغل  و فرد امتیازی نظام انتخاب-2شاغل  هایویژگی به توجه-3پرداخت 

 هایمسئولیت و اختیار میزان به توجه-6سازمان  درون در پرداخت نظام پذیریانعطاف-0 یرمستمرغ و مستمر

 کار محیط شرایط توجه-8شاغل  هایتالش و هاکوشش به توجه-2شاغل 

 کارکنان: پرداخت اجرایی نظام هایمؤلفه و هاشاخص

-1:از اندعبارت که رسانندمی یاری دستمزد و حقوق مدیریتی نظام نهبهی اجرای به هامؤلفه از دسته این 

 یرانمد و کارکنان انتخاب در ساالریشایسته-2کاری  شرایط با نظام بودن پذیریانعطاف-3اجرا  در سهولت

 (.6تبعیض ) رفع-4

 کارکنان: رفاه و دستمزد حقوق، مدیریت نظام بین هماهنگی ضرورت

 کار نیروی کارکنانی که برای ، بایدهاسازمان در کار نیروی اتالف و شدن هتج چند جهت جلوگیری از 

 و حقوق از ناشی درآمد بین شکاف وجود زیرا؛ گردد تأمین ضروری نیازهای حداقل دارند،می را عرضه خود

 و رندآوروی نیز دیگر مشاغل به نیازهای خود تأمین برای کارکنان که گرددمی موجب زندگی هزینه و مزایا

 وریبهره و کارایی کاهش امر موجب این درنتیجه. نمایند تقسیم شغل چند یا دو بین را خود کار و فکر نیروی

 زمانی ولی باشد مؤثر کارکنان جذب و حفظ در مستقیم طوربه رفاهی امور که رسدمی نظر به اگرچه. گرددمی

 درون نجات هایقایق به توانمی را رفاهی امور اینبنابر؛ کنند پیدا نیاز هاآن به کارکنان شود کهمی مطرح

 ضرورتی تا ولی بینندمی را هاآن کشتی به سوارشدن هنگام مسافران که تشبیه کرد پیماییاقیانوس کشتی

 (.3گیرند )نمی بکار را هاآن نکنند، احساس

 رفاهی: امور اهمیت و ضرورت

 نمودن فراهم محوله، وظایف بهتر ایفای راستای در کارکنان در دلگرمی انگیزش و عالقه، ایجاد برای 

 مدیریت، در کارکنان انتصاب و انتخاب سیستم مهم ابعاد از یکی. باشدمی ضروری کارکنان های رفاهیبرنامه

 افزایش باعث که رفاهی مختلف هایبرنامه اجرای و تهیه طریق از نیز امر این. است ساالریاصل شایسته

های برنامه اساسی نقش. باشدمی پذیرانجام شود،می کارشان به هاآن بستگیدل اال بردنب و کارکنان رضایت

 امنیت ایجاد کارکنان، ضمن خدمت آسایش و رفاه وسایل تهیه کار، محیط در ایمنی و بهداشت تأمین رفاهی
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 منجر که درمجموع باشدمی غیره و آنان اداری خدمت عمر طول از پس کارکنان برای خیال فراغت و اقتصادی

 (.12گردد )می کار محیط به انسانی عامل بستگیدل به

 خدمات رفاهی و تسهیالت(:)خدمات یا پرداخت غیر نقدی  جبران بر مؤثر عوامل

 :تقسیم نمود بخش سه به توانمی را اقدامات گونهاین انسانی منابع مدیریت ازلحاظ 

 مصرف؛ و مسکن معیشتی، امور خدمات .1

 شتی درمانی؛بهدا خدمات .3

 آتیه. تأمین و نقدی غیر هایکمک .2

 :پاداش نقدی و غیر نقدی و مزایا خدمات از طریق پرداخت جبران سیستم -

 صورت ناملموس و ملموس صورت دو به دهندمی ارائه سازمان به کارکنان که خدماتی مجموع جبران 

 هایپاداش های زندگی،هزینه ه،پای حقوق چون هم غیر نقدی و نقدی وجوه به ملموس جبران. گیردمی

 مشاوره، ذهاب،وایاب سرویس بن، ،هاالعادهفوق و شهریه پرداخت ،(سهام سالیانه، فعلی،)بلندمدت  و مدتکوتاه

 اجتماعی، پایگاه تقدیر، و شناسایی همچون مواردی به ناملموس جبران. دارد اشاره زیارتی -سیاحتی سفر

 .گرددبرمی یادگیری هایفرصت و چالشی کار شغلی، امنیت

 :پاداش اعطای معیارهای -

 به هاآن احترام، ادای و شناسی قدراین با و است کارکنان از سازمان قدردانی بیانگر پاداش سیستم 

 است قرارگرفته کارکنان به پاداش مبنای گذشته صدسال طول در معیارهایی. شوندمی دلگرم خود کار ادامه

و مهارت،  تخصص سازمان، در حضور سازمان، در عضویت ،یت. ارشدشودمی پرداخته هاآن به اینجا در که

 عملکرد. و کار دشواری

 :تحقیق پیشینه 

در  آب و فاضالب مشهد، محقق به این نتیجه رسید که در سازمان شدهانجامو بررسی تحقیقات  بامطالعه 

موضوع در رابطه با و کشورهای دیگر  ایراندر  .گرفته استن انجامهشی پژو موضوع تحقیق حاضر،رابطه با 

 .شوداشاره می به شرح زیر هاآناز  برخیاست که به  گرفتهانجام یهایپژوهش تحقیق
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 بنیاد غیر نقدی و نقدی هایپرداخت و مزایا و حقوق میزان بررسی در ،(1284) پور زارعی و حقیقی 

کلی طوربه که اندرسیده نتیجه این به این أثیرت و خود کارکنان به بویراحمد و کهکیلویه استان شهید

 گویجواب باید کهچنان شهید بنیاد 82-84 سال در آنان مندیرضایت درغیر نقدی های نقدی و پرداخت

 اما است، کرده جلب را هاآن رضایت حدودی تا اگرچه و نبوده هاآن خانواده و کارکنان اقتصادی نیازهای

 .(2) اندبوده خود اقتصادی مشکالت بر غلبه ها برایختپردا این افزایش خواستار

( ع) حسین امام دانشگاه در پاداش وضعیت مورد در ،(1280) قربانی و ناظمی توسط که دیگری تحقیق در 

 تمام خدمات جبران یا پاداش که گردیده عنوان ،گرفتهانجام دانشگاه آن کارکنان عملکرد روی بر آن تأثیر و

 بررسی. دارندمی دریافت سازمان با همکاری مقابل در کارکنان که است سازمان بیرونی و نیهای دروپاداش

 مدیریت که شودمی ناشی ازآنجا بررسی لزوم. است الزم سازمانی هر در پاداش سیستم اجرای نتیجه و بازخورد

 با پاداش پرداخت از پس اهآن کارایی میزان و معیشتی و روانی و روحی ازنظر را خود کارکنان وضعیت بتواند

 .(30نماید ) مشاهده را آن اثرات و دهد مطابقت دوره چندین طی در آن ماقبل وضعیت

 کارایی بر مؤثر( سازمانیدرون)عوامل  بررسی عنوان با( 1282) محمودی توسط که دیگری تحقیق در 

 مزایا و حقوق که بود آن از حاکی جنتای گرفت انجام هرمزگان استان انتظامی فرماندهی دریایی مرزی هاییگان

 .(12دارد ) تأثیر دریایی مرزی هاییگان کارایی بر

 خدمات جبران بر مؤثر سازمانی عوامل عنوان با( 1222) همکاران و دهقانی آقا بابایی تحقیق نتایج 

 مزایا، و حقوق پرداخت که است بوده نآ بیانگر تهران شهر دولتی هایبیمارستان در شاغل متخصص پزشکان

 .(1باشد )می مؤثر خدمات جبران سیستم در رفاهی خدمات و امکانات و پرداخت ساختار و سطح

 و حقوق میزان بر تأمل با کارکنان شغلی رضایت عنوان با تحقیقی در( 1222-24) جاویدمهر و جاویدمهر 

 ابتدایی مقطع مانمعل در دستمزد و حقوق میزان با کارکنان شغلی رضایت بررسی باهدف که دستمزد

 و کارایی افزایش سبب که است ترین عاملیمهم شغلی رضایت دادند نشان گرفت انجام سبزوار شهرستان

 تأثیر آنان شغلی رضایت بر شود بیشتر کارکنان حقوق و دستمزد میزان و هر چه شودمی فردی اثربخشی

 .(8است ) در ارتباط دستمزد و حقوق متغیر با شغلی و رضایت گذاشته
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 پرسنل در هاپاداش اثربخشی عدم علل بررسی عنوان با( 1225) همکاران و محمدی که تحقیقی در 

 معیارهای بودن دقیق عدم نابرابری، احساس ها،پاداش کفایتعدم که داد نشان هایافته دادند انجام پرستاری

 بازخورد دریافت عدم خوب، عملکرد بر منوط پاداش دریافت اینکه بر مبنی پرسنل باور عدم عملکرد، ارزشیابی

 عملکردی ارزشیابی سیستم یک ایجاد ضرورت عملکرد؛ بر مبتنی پاداش اعطای عدم عملکرد، جهت در موقعبه

 مدیریت از استفاده چنینهم ،(هاپاداش مناسب توزیع و تخصص جهت هایمقدم و مبنا عنوانبه) مناسب

 جهت پاداش هایبرنامه اجرای و طراحی در مشارکتی سیستم یک ایجاد ضرورت و هاپاداش اصولی و صحیح

 .(32) دهدمی نشان راها بیمارستان در هاپاداش بیشتر اثربخشی

 نشان شهریار شهرستان معلمان شغلی رضایت بر مؤثر عوامل بررسی عنوان با تحقیقی در( 1282) برومند 

 .(4باشد )می مؤثر شغلی رضایت بر (درآمد میزان و رفاهی تسهیالت) کار مادی شرایط که داد

 مبنای خدمات جبران ساختار آن در که کردند منتشر ایمقاله 3552 سال در همکارانش و وسترمن 

 .(22بود ) افراد رضایت سنجش

 با عمومی بخش کارکنان تشویق اثربخش الگوی تبیین عنوان با تحقیقی در نیز (1225)و همکاران  الوانی 

 همبستگی عملکرد و انگیزش کل پاداش عناصر میان که اندداشته بیان پاداش به هنگران کل رویکردی

 .(2دارد ) وجود داریمعنی

 دالیل. بودند ناراضی های بیرونیپاداش و ایحرفه هایفرصت از پرستاران کرد گزارش( 3552) انزی آل 

 عدم ای،حرفه پیشرفت هتج هاییفرصت وجود عدم: شامل هایحرف هایفرصت از پرستاران نارضایتی

 ویژهبه)بیرونی  هایپاداش از آنان چنینهم. بودند همکاران جانب از قدردانی عدم و ایحرفه ازنظر شناسایی

 .(38داشتند ) را نابرابری از باالیی درک هاآن زیرا بودند، ناراضی نیز (حقوق

 در شغل ترک باالی خطر ،و پاداش تالش میان زیاد تعادل عدم دادند، نشان( 3515) همکاران و لی 

 جهت کم هایفرصت و پایین حقوق قبیل از) هاپاداش از آنان سازیمحروم و کندمی بینیپیش را پرستاران

 .(26داشتند ) شغل ترک در قوی بسیار تأثیراحترام(  کمبود و ارتقا
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 ارائه جهت در رکنانکا به مدیریت، که واحدهایی در کردند گزارش( 3511)جیمسون  و اسالد گرین 

 کردن کامل جهت بیشتری تالش کاری نیروهای کند،می حمایت هاآن از و دهدمی پاداش ،باکیفیت مراقبت

 .(21کرد ) خواهند عمل مؤثرتری طوربه درنتیجه و کرد خواهند صرف شانشغلی هاینقش

پاداش و عملکرد  یانر رابطه مرا د یدرون یزشانگ کنندگیتعدیلخود نقش  یقدر تحق یزن (1225) یریاییپ

 ینکه ب ذکر کرد یرانا یاسالم یجمهور بدنیتربیتدر سازمان ( 1280ی و همکاران )هنر .(12) نمود تائید

در پژوهش ( 1282) یجیرائ چنینهم .(36) وجود دارد داریمعنیرابطه  کارکنانوری و بهره یعوامل رفاه

 (.13) باشدآنان می یمسائل رفاه به توجهیبیکارکنان  وتیتفابیاز علل بروز  یکی که خود عنوان کرد

 :روش تحقیق

که برای است پیمایشی بوده  -روش، توصیفی ماهیت و ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرتحقیق حاضر  

های ها، طرحنامهنها، مجالت، پایاشامل کتاب هایکتابخانه منابعها ثانویه از و دادهاطالعات  آوریجمع

های و آوری دادهو برای جمع سازمان آبفاگزارشات  ها، سالنامه وروزنامهتی، مقاالت فارسی و انگلیسی، تحقیقا

ی محقق ساخته برای سنجش دو پرسشنامه .خواهد شد از مصاحبه و پرسشنامه استفادهاطالعات میدانی 

های پرداخت تأثیرن میزان چنیو هم غیر نقدیهای نقدی و وضعیت موجود پرداخت نگرش کارکنان در مورد

 هاپرسشنامه روایی تحقیق این گردید.. در اعتبار یابیطراحی و سپس  بر عملکرد کارکنان غیر نقدینقدی و 

آلفای  روش از هاپرسشنامه پایایی تعیین برای. گردید تائید هاپرسشنامه روایی و گرفت انجام محتوایی روش به

 شد. تائید هاپرسشنامه پایایی 26/5و / 24 آلفا ضرایب بودن مناسب به توجه با. شد استفاده کرونباخ

نفر(. روش  055در مشهد است ) کارکنان رسمی سازمان آبفا کلیه تحقیق متشکل از این آماری جامعه 

تعداد  شد واستفاده  . برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکرانباشدمیمتناسب با حجم  ایطبقهگیری نمونه

از  آمدهدستبههای میدانی داده وتحلیلتجزیهپردازش و  منظوربهدر این تحقیق نفر تعیین گردید.  132آن 

توصیفی از بخش آمار  ها دردادهبرای تجزیه تحلیل شود. میاستفاده  SPSS21افزارنرماز  هاپرسشنامه

در بخش آمار چنین هم و شدبه شکل جداول آماری استفاده  های آماری نظیر فراوانی، درصدشاخص

در سازمان آبفا در قلمرو مکانی این تحقیق  گردید..استفاده اسپیرمن  همبستگی ن ضریباستنباطی از آزمو

 است. شدهانجام 1226 اسفند تا 1220سال  آذرماهزمانی این پژوهش در دوره زمانی  ازنظر .باشدمی مشهد



 

23 

 

 www.jnsm.ir                              23-49 /ص9311پاییز / 3/شماره 2/دوره حسابداری و مدیریت اقتصاد، در نوین مطالعات مجله

Journal of New Studies in Economics, Management and Accounting/Vol.2/No.3/Autumn-2020/23-41 

 درصد مرد بوده است. وضعیت سن 6/20زن و درصد  4/34وضعیت جنسیت در نمونه تحت بررسی شامل 

درصد  2/43سال،  45تا  21درصد بین  2/22سال،  25تا  35درصد بین  8/2در نمونه تحت بررسی شامل 

سال بوده است. وضعیت تحصیالت در نمونه تحت بررسی شامل  01درصد باالی  3/13سال و  05تا  41بین 

بوده است.  لیسانسفوقدرصد  8/33درصد لیسانس و  0/04، پلمدیفوقدرصد  6/14درصد دیپلم و کمتر،  1/8

سال،  15تا  0درصد بین  1/4سال،  0درصد کمتر از  2/8وضعیت سابقه کار در نمونه تحت بررسی شامل 

 سال بوده است. 35درصد باالی  1/25سال و  35تا  10درصد بین  1/24سال،  10تا  15درصد بین  8/33

 ت(:شرح خدما)اهداف تحقیق 

 بین حقوق و مزایای شغل با عملکرد کارکنان سازمان آبفا. داریمعنیی تعیین رابطه -1

های نقدی با عملکرد کارکنان و سایر پرداخت کاریاضافهبین پاداش و  داریمعنیی تعیین رابطه -3

 سازمان آبفا.

عملکرد های غیر نقدی( و بین تسهیالت و خدمات رفاهی )پرداخت داریمعنیی تعیین رابطه -2

 کارکنان سازمان آبفا.

 :است آمده ذیل جدول تحقیق در هایفرضیه آزمون از حاصل نتایج :تحقیق هایفرضیه آزمون

 

 تحقیق هایفرضیهحاصل از آزمون  نتایج -1جدول 

ر

 دیف

ضرای هافرضیه

ب 

 همبستگی

سطح 

 داریمعنی

د نیازهای کارکنان با عملکر تناسببهبین حقوق و مزایای شغل  - 1

 کارکنان سازمان آبفا رابطه وجود دارد.

180/

5 

541/5 

های نقدی با عملکرد و سایر پرداخت کاریاضافهبین پاداش و  3

 کارکنان سازمان آبفا رابطه وجود دارد

21/5 5550/5 
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های غیر نقدی( با عملکرد پرداخت) یرفاهبین تسهیالت و خدمات  2

 کارکنان سازمان آبفا رابطه وجود دارد.

351/

5 

536/5 

 

 درصد 0 از ترکوچک هافرضیه تمامی در داریمعنی ، سطوحشودمیمشاهده  1جدول که در  طورهمان

و  شدهمحاسبه 351/5 ،21/5، 180/5 برابر هافرضیه ترتیب به اسپیرمن نیز ضریب آزمون مقادیر و است

 گرفته نتیجه بنابراین ،باشدیم 536/5، 5550/5 ،541/5 ترتیب به هافرضیه داریمعنی سطوح همچنین

این ارتباط مستقیم  ثانیاًدارد  وجود داریمعنی ارتباط تحقیق وابسته و متغیرهای مستقل بین که شودمی

 عملکرد رفاهی، خدمات و تسهیالت و کاریاضافه و پاداش شغل، مزایای و حقوق افزایش با دیگرعبارتبه است.

 بد.یامی سازمان آبفا افزایش کارکنان

 

 :مدل تحقیق

 

 (عملکرد کارکنان سازمان آبفا اآن ب رابطه نظام انگیزشی پرداخت وتحقیق ) الگوی نظری -1 شکل

 

عملکرد 

کنانکار  

 انگیزش از طریق

و  پرداخت نقدی

نقدی غیر  
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 هاداده وتحلیلتجزیه

این  در های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت گرفته است..در این تحقیق استفاده از روش 

حقوق و مزایای شغل، پاداش و مؤلفه )که خود از سه مستقل، سیستم پرداخت است  متغیرپژوهش 

 .باشداست و متغیر وابسته نیز عملکرد کارکنان می شدهتشکیل( ، تسهیالت و خدمات رفاهیکاریاضافه

 گیرینتیجهبحث و  -5

 بحث در مورد فرضیه اصلی اول

 تناسببه مزایای شغلی فرضیه اصلی اول مبنی بر وجود رابطه معنادار بین حقوق و تائیدبا توجه به  

توان گفت که این نتیجه تا حدودی با مطالعات محمودی نیازهای کارکنان و عملکرد کارکنان شرکت آبفا، می

 در مثبت و معناداری داشته باشد. تأثیر کاراییتواند بر ( همسو است که بیان نمود حقوق و مزایا می1282)

 توان به موارد زیر اشاره کرد:یشدند م انجاممورد سایر مطالعات مشابهی که 

مثبت و  تأثیر کارایی( در تحقیق خود مطرح نمودند که حقوق و مزایا بر 1224رضایی و همکاران ) 

( و کاظمیان و 1221(، دانش کهن و همکاران )1224چنین جاویدمهر و جاویدمهر )گذارد. هممعناداری می

سیدند که حقوق و دستمزد اعطایی از طرف سازمان ( در تحقیقات خود به این نتیجه ر1284همکاران )

مثبت و معناداری بگذارد که با توجه به ادبیات موجود در این زمینه،  تأثیرتواند بر رضایت شغلی کارکنان می

که قربانی  طورهمانوری و عملکرد مناسب شغلی است. ، بهرهکاراییبر  مؤثررضایت شغلی یکی از عوامل 

تواند به عملکرد بهتر د دریافت که انگیزه مالی و رضایت از شرایط مطلوب کاری می( در تحقیق خو1280)

های پایین مدیریتی بینجامد. از طرفی لی و همکاران نیز به این نتیجه رسیدند که حقوق پایین کارکنان در رده

 تواند یکی از عوامل اساسی در ترک شغل کارکنان باشد.می

حقوق و دستمزد، آموزش و انگیزش در عملکرد  تأثیرتحقیقی تحت عنوان  در( 3510و همکاران ) یسادر 

 یاست که عملکرد شغل یمعن یناست به ا یکارآمدتر یرکه حقوق و دستمزد متغ دادندنشان شغلی کارکنان 

 یایپاداش و مزا ینچن. همیابد یشافزا توجهیقابل یزانکم حقوق و دستمزد به م یزانم یشکارکنان با افزا

حامد و همکاران  یقاتتحق یجنتا کند. یجادکارکنان ا یدر عملکرد شغل یادیز ییراتتواند تغمی یزن ریگد
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حقوق و دستمزد و عملکرد کارکنان  یناز آن است که رابطه مثبت ب یپاکستان حاک یها( در بانک3514)

 وجود دارد.

 فرضیه اصلی دوم در موردبحث 

 های نقدی با عملکرد کارکنان سازمان آبفا رابطه وجود دارد.ختو سایر پردا کاریاضافهبین پاداش و  

با تحقیق حاضر  هاآنتوان به موارد زیر اشاره کرد که نتیجه اند میشدهانجامتحقیقاتی که در این حوزه  ازجمله

 باشد:هم سو می

های پرداخت ریو سا کاریاضافهگرفتند پرداخت پاداش و  یجه( که نت1225و همکاران ) یپژوهش کامل 

( در تحقیق 1224رضایی و همکاران ) دارد. ییهمسو دار داردو معنی یمکارکنان رابطه مستق با کارایی، ینقد

چنین ناظمی و گذارد. هممثبت و معناداری می تأثیر کاراییبر  کاریاضافهخود مطرح نمودند که پاداش و 

 های( به این نتیجه رسیدند که پاداش1225زارع زاده )( و سجادی و 1225(، الوانی و همکاران )1280قربانی )

( 3515مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان داشته باشند. لی و همکاران ) تأثیرتوانند می کاریاضافهنقدی و 

 طورهمانباشد بیان کردند که عدم تعادل بین پاداش و تالش یکی از علل اصلی در نارضایتی و ترک شغل می

 (1220فر و همکاران ) یمحبدانست. بر رضایت شغلی می مؤثرهای نقدی را ( نیز پاداش3552ی )که آل انز

اعطای  یقو عملکرد کارکنان وجود دارد و هر چه از طر یزشانگ یانکه رابطه مثبت معنادار م ندنشان داد

ز سوی کارکنان حاصل ا تریمناسبآن عملکرد  متعاقباًگردد  یتتقو یزشعامل انگ مؤثر، یهای سازمانپاداش

 .خواهد آمد

 فرضیه اصلی سوم در موردبحث 

بین تسهیالت و خدمات رفاهی  کهقرار گرفت عبارت است از این تائیدفرضیه سوم تحقیق که مورد  

تحقیقاتی که در این حوزه  ازجملههای غیر نقدی( با عملکرد کارکنان سازمان آبفا رابطه وجود دارد. )پرداخت

و همکاران  یپژوهش کامل توان به موارد زیر اشاره کرد:با تحقیق حاضر هستند، می راستاهمو  دانشدهانجام

کارکنان رابطه  با کارایی، (ینقد یرهای غ)پرداختی و خدمات رفاه یالتتسه ینگرفتند ب یجه( که نت1225)

( است که 1282عه برومند )ترین مطالعه به تحقیق حاضر مطالنزدیک دارد. ییدار دارد همسوو معنی یممستق

مثبت و معناداری دارد. حقیقی و زارعی  تأثیردر آن مشخص شد تسهیالت رفاهی و درآمد بر رضایت کارکنان 
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ی..( و خدمات رفاه یالتتسه) غیر نقدیهای ( نیز به همین نتیجه رسیدند و دریافتند که پرداخت1284پور )

( نیز در تحقیق خود مطرح نمودند 1224رد. رضایی و همکاران )مثبت و معناداری دا تأثیربر رضایت کارکنان 

در ( 1280ی و همکاران )هنرگذارد. مثبت و معناداری می تأثیر کاراییکه تسهیالت و خدمات رفاهی بر 

رابطه  کارکنانوری و بهره یعوامل رفاه ینکه ب ذکر کرد یرانا یاسالم یجمهور بدنیتربیتسازمان 

 تفاوتیبیاز علل بروز  یکی که در پژوهش خود عنوان کرد (1282یجی )رائ چنینهم .دوجود دار داریمعنی

. سیستم دهدمیبحث در مورد پیشینه تحقیق نشان  .باشدآنان می یمسائل رفاه به توجهیبیکارکنان 

، تسهیالت و خدمات رفاهی( کاریاضافهحقوق و مزایای شغل، پاداش و مؤلفه )پرداخت که خود از سه 

 .مثبت داشته است تأثیر هاسازمانعملکرد کارکنان انواع  است بر شدهتشکیل

 

 :یشنهاداتپ

که  تحقیق مستقلمتغیرهای  تحقیق بر اساس آمار استنباطی با هایفرضیه آزمون از حاصل نتایج 

 دماتخ و و تسهیالت نقدی هایپرداختسایر  و کاریاضافه و پاداش شغل، و مزایای از )حقوق اندعبارت

مستقل و عملکرد  متغیرهاینشان داد، بین کلیه  که عبارت است از عملکرد کارکنان وابسته متغیر و رفاهی(

 و کاریاضافه و پاداش شغل، مزایای و حقوق افزایش با دیگرعبارتبهمثبت وجود دارد.  دارمعنیرابطه 

 به پایان در محقق یابد. بنابراینمی شسازمان آبفای مشهد افزای کارکنان عملکرد رفاهی خدمات و تسهیالت

 سزایی به تأثیر کارکنان بر عملکرد غیر نقدینقدی و  هایپرداخت اگرچه که است یافتهدست مهم نتیجه این

 در کار کردن از افراد تا شودمی موجب که عواملی است کشف فوق تحقیق انجام از اساسی هدف اما دارد

 بکار سازمان هایهدف درراه را خود جسمی و فکری نیروی رغبت و میلبا  و نموده رضایت احساس سازمان

بنابراین محقق با توجه به نتایج حاصل از بررسی نظرات کارکنان طبق جداول توزیع فراوانی در آمار  ؛اندازند

تر و معیارهایی که مستلزم توجه بیش هاشاخصمتغیرها، پیشنهاداتی را در مورد  داریمعنیتوصیفی و رابطه 

نماید. در پایان محقق نظرات خود را در است به شرح زیر ارائه می مدیریت محترم سازمان آبفای مشهد

 .نمایدمیسازی نتایج و پیشنهادات حاصل از طرح را در شرکت، مطرح خصوص قابلیت پیاده

شغل نشان در رابطه با شاخص اول یعنی حقوق و مزایای  هاآزمودنی از کل از نظرسنجی حاصل نتایج-1

که کمترین درصد رضایت مربوط به گویه تناسب حقوق و مزایای شغل با توجه به سایر ( 3داد )جدول 
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جنسیت و  بر اساس) هاآزمودنیاز  از نظرسنجی حاصل و همچنین نتایج باشدمیدرصد(  62) هاسازمان

 کارشناسان ،یرانمد ان، زنان،نشان داد مرد در رابطه با شاخص اول یعنی حقوق و مزایای شغل عناوین شغلی(

حقوق و مزایای شغل با توجه به سایر  تناسببهمربوط رضایتمندی  کمترین و کمک کارشناسان مشترکاً

را  یاو مزاحقوق آبفای مشهد سیستم پرداخت  سازمان :گرددمیدر این راستا پیشنهاد  ؛ کهباشدمی هاسازمان

پیشنهاد فوق الزم است یک  سازیپیادهبه نظر محقق برای  د.نمای یاحطر یرقابت ،هاسازمانسایر با  یسهدر مقا

سازمان آبفا  یشغل یایساالنه حقوق و مزاکه مسئولیت او بررسی و مقایسه  کارشناس متخصص در این زمینه

ع شود مطلمی انجامجهت  ینکه در ا یاقدامات گزارشات و ازسازمان و کارکنان  ی مشابه باشدهاسازمان یربا سا

 شوند.

 موردتوجه پیشنهاد محقق به راهکار دیگری که امروزه در خصوص مدیریت حقوق و دستمزد در ادامه این

در سازمان آبفای خدمات حقوق و دستمزد  سپاریبرونو آن  نمایدمیاست اشاره  قرارگرفتهمحققین و مدیران 

 :باشندمییر به شرح ز هاآنمزایای متعددی است که برخی از مشهد است که دارای 

هستند تا با جوّ کاری و بازار در  روزرسانیبهدر حال  دائماًقوانین شغلی : حصول اطمینان از سازگاری -الف

یک فعالیت بحرانی  عنوانبه ایحرفهبنابراین، ارائه خدمات حقوق و دستمزد ؛ حال تغییر انطباق پیدا کنند

طاهای حقوق و دستمزد و حذفیاتی اهمیت دارد که ممکن است. این کار، برای کاهش خ شدهواقع تأکیدمورد 

 شدید منجر شوند. هایجریمهاست به تحمیل 

عملکرد  سپاریبرونبالقوه خطرناک است.  طوربهپردازش حقوق و دستمزد، بسیار پیچیده و : امنیت -ب

. عالوه دهدمین هشدار پرداخت و غیره را به کاربرا کاریدستحقوق و دستمزد، انواع مختلفی از تقلب مانند 

ضمانت کند که اطالعات حقوق و دستمزد در یک محیط امن  تواندمی سپاریبرونبر این، کاربرد خدمات 

 .شوندمیواقع  مورداستفادهو فقط توسط متخصصان  شدهذخیره

و  تمزدحقوق و دس افزارنرمی مربوط به حقوق کارمندان، مالیات، هاهزینه کههنگامی: هاهزینهکاهش -ج

داخلی آن  سازیپیادهاز  ترارزانعملکرد حقوق و دستمزد بسیار  سپاریبرون، شوندمیغیره مورد مالحظه واقع 

تا حد زیادی از طریق همکاری با یک  تواندمیی مستقیم پردازش حقوق و دستمزد، هاهزینهخواهد بود. 

این واقعیت  دهندهنشان. این امر، همچنین ، کاهش یابدصرفهبهمقرونخدمات حقوق و دستمزد  دهندهارائه
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ی ثابت هاهزینهتا  پردازندمیحقوق و دستمزد  سپاریبروندرصد از تمام کارفرمایان به  25است که حدود 

 کنترلی خود را کاهش دهند.

زمان کارکنان، برای اجرای کارهای تکراری مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد صرف : افزایش زمان-د

و  پرداخته وکارکسبسایر کارهای مهم در  انجامبه  هاآنتا  دهدمیاین عملکرد اجازه  سپاریبرون. شودمین

 اجرای کارهای دیگر خواهند داشت. در زمینهخالقیت بیشتری 

 گونههیچتا بدون  دهدمیبه کارفرمایان اجازه  سپاریبرون: دسترسی به فناوری یا گزارشات پیشرفته -ه

 خدمات، دست پیدا کنند. دهندهارائهفناوری و منابع  هایسیستماولیه، به  گذاریسرمایه
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 منابع

مؤثر بر جبران  ی( عوامل سازمان1222. )یعل یکجو،غالمرضا، احسان ن ،زهره، معمارزاده طهران ی،دهقان آقابابایی -1

 .32و توسعه دوره  یریتمد یندشهر تهران، فرآ یدولت هایبیمارستانخدمات پزشکان متخصص شاغل در 

 .102 صیریت، و آموزش مد یقات: نشر مؤسسه تحقکرج ی،منابع انسان یریتمد (1282سین )ح ابطحی، -3

 اثربخش یالگو یینتب (1225یم )مری، زهران یسحر، احمد، مرام یکنیده، ، حمیامچی یبی، غریمهد یدسی، الوان -2

بهبود و  یریتمطالعات مد یپژوهش یکل نگرانه به پاداش، فصلنامه علم یکردیبا رو یکارکنان بخش عموم یقتشو

 .12تا  1صفحات  25، تابستان 64شماره  یکم یستسال ب تحول

کارشناسی ارشد:  نامهپایان یار،معلمان شهرستان شهر یشغل یتبر رضا مؤثرعوامل  یبررس (1282) مریم برومند، -4

 .س() الزهرادانشگاه 

 موسسه انتشارات ،عمل تا تئوری از مدیریت و سازمان ،(1225) یزپرو گهر ساسان ،مهدی نژاد ایران پاریزی -0

 .282، 285، 220-226صص بانکداری 

 ،22ص  دیدار، انتشارات: تهران ،(اول چاپ) ،در ایران کارمندان خدمات جبران هاینظام ،(1286) کمال ،پرهیزگار -6

130. 

، نامهپایانی، و عملکرد شغل ی تشویقاجتماع ینارتباط ب ی انگیزهذات کنندهتعدیلنقش ( 1225پیریایی صالحه ) -2

 .چمران اهواز یدشهدانشگاه 

 ینحقوق و دستمزد، دوم یزانبر م تأملکارکنان با  یشغل یترضا( 1222)مهسا  یدمهر،و جاو دیدمهر، محموجاو -8

 و فرهنگ توسعه. یریتمد المللیبین یشهما

رضایت  بر جلب غیر نقدیهای نقدی و ، بررسی تأثیر پرداخت(1284)حقیقی، محمدرضا، زارعی پور، سیدعلی  -2

 ریزیبرنامهکارشناسی ارشد، تهران: سازمان مدیریت و  نامهپایانکهکیلویه و بویراحمد،  شهید استانکارکنان بنیاد 

 .کشور

 .183شماره  یرتدب یقی،های تشوانواع پرداخت (1280)شهرام  ،نژاد خلیلی -15

 بررسی(. 1221. )محسن ساری، ؛ وفخری سجادی، ،.ندا احمدی، ،.منصوره پور، علی ،.عباس کهن، دانش -11

 پزشکی علوم دانشکده مجله. 1288 سال در ازنا شهرستان درمان و بهداشت شبکه کارکنان شغلی رضایتمندی

 018-050 ،(21) 13 رفسنجان،

 هایروشدر کارکنان و  تفاوتیبیعلل بروز (، 1282) رائیجی، قدر علی -13

 .http://www.mgtsolution.com،مقابله
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 و حقوق مدیریت نقش (1224)وجیهه  رضایی، منصور، تاجری، فریدون، معطر، جعفری مصطفی، رضایی، -12

 در اسالمی انقالب مدیریت نقش المللیبین کنفرانس ،ایرسانه هایسازمان کارکنان کارایی و وریبهره بر دستمزد

 (.حسابداری اقتصاد، امنیت، فرهنگ، سیاست، مدیریت،جهانی ) نظام قدرت هندسه

 .22،154،212ص ، حقوق و دستمزد، انتشارات فرمنش یریتمد (1282)یوسف  رونقی، -14

 مدیریت آموزش مرکز علوی، اهلل امین سید ترجمه کار، در رفتار و انگیزش( 1282)دبلیو  پورتر، و ریچارد ستیرز، -10

 .2ص دوم  و اول ج ،اول چاپ دولتی،

 .255،306،363، 322،22،323ص ، انتشارات سمت ی،منابع انسان یریتمد (1282سفندیار )ا سعادت، -16

 و مدیران پاداش هایطرح بین رابطه (. بررسی1225زارع زاده مهریزی، محمدصادق. ) ؛ وسجادی، سید حسن -12
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