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چکیده
مدیران شرکتها بر این باورند که تنها افزایش حقوق و دستمزد موجب رضاایت شای
کارکنان م شود و از تأثیر راهبردهای جبران خادما بار رضاایت شای کاه موجاب بهباود
کارای عم کرد کارکنان م شاود ااف ناده هادز از ایان شا وهش یاافتن تاأثیر راهبردهاای
جبران خدما (شامل حقوق و دستمزد شاداشها و مزایا) بر رضایت شی در بین کارمنادان
شرکت خصوص م باشده بر اساس نتایج آزمونهای مقایساه میااننین دو شرساانامه آزماون
واریانس و آزمون لوین وجود رابطه بین دو مؤلفه و تأثیر آنها و همچنین تأثیر خرده مقیااس-
های راهبردهای جبران خدما بر رضایت شی با آزماون رررسایون دناد متییاره باه روش
 Enterمورد ارزیاب قرار ررفته در این بررس ننرش  84نفر از جامعه  100نفاری کارکناان
این شرکت مورد سنجش قرار ررفته به این منظور از شرساانامهی ماد جاامر راهبردهاای
جبران خدما استفاده شده این شرسانامه شامل هفت بعد است که دهار بعد آن در ارتباا باا
رضایت از شرداخت (سطح ساختار افزایش و روشهای شرداخت متییر) و ساه بعاد دینار در
ارتبا با مزایا (سطح تعیین و مادیریت مزایاا) م باشاده همچناین شرساانامه رضاایت شای
شامل شنج خرده مقیاس سیستم شرداخت نوع شیل فرصتهای شیاارفت جوساازمان روش
رهبری و شرایط فیزیک م باشاده نتاایج نااان داد راهبردهاای جباران خادما بار رضاایت
شی تأثیر مثبت دارد و همچنین در بین خارده مقیااسهاا تنهاا باا افازایش دو متییار سااختار
شرداخت و شرداخت متییر رضایت شی کارمندان بیااتر م شاود کاه تاأثیر شرداخات متییار
بیاتر است و دینر خرده مقیاسها با رضایت شی رابطهای ندارنده
کلیدواژگان  :جبااران خاادما ا رضاایت شاای ا رضاایت از شرداخااتا مزایااا حقااوق و دسااتمزده
تاریخ دریافت1400/03/12 :

تاریخ پذیرش1400/05/02 :

* دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسبوکار-مالی ،موسسه آمووشش اوالی فوکا کاشوانی ،کاشوار ،ایورار،
رایانامه نویسنده مسئول.hkheiran@gmail.com :
** اضو هکئتالمی ،گروه آموششی مدیریت مالی ،دانشگاه فنی و حرفهای کاشار ،کاشار ،ایرار.
*** دکتری مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه تهرار ،تهرار ،ایرار.

 .1مقدمه
گرچه مواردی همچور امنکت شغلی ،حقوو و دسوتم،د ،پکشورفت ،شموار کواری و
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غکره ،تعهد کارفرمایار شمرده میشووند کوه بایود بورای هموه کارگوورار تعبکوه گووردد
) (Turker & Altuntas, 2014اما چندی اش مودیرار ،بوا تو وه بوه انت وابی کوه دارنود
پرداخت کارکنار در ادامه رفاه کارگرار را تا پایکنترین مکو،ار ممنون کواه

میدهنود

( (Yu, 2013که مو ب نارضایتی شغلی کارگرار مویشوود .رضوایت شوغلی ینوی اش
شاخصهای ککفکت شندگی در مدیریت منابع انسانی و ینی اش اوامل مهم در موقعکوت
شغلی است که و مو ب اف،ای

کارایی و احساس رضایت فردی است .شونی نکسوت

رضایتمندی اش فعالکت کاری در پایار روش احساس شنودی و رسوکدر بوه تووفکقی را در
مردم ایجاد میکند .اف،ای

ساشگاری بکن کارکنار و اهودا

انگک،ش و املنرد و رضایت شوغلی و درنتکجوه افو،ای

سواشمانی مو وب افو،ای
املنورد کارکنوار مویشوود

(محمدتبار .)1394 ،پژوهشگرار یافتهاند کوه بااحسواس خشونودی اش رفتوار دادگرایانوه
ساشمار  ،مک،ار رضایت شغلی و رضایت اش سرپرست اف،ای
برخورد غکر دادگرایانه در کارکنار مو ب کواه

موییابود.و ود احسواس

املنورد شوغلی کارکنوار و کواه

پایبندی نسبت به ساشمار و رضوایت شوغلی مویشوود (حسونی و دیگورار .)1393 ،و
مو ب اثرات بیشماری نظکر غکبتهای مجاش و غکرمجاش ،کاه

تعهد شغلی ،شونایت

و ااتصاب ،باشنشستگی شودرس و  ....میگردد (ااتمادی .)1394 ،ینی اش اوواملی کوه
میتواند بر رضایت شغلی مؤثر باشد راهبردهای برار خدمات میباشد.
برار خدمات نقدی ،اش مهمترین و چال انگک،ترین حووشه بورار خودمات موی-
باشد(دیواندری الی .)1397 ،بک

اش  70درصد بسته برار خدمات را برار خودمات

نقدی تشنکل میدهد(موسسه آمار کار ایاالت متحده .)2007، 1بورار خودمات نقودی
U.S. Bureau of Labor Statistics

1

پرداخت ثابت  ،متغکر یا مبتنی بر املنرد در بر میگکرد که شامل املنردهوای کوتواه-
موودت و بلنووودمدت بوووده و نکاشهووای مالوووووی کارکنووووار را تأمکووووون موویکنوووود
( )Milkovich & Newman, 2008درحالیکه اش طرفی شاهد افو،ای

روشبوهروش رشود

تجربی ،تعککنکننده اصلی پکامدهای مهم ساشمانی اش قبکل پویایی بواشار کوار ،مانودگاری
کارکنار ،فرسودگی و ترک خدمت و رفتارهای گوشهنشکنی اش قبکل دیرکورد و اسوتعمال
مواد م در ،رضایت شغلی است؛ بنابراین میتوار گفت رضایت شوغلی پوایکن مو وب
املنرد ضعکف درنتکجه بهرهوری پایکن و در اداموه ترک خدمت کارمندار را میشووود
(  .)Pacheco & webber , 2016در چندین پژوه

ارتباط بکن رضایت شغلی و تورک

خدمت کارمندار نک ،موردبررسی قرارگرفتووه است .احتمال تورک خودمت کارکنانوووی
که اش شغلشووار راضوی هستنووود نسبووت بوه کارکنوار ناراضوووی ،کمتوووور اسوووت
( )Rhodes & Toogood, 2016هد

اش این مطالعه آشنار شدر تأثکر برار خودمات

بر مک،ار رضوایت شوغلی کارکنوار مویباشود .متغکور بنکوادی و مسوتقل ایون پوژوه ،
راهبردهای برار خدمات است ،و نشانهها و پکامودهای ناشوی اش راهبردهوای بورار
خدمات بر رضایت شغلی کارمندار موردبررسی قرار میگکرد.

 .2مبانی نظری
امروشه ،اش مهمترین وظایف مدیرار منابع انسانی برای بهبود املنورد کارمنودار ،در
ا رای مؤثر راهبردها و دستکابی به املنرد مطلوب در شورکتهوا ،بورآوردر انتظوارات
برار خدمات کارمندار میباشد ()Samara et al., 2021

جبران خدمات
مفهوم برار خدمات بوه دو گونوه تعریفشوده اسوت .در تعریوف الموی ،بورار
خدمات شامل همه باشدههای مالی و خدمات محسوس و منافعی کوه کارکنوار بوهانوار
ب شی اش پرداخت دریافت میکنند ()Milkovich & Newman, 2008ه

بررسی تأثیر راهبردهای جبران خدمات بر رضایت شغلی در بین کارمندان شرکت خصوصی

پرداخت مبتنی بر املنرد میباشکم ( .)Park & Sturman, 2012اش طرفی بر طبق نتوای
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ینی اش ارکار نظام امع مدیریت منابع انسانی

بورار خودمات میباشود کوه

حوشهای گکرا ،بهسرات دگرگور به شمار مویآیود (.)Redman & Wilkinson, 2019
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این حوشه دارای مفهوم گسترده ،فرآیند طراحوی سواختار حقوو و دسوتم،د ،سواختار
پاداش ،ردهبندی و ارشیابی کسبها و همچنکن نظم دهی داول حقوو و دسوتم،د را
پوش

میدهد (موسوی)1393 ،ه

رضایت
رضایت ،اش کار انجامشده برمیخک،د و ینی اش مؤثرترین محرک هوت انجوام کوار
میباشد .مدیری شایسته است که برای اف،ای

این رضایت اش انگکو،شهوای خوشوایند

استفاده کند.

رضایت شغلی
دیدگاه و نگرشمار به شغل یک حس خوب یا بد در ما ایجاد میکند؛ این حوس بوا
اوامل کاری شیادی مربوط میشود که سرآغاش آر اکنور ما و پایار آر رسکدر به آرمار-
های وظایف خود میباشد (مهداد .)1392 ،به دلکل دیدگاههای گوناگور روانشناسوار و
نظریهپرداشار رفتار ساشمانی ،تعاریف بسکاری در مورد رضایت شوغلی ارائهشوده اسوت.
گروهی اش ایده پرداشار ،رضایت شغلی را اش دیدگاه برآوردر خواستهها وارسی کورده و
گروهی دیگر ،مک،ار هم وانی ارششهوا بوا باشتواب کوار و یوا همواهنگی و سواشگاری
ویژگیهای ش صکتی را با تقاضای پکرامور و اسباب کار موردسونج

قورار دادهانود و

شماری نک ،بر ااملهای روانی و ش و یا موارد دیگور اش ایون قبکول تأککددارنود .لوذا هور
نظریهپرداشی تعریف رضوایت شوغلی را بوا تو وه بوه نگورش خووی

بکوار مویکنود

(محمدتبار.)1394 ،
رضایت شغلی داوری تعککنکننده درباره مک،ار رضایت کارمند اش حرفهاش موی-
باشد کوه دربرگکرنوده دو شیرمجمواوه اواطفی و شوناختی اسوت (.(Edwards, 2018
بهابارتدیگر افرادی که به دنبال دگرش شغل خود میباشند و یوا دوسوتدار دورکواری

هستند ،شاد نکستند .بر پایه پژوه ها ،رضایت شغلی با گکرایی کارکنار اش بهتر شیسوتن
و بهداشت روانی و سمانی ارتباط مستقکم دارد (ر بی.)1392 ،
امام الی الکهالسالم بوه مالوک اشوتر در موورد راهبردهوای بورار خودمات و
گذار؛ بهانداشهای که خانوادههایشار در پشت بهه و خودشار در آسای

کامول باشوند

(نامه  53نه البالغه).

پیشینه پژوهش
چووووور بوووورار خوووودمات ماهکووووت چندبعوووودی دارد ،در رشووووتههووووای
م تلوووف تحقکقوووات بووور روی بعووود خاصوووی معطوووو

شوووده اسوووت (دیوانووودری

و همنارار.)1397 ،
بووا تو ووه بووه نقوو

حکوواتی رهبووری در رضووایت شووغلی ،برگوو،اری دوره-

هوووای آموششوووی بووورای مووودیرار بوووا موضوووو سوووبکهوووای م بوووت رهبوووری و
حمایووووت سرپرسووووتار اش کارکنووووار همچووووور تجلکوووول اش موفقکووووت افووووراد و
گوووروههوووای کووواری مووویتوانووود رضوووایت شوووغلی را بهبوووود ب شووود .همچنوووکن
گووردآوری سکاسووتهووایی کووه مو ووب افوو،ای

مسووئولکت کارمنوودار و آسووار

کووردر کووار آرهووا موویشووود یووک حووس امووومی مالنکووت ایجوواد موویکنوود کووه
سووبب افوو،ای

االقووه شووغلی و درنتکجووه افوو،ای

رضووایت شووغلی موویشووود

(.)Yasin et al., 2020

در ووودول  1ب شوووی اش تحقکقوووات صوووورت گرفتوووه در حووووشه بووورار
خوودمات و رضووایت شووغلی ارائهشووده اسووت .همووارطور کووه بکووار شوود هووک
تحقکقووی و ووود نداشووت کووه تووأثکر راهبردهووای بوورار خوودمات بوور رضووایت
شوووغلی را بوووا تو وووه بوووه ویژگووویهوووای پرسشووونامه بوووه ایووون شووونل بررسوووی و
تحلکوول کوورده باشوود ،اشایوونرو موویتوووار گفووت کووه تحقکووق حاضوور بووه بسوو
مفاهکم پرداخته و اش نو توسعهایی استه
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رضایت شغلی در بهههای نبرد میفرمایند :اش امنانات مالی خود بکشتر در اختکارشوار
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جدول  )1پیشینه تجربی پژوهشهای صورت گرفته در حوزه راهبردهای جبران
خدمات و رضایت شغلی
خالصه پژوهش
محققان
ازجمله مههرای ک ه میترانههد افههیایر ییههشیل ه لی
ینتیج بشال یفتن بهره یک ر  ،آگهشه هر ن شی نهشن ی
(Jeffrey, 2009; Kube,
ایزش میایشک غیر از حقرق میبش د .برآیندهش نششن می هد
;Maréchal et al., 2012
بشز ه بهره یک میایشک غیر از حقرق سهتمی نسه ل به
)Schall & Mohnen, 2015
میایشک نقدک ی رایط یکسشن بیشتر اسل.

)(Siregar & Maryati, 2021

)(Siregar et al., 2019

)(Shadrack Rotich, 2021

)(Murtiningsih, 2020

)(Kamath & Verma, 2020

پش اش یش میایهشک پر اخل هدهک هر ل به شی نهشن ی
ییشیل شیمندان از شی خر تأثیر میگذای  .هرچه ج هران
خههدمشب بیشههتر پر اخههل ههر  ،شیمنههد احسههش ییههشیل
بیشترک نس ل ب ل خر ای .
پر اخل مت یر همرایه مرجب افیایر ییشیل ه لی نمهی-
بش د .بریسی نتشیج برخی از تحقیقشب حش ی از آن اسل
پر اخل مت یر نیی تأثیر معنی ایک بر ییشیل لی ندای .
عههراملی همنههرن حقههرق ،میایههش ،سیشسههلهههشک سههشزمشن،
نشخل ،ایتقهش ،مسهلرتیل سه ب ایجهش ان یهیه ینتیجه
ییشیل می رند.
اجراک یاه ر هشک ج ران خدمشب ب گرن ایی منصفشن  ،برابر
بران ییاننده ب سشزمشنههش مرجهب اسهتمدا مشنهدگشیک
شیمندان می ر ؛ بنشبراین سشزمشن بشید ب تیل تالشههش
ستش ی هشک آنهش ج ران خدمشب منشس ی فراهم نمشینهد تهش
آنهش احسش ییشیل لی ،ایز مند بر ن فهش ایک به
سشزمشن یا ا ت بش ند.
اگر ج ران خدمشب ییشفل ده ی انشکدههش مطشبق انتظشی
بش د ،مرجب ایجش ییشیل لی ده عملکر شیمنهدان
یا ازتحشظ می یفی افیایر می هد.

با تو ه به پکشکنه مطالعات ،رضایت شغلی نسبی است و تنها محدود به حقوو
و دستم،د نمیشود .هت مطالعه در مورد راهبردهای بورار خودمات و توأثکر آر بور
رضایت شغلی بهتر است اش نظرات و نگرش بهرهمندار اصولی یعنوی کارکنوار سواشمار
رضایت شغلی کارکنار میشود.

فرضیه پژوهش
بکن مفهوم راهبردهای برار خدمات و رضایت شغلی رابطه م بت و ود دارد.
اف،ای

هرکدام اش مؤلفوههای رضوایت اش پرداخوت (سوط ،،سواختار ،افو،ای

روشهای پرداخت متغکر ) مو ب اف،ای
اف،ای
بااث اف،ای

رضایت شغلی میشود.

هرکدام اش مؤلفههای رضایت اش م،ایا (سط ،،تعککن و مودیریت م،ایوا )
رضایت شغلی میشود .در نمودار شیر نمونه کلی اش مدل مفهومی تحقکوق

را با تو ه به فرضکه پژوه  ،پکشنه تحقکق و خرده مقکاسهای بکارشوده ،نموای
ایم:

نمودار  )2مدل مفهومی پژوهش

داده-

بررسی تأثیر راهبردهای جبران خدمات بر رضایت شغلی در بین کارمندان شرکت خصوصی

صورت گکرد؛ یعنی کدامیک اش خرده مقکاسهای راهبردهای بورار خودمات مو وب
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 .3روش پژوهش
همارطور که در ب
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قبول بکوار شود ،تواکنور تحقکقوی توأثکر راهبردهوای بورار

خدمات بر رضایت شغلی را با تو ه به خرده مقکاسهای مذکور به این شونل بررسوی
و تحلکل ننرده است ،اشاینرو میتوار گفت که تحقکق حاضر به بس مفواهکم پرداختوه
و اش نو کاربردی و با شکوه گردآوریشده ککفی میباشد .اشنظر گردآوری اطالاات نو
پژوه

توصکفی میباشد و چور روینرد اصولی تعکوکن روابو الوی مکوار متغکرهوای

تحقکق است اش نو پکوستگی نک ،میباشد .بکشتر تحقکقات الوم رفتاری را مویتووار در
شمره تحقکق توصکفی به شمار آورد .این تحقکق که هد

آر توصکف شرای یا پدیده-

های موردبررسی است صرفاً برای شناخت بکشتر شرای مو ود و مساادت بوه فرآینود
تصمکمگکری است (شهره سرمد و همنارار.)1387 ،
تعداد کل کارمندار این شرکت  100نفر هستند که با تو ه بوه ودول مورگوار
تعداد  80نفر حجم نمونه امعه آماری بهصوورت تصوادفی انت ابشودهاند .پرسشونامه
راهبردهای برار خدمات شامل  46سؤال در  7خرده مقکاس مدیریت م،ایوا ،سواختار
پرداخت ،سط ،پرداخت ،سط ،م،ایا ،تعککن م،ایا ،افو،ای

حقوو و پرداخوت متغکور و

پرسشنامه رضایت شغلی شامل  19سؤال در  5خرده مقکاس نظام پرداخت ،نوو شوغل،
فرصتهای پکشرفت ،وساشمانی ،سبک رهبوری ،شورای فک،ینوی مویباشود .اش منظور
شنل ،شامل سؤاالت بسته پاسخ هستند و پاسخهای پرسشنامه بهصورت  5گ،ینهایی بوا
مقکاس لکنرت اش کامالً ناراضی تا کامالً راضی در پرسشنامه راهبردهای برار خودمات
و اش کامالً م الفم تا کامالً موافقم در پرسشنامه رضایت شغلی میباشد.
پرسشنامه استانداردی که در این پژوه

به کار گرفتهشده در بسوکاری اش یافتوه-

های سابق توا تحقکقوات نووین کواربرد داشوته اسوت (.)Heneman & Schwab, 1985

پرسشوونامه مووذکور «پرسشوونامه رضووایت اش پرداخووت» یووا بهاختصووار PSQ 1نووام دارد.
Pay Satisfaction Questionnaire

1

همارطور که ذکر شد این پرسشنامه اش ااتبار و روایی خوبی برخوردار بووده بهگونوهای
که سوالهای متموادی مورداسوتفاده قرارگرفتوه و میگکورد .البتوه در یافتوههای واپسوکن
پژوهندگار پساشایننه پرسشنامه را به چهار گروه گوناگور دا کردهانود و بوهکارگکری
در این پژوه  ،برای آشمای

پایایی پرس نامه راهبردهای برار خودمات ،اش

آشمور کرونباخ بر روی همه نمونههای پرسشنامههای پرشده استفاده شد .بوا تو وه بوه
ایننه آمارهی آشمور ،ادد  0.969و آماره آشمور کرونباخ بر روی همه نمونههای پرشده
پرسشنامه رضایت شغلی مکنه سوتا ادد  0.97به دست آمد که این ادد ب،رگتور اش 0.7
میباشد ،پایایی پرس نامه هم قابلقبول برآورد میشود.
همچنکن همبستگی گویه با مقکاس ،ء با کل بکن  0.5و  0.8میباشد و بدار معنوی
است که گویهها ،ساشه و مفهوم ینسانی را نشار داده و انداشهگکری میکنند.
پس اش مع آوری اطالاات اش پرسشنامههای تنمکلشده کلکه اطالاات وارد
نرماف،ار  SPSS26گردیده و تج،یهوتحلکل شد.

 .4یافتهها
در وودول  2مکووانگکن مکوو،ار رضووایت کارمنوودار در دو حوووشه رضووایت شووغلی و
راهبردهای برار خدمات نشار دادهشده است.
جدول  )2میانگین مقدار رضایت کارمندان
تعداد میانگین
3.5
84
ییشیل لی
3.2
84
یاه ر هشک ج ران خدمشب

هوووت اثبوووات فرضوووکههوووا قصووود داریوووم توووأثکر هفوووت خووورده مقکووواس

بررسی تأثیر راهبردهای جبران خدمات بر رضایت شغلی در بین کارمندان شرکت خصوصی

اش هر قسمت را بسته به موضو پژوه

روا دانستهاند ).(Williams et al., 2008
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راهبردهوووای بووورار خووودمات را بووور رضوووایت شوووغلی کارمنووودار بوووا روش
رگرسوووکور خطوووی بسووونجکم .بوووا اسوووتفاده اش روش ( Enterهم،موووار) ،مووودل
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معنیداری به دست آمد.
در ایووون ب ووو

بوووه بررسوووی همبسوووتگی بوووکن دو متغکووور راهبردهوووای

بوورار خوودمات و رضووایت شووغلی میپوورداشیم .انتظووار داریووم کووه دو متغکوور
بوووا ینووودیگر همبسوووته باشوووند بهنحویکوووه بوووا افووو،ای
خدمات رضایت شغلی نک ،اف،ای

راهبردهوووای بووورار

یابد.

چوووور در متغکرهوووا در بررسوووی رابطوووه راهبردهوووای بووورار خووودمات و
رضووایت شووغلی ترتکبووی هسووتند اش ضووریب همبسووتگی اسوومکرمن اسووتفاده موویکنووکم.
یافتووههووا نشووار میدهوود بووکن راهبردهووای بوورار خوودمات و رضووایت شووغلی در
شرکت ،همبستگی م بت و ود دارد ).(rs = 0.820, n=84, P<0.01

هووت م بووت رابطووه نشووار میدهوود کووه بووا افوو،ای
خدمات ،رضایت شغلی اف،ای

راهبردهووای بوورار

مییابد.

جدول  )2ضریب همبستگی اسپیرمن
رضایت

رضایت از

شغلی
0.820

جبران خدمات
1.000

0.00
84
1.000

.
84
0.820

.
84

0.000
84

ضریب همبستگی
)(rs
)Sig. (P
N

رضایت از جبران خدمات

ضریب همبستگی
)(rs
)Sig. (P
N

رضایت شغلی

بوووا مشووواهده سوووط ،معنووویداری حاصلشوووده در ووودول  3تنهوووا سوووط،

معنووویداری سووواختار پرداخوووت و پرداخوووت متغکووور کمتووور اش  0.05میباشووود کوووه
نشووواردهنوووده تأثکرگوووذاری ایووون دو متغکووور بووور رضوووایت شوووغلی اسوووت .بوووا
مقایسوووووه ضوووووریب اسوووووتاندارد دو متغکووووور سووووواختار پرداخوووووت ( )0.352و
بکشتری بر رضایت شغلی دارد و پک بکنی کننده قویتری است.

جدول  )3ضرایب خرده مقیاسهای راهبردهای جبران خدمات با رضایت شغلی
t
Sig.

Beta
ضریب
رگرسیونی
استاندارد

0.000
0.477
0.008
0.263
0.276
0.638
0.056
0.002

3.694
-0.715
2.744
-1.128
1.098
-0.473
1.939
3.139

ضرایب

ضرایب

استاندارد

غیراستاندارد
B
ضریب

خطای
انحراف
استاندارد

-0.084
0.352
-0.150
0.138
-0.070
0.257
0.437

0.305
0.133
0.105
0.102
0.114
0.145
0.110
0.131

Model

رگرسیونی
غیراستاندارد
1.126
-0.095
0.289
-0.115
0.125
-0.069
0.212
0.412

ییشیل لی
مدیریل میایش
سشختشی پر اخل
سطح پر اخل
سطح میایش
تعیین میایش
افیایر پر اخل
پر اخل مت یر

 .5بحث و نتیجهگیری
بر طبق دادههای ما ،باید تالش ساشمارها بر این باشود بسوتههوای م،ایوا یوا پواداش
پایاپای باارشش نقدی متناسب هت اف،ای

رضایت شغلی فراهم نمایند و خوشاقبالی

بررسی تأثیر راهبردهای جبران خدمات بر رضایت شغلی در بین کارمندان شرکت خصوصی

پرداخوووت متغکووور ( )0.437نتکجوووه میگکوووریم متغکووور پرداخوووت متغکووور توووأثکر
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طوالنیمدت آرها را اف،ای

داده تا مو ب بهبود املنورد کارمنودار شووند .حقوو و

دستم،د پارهایی اش برار خدمات میباشد .مدیرار مویتواننود باهود
کارمندار و حصول رضایت شغلی آرها اامال اف،ای
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 56محاسبه کنند ( .(Stewart & Brown, 2019بسته اف،ای

بهبوود املنورد

حقو را بر پایه املنورد فوردی
م،ایای شوغلی و پواداشهوای

غکر نقدی نک ،میتواند اب،ار مناسبی هت برار تالشهای کارمندار برای مودیرانی کوه
قادر به تغککر دستم،د کارگرار را نکستند باشود .البتوه بایود بسوتههوای بورار خودمات
منصفانه مکار کارکنار تقسکم شود .بر طبق نتای پژوهشگرار م،ایای کوچک در ارشیوابی
مشترک ،موردپسندتر میباشد .ارشیابی مشترک "م،ایای اضوافی" (بوهانوارم ال تنظوکم
پاداش غکر نقدی بهانوار یک سود مالی) فقو در صوورت رضوایت افوراد اش پکشونهاد
حقو پایه ،ممنن است تصمکمگکری را شنل دهد البته کارمندار بایود اش حقوو پایوه
خود راضی باشند ،در غکر ایون صوورت ایجواد انگکو،ه کارمنودار در تصومکمگکوری بوا
پرداخت"م،ایای اضافی" دور اش انتظار است ) .(Whillans et al., 2019همچنکن نظریوه
دوااملی هرت،برگ که رواب بکن پاداشهای ذاتی و برورشا را توصکف میکنود بوا ایون
استدالل همموشانی دارد (دیواندری و همنارار.)1398 ،
همارطور که در نتکجهگکری بکار شد توأثکر سواختار پرداخوت نسوبت بوه دیگور
خرده مقکاسها بر رضایت شوغلی بکشوتر اسوت .سواختار پرداخوت یوک طور

بورار

خدمات است که غالباً به تمام مؤلفههای یک بسوته رفواهی اش قبکول (دسوتم،د ،حقوو ،
کمکه،ینه و م،ایا) ،نحوه پرداخت اشاره دارد ).(Akanbi et al., 2020

دومکن خرده مقکاس مؤثر بر رضایت شغلی کارکنار ،پرداخت متغکور مویباشود.
پرداخت در نظامهای استوار بر املنرد باکار انجامشده پکوند خورده است؛ مکو،ار ایون
پکوند و روش محاسبه آر دربرگکرنده دودسته شیر میباشد:
طر های استوار بر کارانه
طر های پرداخت استوار بر شایستگی
هرچه کارکنوار بکشوتری شوامل پرداخوت متغکور باشنوود ،بکشوتر رفتارهوای کواری

کارمنودار تحت تأثکر پاداش قرار میگکرد و چوور اک ور موردم بورای پوول ارشش قائول
هستنود )(Deci & Ryan, 2017؛ بنابراین رفتارهای گذشته که منجر به پرداخوت متغکور
بر مبنای املنرد میشود باید تقویت گردد ).)Kuvaas et al., 2020
کردر ارششهای کارکنار و ارششهای ساشمار است .هت پرداخت مبتنی بور املنورد
باید ارشیابی املنرد صورت گکرد .تأککد شیاد بر پرداخت متغکر بر این پک فرض مبتنی
است که پاداشهای مالی میتواند کارکنار را به انجام کوار بکشوتر و بهتور تشوویق کنود.
پرداخت متغکر شامل همه اناصری است که موکول بوه املنورد شورکت یوا املنورد
واحدهای درور شرکت هستند.

پیشنهادها
 -1با تو ه به نتای تحلکل صورت گرفته و دغدغوهی مودیرار در افو،ای
کارمندار ،بهتر است اثر پرداختهای متغکر اش مله پاداشهای اف،ای

حقوو

تولکد ،طر هوای

مبتنی بر شایسوتگی ،پرداخوت مبتنوی بور املنورد ،پواداش در اشای موفقکوت فوردی و
گروهی ،پرداختهای املنردی و ماهکت کار و غکره اف،ای

یابد.

 -2به نظر میرسد اگر پرداخت پاداشها مبتنی بر املنورد کارکنوار باشود مو وب
رقابت فردی و گروهی بکن کارمندار شده و بهرهوری را نک ،اف،ای

میدهد.

 -3فرهنگساشی در هت ایجاد باور به ایننه املنرد بکشتر و بهتر منجر به پواداش
میشود و در صورت دستکابی به املنرد مطلوب در مقایسه با املنورد قبلوی شورکت
واده پاداش را املی کند؛ چور بهبود املنرد گروهی و فردی منجر به بهبود املنورد
ساشمانی و درنتکجه بهرهوری میشود .البته در شرکتها فرهنگساشی املنورد گروهوی
بهتر است اش املنرد فردی.
 -4با تو ه به تأثکر م بت ساختار پرداخت بر رضایت شغلی ،بهتر است ساختارهای
پرداخت مبتنی بر ویژگی کارکنار باشد و ویژگیهایی همچور مهارت ،ت صص ،دقوت
در انجام کار ،دان  ،خبرگی و سابقه کاری در ساختار پرداخت لحاظ گردد.

بررسی تأثیر راهبردهای جبران خدمات بر رضایت شغلی در بین کارمندان شرکت خصوصی

همچنکن اش دیگر اهدا

پرداخت متغکر بر اسواس املنورد سواشمار هومراسوتا
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 -5اشآنجاکه رابطه متقابلی بکن املنرد و خودکامکابی (بهترین راهی که فورد هوت
دستکابی به اهدا
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و موقعکتهای مش ص انت اب میکند) و ود دارد پکشنهاد میشوود

برار خدمات در برخی موارد بهصورت غکر نقدی (مانند مرخصی تشوویقی ،قودردانی
و معرفی کارکنار برتر) لحاظ شود.
 -6همچنکن با تو ه به شرای کواری کارکنوار در شورکت ،درو موواردی اش ملوه
س تی کار ،حق مسئولکت ،حق فنی و غکره برحسب مک،ار تأثکر رونود فعالکوت فورد بور
تولکد در ساختار پرداخت توصکه میگردد.
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