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تحقیق حاضر باهدف بررسی رابطهی معنیداری بین نظام انگیزشی پرداختهای نقدی و غیر نقدی و
عملکرد کارکنان سازمان آبفا (شهرستان مشهد) از دیدگاه کارکنان انجامشده است .روش تحقیق
توصیفی -پیمایشی میباشد .جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان سازمان آبفا
شهرستان مشهد که تعداد کل آنها  055نفر میباشد .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران
استفاده شد و حجم نمونه به تعداد  132نفر تعیین شد .روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم
انتخاب شد .در این پژوهش جامعه به چندطبقه تقسیم شد در طبقه ( )1که عبارتاند از -1 :ستاد
شرکت و منطقه سه  -3منطقه یک  -2منطقه دو  -4تصفیهخانه آب شماره یک  -0امور انبارها -6
منطقه چهار موردبررسی قرار گرفت و در طبقه دوم نیز سطوح مدیریتی که با وضعیت عنوان شغلی در
نظر گرفته شد .برای جمعآوری دادههای میدانی از پرسشنامههای محقق ساخته استفاده شد .در این
تحقیق روایی پرسشنامهها به روش محتوایی انجام گرفت و روایی پرسشنامهها تائید گردید .این تحقیق
شامل  2فرضیه اصلی و میباشد .برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده
شد .کلیه فرضیههای اصلی تحقیق به شرح زیر تائید گردید -1 :بین حقوق و مزایای شغلی و عملکرد
کارکنان شرکت آبفا رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد -3 .بین پاداش و اضافهکاری و سایر پرداختهای
نقدی با عملکرد کارکنان سازمان آبفا رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد -2 .بین تسهیالت و خدمات
رفاهی (پرداختهای غیر نقدی) با عملکرد کارکنان سازمان آبفا رابطه وجود دارد .در پایان پیشنهادات
الزم برای بهبود نظام انگیزشی– پرداخت موجود در شرکت آب و فاضالب مشهد ارائه گردید.
کلمات کلیدی :نظام انگیزشی ،پرداختهای نقدی و غیر نقدی ،عملکرد کارکنان.
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مقدمه
ازآنجاییکه نیروی انسانی بهعنوان مهمترین و حیاتیترین دارائی و سرمایه هر سازمانی ،قادر است موجب
موفقیت یا عدم موفقیت سازمان گردد ،جهت استفاده بهینه از این سرمایه و همسویی آن با اهداف سازمان،
ایجاد انگیزش مناسب برای نیروی انسانی همواره یکی از فعالیتها و دغدغههای مهم مدیریت در مقام رهبری
میباشد .درواقع یکی از دالیلی که باعث میشود بسیاری از کارکنان در سازمانها از انجام کار سر باز زنند
مسئله عوامل انگیزشی موجود در کار است .انگیزش نیروی پویایی است که تحرک یا عمل انسان را سبب
میشود .به عبارتی ،انگیزش به جنبش درآوردن رفتار فعال انسان برای ارضای نیاز او است .نیاز که متأثر از
انگیزش است در درون انسان قرار دارد .مدیر باید سعی کند خواستهها یا نیازهای کارکنان را تأمین کند تا به
میل او رفتار کنند ()0؛ بنابراین مدیر باید ازآنچه که انسان را برای عملکرد بهتر میانگیزد آگاه باشد و برای
محیطی که باعث انگیزش قوی برای او میشود اقدام نماید .در مقابل بیتوجهی مدیران به نیازها و خواستههای
کارکنان نیز موجب ظاهر شدن واکنشهای نامطلوبی مانند اعتصاب ،کاهش عمدی میزان کمی و کیفی
عملکرد ،وقوع تنش و تمرد از مأموریتها ،وظایف و دستورات ،مشاجره در محل کار و اربابرجوع و غیره
میگردد که نشانه اعتراض به شرایط غیرطبیعی محیط کاراست .نظریهپردازان معتقدند ،مدیران برای اعمال
انگیزش در مورد کارکنان باید از عوامل مختلفی استفاده کنند زیرا کارکنان ازلحاظ نوع و مقدار پاداشهایی که
میخواهند متفاوتاند .همچنین شغل و محیط سازمانی آنها متفاوت است .این شرایط درواقع یک نگرش
منطقی را به مدیران توصیه میکند که در اعطای پاداش باید عواملی مانند نیازهای کارکنان ،نوع شغل و
محیط سازمانی را در نظر گرفت .درواقع مدیران در مقام رهبری باید درک وسیعی از انگیزش داشته باشند و
تشخیص دهند که انگیزش موضوع پیچیدهای است و با تفاوتهای فردی ارتباط دارد .پول ممکن است بعضی
از کارکنان را برای انجام کار بهتر برانگیزد ،درحالیکه برای برخی دیگر عامل برانگیزاننده مؤثری نباشد .چه
کسی و چگونه به انواع پاداشها پاسخ میدهد ،ازجمله سؤاالتی هستند که رهبر باید در بررسی شیوههای
انگیزشی گوناگون ،پاسخ آنها را دریابد .در ا ین راستا ،با توجه بر اینکه سازمان آبفا نیز جدای از دیگر
سازمانها نیست و کارکنان محترم آن سازمان نیز به محیط انگیزشی مناسب نیاز دارند و این محیط انگیزشی
باید با توجه به خواستهها و نیازهای کارکنان ،نوع شغل و محیط سازمانی ایجاد شود ،در این تحقیق سعی شده
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است رابطه بین نظام انگیزشی پرداختی موجود و عملکرد کارکنان سازمان آبفا (شهرستان مشهد) تعیین گردد
و راهکارهایی جهت بهبود نظام انگیزشی پرداختهای نقدی و غیر نقدی ارائه گردد؛ بهعبارتدیگر مدیران از
این راه قادر خواهند بود بر عملکرد مفید کارکنان خود بیفزایند و کارکنان نیز تا زمانی که به ارائه عملکرد
اثربخش ادامه میدهند مطمئن خواهند شد کارشان پاداشهای مالی و غیرمالی مناسب را به دنبال دارد و
برحسب اینکه نیازها و انگیزهها کارکنان در سطوح مختلف سازمانی چه ماهیتی داشته باشند ،برنامههای
برانگیزاننده گوناگونی را میتوان در جهت تثبیت و شکلدهی رفتارهای مطلوب کارکنان اجرا نمود و بدیهی
است ،درک صحیح رفتار کارکنان توسط مدیریت و تأثیر مثبت بر آن میتواند باعث افزایش بهرهوری و بهبود
عملکرد پرسنل شود (.)0
ادبیات موضوع:
جبران خدمات:
جبران خدمات اصطالح عامی است که شامل سیستم حقوق و دستمزد ،سیستم پرداخت و سیستم پاداش
میشود و منظور از آن جبران خدمات کارکنان در سازمان است .یکی از مهمترین جنبههای مدیریت منابع
انسانی ،تعیین میزان حقوق یا مزدی است که سازمان باید به کارکنان خود بپردازد زیرا تأثیر بسزایی در جذب
کارکنان نخبه و ایجاد انگیزه در آنان دارد؛ بنابراین طراحی دقیق سیستم حقوق و دستمزد و اجرای درست و
مؤثر آن میتواند موجب انگیزش کارکنان و نیل به اهداف سازمان شود .دستمزد ،نوعی از پرداخت است که
مبنای محاسبه آن ساعت میباشد و متداولترین شیوه پرداخت به کارگران است و منظور از حقوق
پرداختهایی است که ماهانه صورت میپذیرد و متداولترین شیوه پرداخت به کارمندان میباشد .بهطورکلی،
سیستم حقوق و دستمزد باید بهگونهای طراحی شود که از این ویژگیها برخوردار باشد .نظامهای جبران
خدمات (سیستمهای پرداخت) ،به کلیه حقوق و مزایای نقدی و غیر نقدی اطالق میشود که کارکنان و
مدیران سازمانها ،متناسب با نوع سازمان ،شرایط محیط کار ،ویژگیهای شغل و نحوه انجام کار از آن
برخوردار میشوند ( .)31وجود نظام پرداختی منصفانه از عوامل افزایش بهرهوری کارکنان بهحساب میآید
ازاینرو کارکنان باید مقدار حقوق و دستمزد پرداختی را با کار انجامشده خود مرتبط و منصفانه بدانند .امروزه
سازمانها منابع انسانی را سرمایه و دارایی ارزشمندی تلقی میکنند و به جبران خدمات یا پرداخت برای
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ارتقای کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان توجه دارند .دلیل اکثر افراد برای اشتغال به کار این است
که آنها به حقوق و دستمزد و مزایای سازمان وابسته هستند و جبران خدمات در سازمان ،نقش اصلی را ایفا
میکند (.)22
یک سیستم پرداخت حقوق و دستمزد خوب چه ویژگیهایی دارد؟
بهطورکلی ،سیستم پرداخت حقوق و دستمزد باید از ویژگیها زیر برخوردار باشد (:)24
مکفی ( :)Adequateبرای امرارمعاش کافی باشد و بتواند نیازهای اصلی کارکنان همچون خوراک،
پوشاک ،مسکن را برآورده سازد.
انگیزاننده ( :)Incentive-providingباعث انگیزه و تشویق کارکنان به عملکرد بهتر شود.
اقتصادی ( :)cost-effectiveبا توان مالی سازمان و تواناییها و مهارتهای کارکنان متناسب باشد و به
حداکثر بازدهی منجر شود.
رقابتی و ایمن ( :)competitive and secureرقابتی باشد و در مقایسه با سیستم حقوق و دستمزد
سازمانهای مشابه ،بهتر یا حداقل دارای همان جذابیتها باشد.
قابلپذیرش ( :)acceptableشفاف و طبیعی باشد و کارکنان منطقی بودن آن را بپذیرند.
عادالنه ( :)equitableمتناسب با تخصص ،مهارت ،تجربه و سابقه کار افراد تعیین شود و ضوابط و شرایط
برای اعطای آنها یکسان باشد (.)16

اصول نظام مدیریت حقوق و دستمزد:
سازمانها با طراحی نظام جبران خدمت ،میخواهند برجذب و حفظ نیروی انسانی شایسته و افزایش انگیزه
کاری آنها بپردازند و برای اینکه بتوانند به این امر مهم نائل شوند ،باید بهمنظور برقراری انصاف و تساوی در
نظام حقوق سازمانها ،کوشش نمایند (.)32
 -4-2شاخصها و مؤلفههای طراحی نظام پرداخت کارکنان:
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شاخصها و مؤلفههای بخش طراحی نظام مدیریت حقوق و دستمزد عبارتاند از-1:رعایت عدالت در
پرداخت -3توجه به ویژگیهای شاغل -2انتخاب نظام امتیازی فرد و شاغل -4تقسیم پرداخت به دو بخش
مستمر و غیرمستمر -0انعطافپذیری نظام پرداخت در درون سازمان -6توجه به میزان اختیار و مسئولیتهای
شاغل -2توجه به کوششها و تالشهای شاغل -8توجه شرایط محیط کار
شاخصها و مؤلفههای اجرایی نظام پرداخت کارکنان:
این دسته از مؤلفهها به اجرای بهینه نظام مدیریتی حقوق و دستمزد یاری میرسانند که عبارتاند از-1:
سهولت در اجرا -3انعطافپذیری بودن نظام با شرایط کاری -2شایستهساالری در انتخاب کارکنان و مدیران
-4رفع تبعیض (.)6
ضرورت هماهنگی بین نظام مدیریت حقوق ،دستمزد و رفاه کارکنان:
جهت جلوگیری از چند جهت شدن و اتالف نیروی کار در سازمانها ،باید برای کارکنانی که نیروی کار
خود را عرضه میدارند ،حداقل نیازهای ضروری تأمین گردد؛ زیرا وجود شکاف بین درآمد ناشی از حقوق و
مزایا و هزینه زندگی موجب میگردد که کارکنان برای تأمین نیازهای خود به مشاغل دیگر نیز رویآورند و
نیروی فکر و کار خود را بین دو یا چند شغل تقسیم نمایند .درنتیجه این امر موجب کاهش کارایی و بهرهوری
میگردد .اگرچه به نظر میرسد که امور رفاهی بهطور مستقیم در حفظ و جذب کارکنان مؤثر باشد ولی زمانی
مطرح میشود که کارکنان به آنها نیاز پیدا کنند؛ بنابراین امور رفاهی را میتوان به قایقهای نجات درون
کشتی اقیانوسپیمایی تشبیه کرد که مسافران هنگام سوارشدن به کشتی آنها را میبینند ولی تا ضرورتی
احساس نکنند ،آنها را بکار نمیگیرند (.)3
ضرورت و اهمیت امور رفاهی:
برای ایجاد عالقه ،انگیزش و دلگرمی در کارکنان در راستای ایفای بهتر وظایف محوله ،فراهم نمودن
برنامههای رفاهی کارکنان ضروری میباشد .یکی از ابعاد مهم سیستم انتخاب و انتصاب کارکنان در مدیریت،
اصل شایستهساالری است .این امر نیز از طریق تهیه و اجرای برنامههای مختلف رفاهی که باعث افزایش
رضایت کارکنان و باال بردن دلبستگی آنها به کارشان میشود ،انجامپذیر میباشد .نقش اساسی برنامههای
رفاهی تأمین بهداشت و ایمنی در محیط کار ،تهیه وسایل رفاه و آسایش ضمن خدمت کارکنان ،ایجاد امنیت
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اقتصادی و فراغت خیال برای کارکنان پس از طول عمر خدمت اداری آنان و غیره میباشد که درمجموع منجر
به دلبستگی عامل انسانی به محیط کار میگردد (.)12
عوامل مؤثر بر جبران خدمات یا پرداخت غیر نقدی (خدمات رفاهی و تسهیالت):
ازلحاظ مدیریت منابع انسانی اینگونه اقدامات را میتوان به سه بخش تقسیم نمود:
 .1خدمات امور معیشتی ،مسکن و مصرف؛
 .3خدمات بهداشتی درمانی؛
 .2کمکهای غیر نقدی و تأمین آتیه.
 سیستم جبران خدمات از طریق پرداخت مزایا و پاداش نقدی و غیر نقدی:جبران مجموع خدماتی که کارکنان به سازمان ارائه میدهند به دو صورت ملموس و ناملموس صورت
میگیرد .جبران ملموس به وجوه نقدی و غیر نقدی هم چون حقوق پایه ،هزینههای زندگی ،پاداشهای
کوتاهمدت و بلندمدت (فعلی ،سالیانه ،سهام) ،پرداخت شهریه و فوقالعادهها ،بن ،سرویس ایابوذهاب ،مشاوره،
سفر سیاحتی -زیارتی اشاره دارد .جبران ناملموس به مواردی همچون شناسایی و تقدیر ،پایگاه اجتماعی،
امنیت شغلی ،کار چالشی و فرصتهای یادگیری برمیگردد.
 معیارهای اعطای پاداش:سیستم پاداش بیانگر قدردانی سازمان از کارکنان است و با اینقدر شناسی و ادای احترام ،آنها به
ادامه کار خود دلگرم میشوند .معیارهایی در طول صدسال گذشته مبنای پاداش به کارکنان قرارگرفته است
که در اینجا به آنها پرداخته میشود .ارشدیت ،عضویت در سازمان ،حضور در سازمان ،تخصص و مهارت،
دشواری کار و عملکرد.
پیشینه تحقیق:
بامطالعه و بررسی تحقیقات انجامشده در سازمان آب و فاضالب مشهد ،محقق به این نتیجه رسید که در
رابطه با موضوع تحقیق حاضر ،پژوهشی انجام نگرفته است .در ایران و کشورهای دیگر در رابطه با موضوع
تحقیق پژوهشهایی انجامگرفته است که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره میشود.
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حقیقی و زارعی پور ( ،)1284در بررسی میزان حقوق و مزایا و پرداختهای نقدی و غیر نقدی بنیاد
شهید استان کهکیلویه و بویراحمد به کارکنان خود و تأثیر این به این نتیجه رسیدهاند که بهطورکلی
پرداختهای نقدی و غیر نقدی در رضایتمندی آنان در سال  82-84بنیاد شهید چنانکه باید جوابگوی
نیازهای اقتصادی کارکنان و خانواده آنها نبوده و اگرچه تا حدودی رضایت آنها را جلب کرده است ،اما
خواستار افزایش این پرداختها برای غلبه بر مشکالت اقتصادی خود بودهاند (.)2
در تحقیق دیگری که توسط ناظمی و قربانی ( ،)1280در مورد وضعیت پاداش در دانشگاه امام حسین (ع)
و تأثیر آن بر روی عملکرد کارکنان آن دانشگاه انجامگرفته ،عنوان گردیده که پاداش یا جبران خدمات تمام
پاداشهای درونی و بیرونی سازمان است که کارکنان در مقابل همکاری با سازمان دریافت میدارند .بررسی
بازخورد و نتیجه اجرای سیستم پاداش در هر سازمانی الزم است .لزوم بررسی ازآنجا ناشی میشود که مدیریت
بتواند وضعیت کارکنان خود را ازنظر روحی و روانی و معیشتی و میزان کارایی آنها پس از پرداخت پاداش با
وضعیت ماقبل آن در طی چندین دوره مطابقت دهد و اثرات آن را مشاهده نماید (.)30
در تحقیق دیگری که توسط محمودی ( )1282با عنوان بررسی عوامل (درونسازمانی) مؤثر بر کارایی
یگانهای مرزی دریایی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان انجام گرفت نتایج حاکی از آن بود که حقوق و مزایا
بر کارایی یگانهای مرزی دریایی تأثیر دارد (.)12
نتایج تحقیق آقا بابایی دهقانی و همکاران ( )1222با عنوان عوامل سازمانی مؤثر بر جبران خدمات
پزشکان متخصص شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر تهران بیانگر آن بوده است که پرداخت حقوق و مزایا،
سطح و ساختار پرداخت و امکانات و خدمات رفاهی در سیستم جبران خدمات مؤثر میباشد (.)1
جاویدمهر و جاویدمهر ( )1222-24در تحقیقی با عنوان رضایت شغلی کارکنان با تأمل بر میزان حقوق و
دستمزد که باهدف بررسی رضایت شغلی کارکنان با میزان حقوق و دستمزد در معلمان مقطع ابتدایی
شهرستان سبزوار انجام گرفت نشان دادند رضایت شغلی مهمترین عاملی است که سبب افزایش کارایی و
اثربخشی فردی میشود و هر چه میزان دستمزد و حقوق کارکنان بیشتر شود بر رضایت شغلی آنان تأثیر
گذاشته و رضایت شغلی با متغیر حقوق و دستمزد در ارتباط است (.)8
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در تحقیقی که محمدی و همکاران ( )1225با عنوان بررسی علل عدم اثربخشی پاداشها در پرسنل
پرستاری انجام دادند یافتهها نشان داد که عدمکفایت پاداشها ،احساس نابرابری ،عدم دقیق بودن معیارهای
ارزشیابی عملکرد ،عدم باور پرسنل مبنی بر اینکه دریافت پاداش منوط بر عملکرد خوب ،عدم دریافت بازخورد
بهموقع در جهت عملکرد ،عدم اعطای پاداش مبتنی بر عملکرد؛ ضرورت ایجاد یک سیستم ارزشیابی عملکردی
مناسب (بهعنوان مبنا و مقدمهای جهت تخصص و توزیع مناسب پاداشها) ،همچنین استفاده از مدیریت
صحیح و اصولی پاداشها و ضرورت ایجاد یک سیستم مشارکتی در طراحی و اجرای برنامههای پاداش جهت
اثربخشی بیشتر پاداشها در بیمارستانها را نشان میدهد (.)32
برومند ( )1282در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان شهرستان شهریار نشان
داد که شرایط مادی کار (تسهیالت رفاهی و میزان درآمد) بر رضایت شغلی مؤثر میباشد (.)4
وسترمن و همکارانش در سال  3552مقالهای منتشر کردند که در آن ساختار جبران خدمات مبنای
سنجش رضایت افراد بود (.)22
الوانی و همکاران ( )1225نیز در تحقیقی با عنوان تبیین الگوی اثربخش تشویق کارکنان بخش عمومی با
رویکردی کل نگرانه به پاداش بیان داشتهاند که میان عناصر پاداش کل انگیزش و عملکرد همبستگی
معنیداری وجود دارد (.)2
آل انزی ( )3552گزارش کرد پرستاران از فرصتهای حرفهای و پاداشهای بیرونی ناراضی بودند .دالیل
نارضایتی پرستاران از فرصتهای حرفهای شامل :عدم وجود فرصتهایی جهت پیشرفت حرفهای ،عدم
شناسایی ازنظر حرفهای و عدم قدردانی از جانب همکاران بودند .همچنین آنان از پاداشهای بیرونی (بهویژه
حقوق) نیز ناراضی بودند ،زیرا آنها درک باالیی از نابرابری را داشتند (.)38
لی و همکاران ( )3515نشان دادند ،عدم تعادل زیاد میان تالش و پاداش ،خطر باالی ترک شغل در
پرستاران را پیشبینی میکند و محرومسازی آنان از پاداشها (از قبیل حقوق پایین و فرصتهای کم جهت
ارتقا و کمبود احترام) تأثیر بسیار قوی در ترک شغل داشتند (.)26
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گرین اسالد و جیمسون ( )3511گزارش کردند در واحدهایی که مدیریت ،به کارکنان در جهت ارائه
مراقبت باکیفیت ،پاداش میدهد و از آنها حمایت میکند ،نیروهای کاری تالش بیشتری جهت کامل کردن
نقشهای شغلیشان صرف خواهند کرد و درنتیجه بهطور مؤثرتری عمل خواهند کرد (.)21
پیریایی ( )1225نیز در تحقیق خود نقش تعدیلکنندگی انگیزش درونی را در رابطه میان پاداش و عملکرد
تائید نمود ( .)12هنری و همکاران ( )1280در سازمان تربیتبدنی جمهوری اسالمی ایران ذکر کرد که بین
عوامل رفاهی و بهرهوری کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد ( .)36همچنین رائیجی ( )1282در پژوهش
خود عنوان کرد که یکی از علل بروز بیتفاوتی کارکنان بیتوجهی به مسائل رفاهی آنان میباشد (.)13
روش تحقیق:
تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش ،توصیفی -پیمایشی بوده است که برای
جمعآوری اطالعات و دادهها ثانویه از منابع کتابخانههای شامل کتابها ،مجالت ،پایاننامهها ،طرحهای
تحقیقاتی ،مقاالت فارسی و انگلیسی ،روزنامهها ،سالنامه و گزارشات سازمان آبفا و برای جمعآوری دادههای و
اطالعات میدانی از مصاحبه و پرسشنامه استفاده خواهد شد .دو پرسشنامهی محقق ساخته برای سنجش
نگرش کارکنان در مورد وضعیت موجود پرداختهای نقدی و غیر نقدی و همچنین میزان تأثیر پرداختهای
نقدی و غیر نقدی بر عملکرد کارکنان طراحی و سپس اعتبار یابی گردید ..در این تحقیق روایی پرسشنامهها
به روش محتوایی انجام گرفت و روایی پرسشنامهها تائید گردید .برای تعیین پایایی پرسشنامهها از روش آلفای
کرونباخ استفاده شد .با توجه به مناسب بودن ضرایب آلفا  /24و  5/26پایایی پرسشنامهها تائید شد.
جامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه کارکنان رسمی سازمان آبفا در مشهد است ( 055نفر) .روش
نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم میباشد  .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد
آن  132نفر تعیین گردید .در این تحقیق بهمنظور پردازش و تجزیهوتحلیل دادههای میدانی بهدستآمده از
پرسشنامهها از نرمافزار SPSS21استفاده میشود .برای تجزیه تحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی از
شاخصهای آماری نظیر فراوانی ،درصد به شکل جداول آماری استفاده شد و همچنین در بخش آمار
استنباطی از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید ..قلمرو مکانی این تحقیق در سازمان آبفا در
مشهد میباشد .ازنظر زمانی این پژوهش در دوره زمانی آذرماه سال  1220تا اسفند  1226انجامشده است.
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وضعیت جنسیت در نمونه تحت بررسی شامل  34/4درصد زن و  20/6درصد مرد بوده است .وضعیت سن
در نمونه تحت بررسی شامل  2/8درصد بین  35تا  25سال 22/2 ،درصد بین  21تا  45سال 43/2 ،درصد
بین  41تا  05سال و  13/3درصد باالی  01سال بوده است .وضعیت تحصیالت در نمونه تحت بررسی شامل
 8/1درصد دیپلم و کمتر 14/6 ،درصد فوقدیپلم 04/0 ،درصد لیسانس و  33/8درصد فوقلیسانس بوده است.
وضعیت سابقه کار در نمونه تحت بررسی شامل  8/2درصد کمتر از  0سال 4/1 ،درصد بین  0تا  15سال،
 33/8درصد بین  15تا  10سال 24/1 ،درصد بین  10تا  35سال و  25/1درصد باالی  35سال بوده است.
اهداف تحقیق (شرح خدمات):
 -1تعیین رابطهی معنیداری بین حقوق و مزایای شغل با عملکرد کارکنان سازمان آبفا.
 -3تعیین رابطهی معنیداری بین پاداش و اضافهکاری و سایر پرداختهای نقدی با عملکرد کارکنان
سازمان آبفا.
 -2تعیین رابطهی معنیداری بین تسهیالت و خدمات رفاهی (پرداختهای غیر نقدی) و عملکرد
کارکنان سازمان آبفا.
آزمون فرضیههای تحقیق :نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق در جدول ذیل آمده است:

جدول  -1نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق
ر

ضرای

فرضیهها
ب

دیف

سطح
معنیداری

همبستگی
1

 بین حقوق و مزایای شغل بهتناسب نیازهای کارکنان با عملکرد5

کارکنان سازمان آبفا رابطه وجود دارد.
3

/180

5/541

بین پاداش و اضافهکاری و سایر پرداختهای نقدی با عملکرد
کارکنان سازمان آبفا رابطه وجود دارد
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2

بین تسهیالت و خدمات رفاهی (پرداختهای غیر نقدی) با عملکرد
کارکنان سازمان آبفا رابطه وجود دارد.

/351

5/536

5

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،سطوح معنیداری در تمامی فرضیهها کوچکتر از  0درصد
است و مقادیر ضریب آزمون اسپیرمن نیز به ترتیب فرضیهها برابر  5/351 ،5/21 ،5/180محاسبهشده و
همچنین سطوح معنیداری فرضیهها به ترتیب  5/536 ،5/5550 ،5/541میباشد ،بنابراین نتیجه گرفته
میشود که بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق ارتباط معنیداری وجود دارد ثانیاً این ارتباط مستقیم
است .بهعبارتدیگر با افزایش حقوق و مزایای شغل ،پاداش و اضافهکاری و تسهیالت و خدمات رفاهی ،عملکرد
کارکنان سازمان آبفا افزایش مییابد.

مدل تحقیق:

انگیزش از طریق

عملکرد

پرداخت نقدی و

کارکنان

غیر نقدی

شکل  -1الگوی نظری تحقیق (نظام انگیزشی پرداخت و رابطه آن با عملکرد کارکنان سازمان آبفا)
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تجزیهوتحلیل دادهها
در این تحقیق استفاده از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت گرفته است ..در این
پژوهش متغیر مستقل ،سیستم پرداخت است که خود از سه مؤلفه (حقوق و مزایای شغل ،پاداش و
اضافهکاری ،تسهیالت و خدمات رفاهی) تشکیلشده است و متغیر وابسته نیز عملکرد کارکنان میباشد.
 -5بحث و نتیجهگیری
بحث در مورد فرضیه اصلی اول
با توجه به تائید فرضیه اصلی اول مبنی بر وجود رابطه معنادار بین حقوق و مزایای شغلی بهتناسب
نیازهای کارکنان و عملکرد کارکنان شرکت آبفا ،میتوان گفت که این نتیجه تا حدودی با مطالعات محمودی
( )1282همسو است که بیان نمود حقوق و مزایا میتواند بر کارایی تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد .در
مورد سایر مطالعات مشابهی که انجام شدند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رضایی و همکاران ( )1224در تحقیق خود مطرح نمودند که حقوق و مزایا بر کارایی تأثیر مثبت و
معناداری میگذارد .همچنین جاویدمهر و جاویدمهر ( ،)1224دانش کهن و همکاران ( )1221و کاظمیان و
همکاران ( )1284در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که حقوق و دستمزد اعطایی از طرف سازمان
میتواند بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بگذارد که با توجه به ادبیات موجود در این زمینه،
رضایت شغلی یکی از عوامل مؤثر بر کارایی ،بهرهوری و عملکرد مناسب شغلی است .همانطور که قربانی
( )1280در تحقیق خو د دریافت که انگیزه مالی و رضایت از شرایط مطلوب کاری میتواند به عملکرد بهتر
کارکنان در رده های پایین مدیریتی بینجامد .از طرفی لی و همکاران نیز به این نتیجه رسیدند که حقوق پایین
میتواند یکی از عوامل اساسی در ترک شغل کارکنان باشد.
ادریس و همکاران ( )3510در تحقیقی تحت عنوان تأثیر حقوق و دستمزد ،آموزش و انگیزش در عملکرد
شغلی کارکنان نشان دادند که حقوق و دستمزد متغیر کارآمدتری است به این معنی است که عملکرد شغلی
کارکنان با افزایش میزان کم حقوق و دستمزد به میزان قابلتوجهی افزایش یابد .همچنین پاداش و مزایای
دیگر نیز میتواند تغییرات زیادی در عملکرد شغلی کارکنان ایجاد کند .نتایج تحقیقات حامد و همکاران
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( )3514در بانکهای پاکستان حاکی از آن است که رابطه مثبت بین حقوق و دستمزد و عملکرد کارکنان
وجود دارد.
بحث در مورد فرضیه اصلی دوم
بین پاداش و اضافهکاری و سایر پرداخت های نقدی با عملکرد کارکنان سازمان آبفا رابطه وجود دارد.
ازجمله تحقیقاتی که در این حوزه انجامشدهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد که نتیجه آنها با تحقیق حاضر
هم سو میباشد:
پژوهش کاملی و همکاران ( )1225که نتیجه گرفتند پرداخت پاداش و اضافهکاری و سایر پرداختهای
نقدی ،با کارایی کارکنان رابطه مستقیم و معنیدار دارد همسویی دارد .رضایی و همکاران ( )1224در تحقیق
خود مطرح نمودند که پاداش و اضافهکاری بر کارایی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد .همچنین ناظمی و
قربانی ( ،)1280الوانی و همکاران ( )1225و سجادی و زارع زاده ( )1225به این نتیجه رسیدند که پاداشهای
نقدی و اضافهکاری میتوانند تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان داشته باشند .لی و همکاران ()3515
بیان کردند که عدم تعادل بین پاداش و تالش یکی از علل اصلی در نارضایتی و ترک شغل میباشد همانطور
که آل انزی ( )3552نیز پاداشهای نقدی را مؤثر بر رضایت شغلی میدانست .محبی فر و همکاران ()1220
نشان دادند که رابطه مثبت معنادار میان انگیزش و عملکرد کارکنان وجود دارد و هر چه از طریق اعطای
پاداشهای سازمانی مؤثر ،عامل انگیزش تقویت گردد متعاقباً آن عملکرد مناسبتری از سوی کارکنان حاصل
خواهد آمد.
بحث در مورد فرضیه اصلی سوم
فرضیه سوم تحقیق که مورد تائید قرار گرفت عبارت است از اینکه بین تسهیالت و خدمات رفاهی
(پرداختهای غیر نقدی) با عملکرد کارکنان سازمان آبفا رابطه وجود دارد .ازجمله تحقیقاتی که در این حوزه
انجامشدهاند و همراستا با تحقیق حاضر هستند ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد :پژوهش کاملی و همکاران
( )1225که نتیجه گرفتند بین تسهیالت و خدمات رفاهی (پرداختهای غیر نقدی) ،با کارایی کارکنان رابطه
مستقیم و معنیدار دارد همسویی دارد .نزدیکترین مطالعه به تحقیق حاضر مطالعه برومند ( )1282است که
در آن مشخص شد تسهیالت رفاهی و درآمد بر رضایت کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد .حقیقی و زارعی
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پور ( )1284نیز به همین نتیجه رسیدند و دریافتند که پرداختهای غیر نقدی (تسهیالت و خدمات رفاهی)..
بر رضایت کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد .رضایی و همکاران ( )1224نیز در تحقیق خود مطرح نمودند
که تسهیالت و خدمات رفاهی بر کارایی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد .هنری و همکاران ( )1280در
سازمان تربیتبدنی جمهوری اسالمی ایران ذکر کرد که بین عوامل رفاهی و بهرهوری کارکنان رابطه
معنیداری وجود دارد .همچنین رائیجی ( )1282در پژوهش خود عنوان کرد که یکی از علل بروز بیتفاوتی
کارکنان بیتوجهی به مسائل رفاهی آنان میباشد .بحث در مورد پیشینه تحقیق نشان میدهد .سیستم
پرداخت که خود از سه مؤلفه (حقوق و مزایای شغل ،پاداش و اضافهکاری ،تسهیالت و خدمات رفاهی)
تشکیلشده است بر عملکرد کارکنان انواع سازمانها تأثیر مثبت داشته است.

پیشنهادات:
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق بر اساس آمار استنباطی با متغیرهای مستقل تحقیق که
عبارتاند از (حقوق و مزایای شغل ،پاداش و اضافهکاری و سایر پرداختهای نقدی و تسهیالت و خدمات
رفاهی) و متغیر وابسته که عبارت است از عملکرد کارکنان نشان داد ،بین کلیه متغیرهای مستقل و عملکرد
رابطه معنیدار مثبت وجود دارد .بهعبارتدیگر با افزایش حقوق و مزایای شغل ،پاداش و اضافهکاری و
تسهیالت و خدمات رفاهی عملکرد کارکنان سازمان آبفای مشهد افزایش مییابد .بنابراین محقق در پایان به
این نتیجه مهم دستیافته است که اگرچه پرداختهای نقدی و غیر نقدی بر عملکرد کارکنان تأثیر به سزایی
دارد اما هدف اساسی از انجام تحقیق فوق کشف عواملی است که موجب میشود تا افراد از کار کردن در
سازمان احساس رضایت نموده و با میل و رغبت نیروی فکری و جسمی خود را درراه هدفهای سازمان بکار
اندازند؛ بنابراین محقق با توجه به نتایج حاصل از بررسی نظرات کارکنان طبق جداول توزیع فراوانی در آمار
توصیفی و رابطه معنیداری متغیرها ،پیشنهاداتی را در مورد شاخصها و معیارهایی که مستلزم توجه بیشتر
مدیریت محترم سازمان آبفای مشهد است به شرح زیر ارائه مینماید .در پایان محقق نظرات خود را در
خصوص قابلیت پیادهسازی نتایج و پیشنهادات حاصل از طرح را در شرکت ،مطرح مینماید.
-1نتایج حاصل از نظرسنجی از کل آزمودنیها در رابطه با شاخص اول یعنی حقوق و مزایای شغل نشان
داد (جدول  )3که کمترین درصد رضایت مربوط به گویه تناسب حقوق و مزایای شغل با توجه به سایر
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سازمانها ( 62درصد) میباشد و همچنین نتایج حاصل از نظرسنجی از آزمودنیها (بر اساس جنسیت و
عناوین شغلی) در رابطه با شاخص اول یعنی حقوق و مزایای شغل نشان داد مردان ،زنان ،مدیران ،کارشناسان
و کمک کارشناسان مشترکاً کمترین رضایتمندی مربوط بهتناسب حقوق و مزایای شغل با توجه به سایر
سازمانها میباشد؛ که در این راستا پیشنهاد میگردد :سازمان آبفای مشهد سیستم پرداخت حقوق و مزایا را
در مقایسه با سایر سازمانها ،رقابتی طراحی نماید .به نظر محقق برای پیادهسازی پیشنهاد فوق الزم است یک
کارشناس متخصص در این زمینه که مسئولیت او بررسی و مقایسه ساالنه حقوق و مزایای شغلی سازمان آبفا
با سایر سازمانهای مشابه باشد و کارکنان سازمان از گزارشات و اقداماتی که در این جهت انجام میشود مطلع
شوند.
در ادامه این پیشنهاد محقق به راهکار دیگری که امروزه در خصوص مدیریت حقوق و دستمزد موردتوجه
محققین و مدیران قرارگرفته است اشاره مینماید و آن برونسپاری خدمات حقوق و دستمزد در سازمان آبفای
مشهد است که دارای مزایای متعددی است که برخی از آنها به شرح زیر میباشند:
الف -حصول اطمینان از سازگاری :قوانین شغلی دائماً در حال بهروزرسانی هستند تا با جوّ کاری و بازار در
حال تغییر انطباق پیدا کنند؛ بنابراین ،ارائه خدمات حقوق و دستمزد حرفهای بهعنوان یک فعالیت بحرانی
مورد تأکید واقعشده است .این کار ،برای کاهش خ طاهای حقوق و دستمزد و حذفیاتی اهمیت دارد که ممکن
است به تحمیل جریمههای شدید منجر شوند.
ب -امنیت :پردازش حقوق و دستمزد ،بسیار پیچیده و بهطور بالقوه خطرناک است .برونسپاری عملکرد
حقوق و دستمزد ،انواع مختلفی از تقلب مانند دستکاری پرداخت و غیره را به کاربران هشدار میدهد .عالوه
بر این ،کاربرد خدمات برونسپاری میتواند ضمانت کند که اطالعات حقوق و دستمزد در یک محیط امن
ذخیرهشده و فقط توسط متخصصان مورداستفاده واقع میشوند.
ج-کاهش هزینهها :هنگامیکه هزینههای مربوط به حقوق کارمندان ،مالیات ،نرمافزار حقوق و دستمزد و
غیره مورد مالحظه واقع میشوند ،برونسپاری عملکرد حقوق و دستمزد بسیار ارزانتر از پیادهسازی داخلی آن
خواهد بود .هزینههای مستقیم پردازش حقوق و دستمزد ،میتواند تا حد زیادی از طریق همکاری با یک
ارائهدهنده خدمات حقوق و دستمزد مقرونبهصرفه ،کاهش یابد .این امر ،همچنین نشاندهنده این واقعیت
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است که حدود  25درصد از تمام کارفرمایان به برونسپاری حقوق و دستمزد میپردازند تا هزینههای ثابت
کنترلی خود را کاهش دهند.
د-افزایش زمان :زمان کارکنان ،برای اجرای کارهای تکراری مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد صرف
نمیشود .برونسپاری این عملکرد اجازه میدهد تا آنها به انجام سایر کارهای مهم در کسبوکار پرداخته و
خالقیت بیشتری در زمینه اجرای کارهای دیگر خواهند داشت.
ه -دسترسی به فناوری یا گزارشات پیشرفته :برونسپاری به کارفرمایان اجازه میدهد تا بدون هیچگونه
سرمایهگذاری اولیه ،به سیستمهای فناوری و منابع ارائهدهنده خدمات ،دست پیدا کنند.
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