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چکیده
زمینه و هدف :با تمرکز بر تنوع سرمایههای انسانی موجود در سازمانها و نقش احتمالی آنها در اثربخشیی نایام جبیران یدمات ،هید از
اجرای این پژوهش ،پیشبینی اثربخشی ناام جبران دمات برای انواع سرمایههای انسانی در نیروی انتاامی استان قزوین بوده است.
روششناسی :پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است .جامعه آماری مدیران عالی ،میانی و عملیاتی نییروی
انتاامی استان قزوین به تعداد  53نفر بود که از این میان ،دسترسی به نارهیای  46نفیر از آنیان بیرای محقی ممکین دید .ابیزار سین،ش،
پرسشنامه بود .بهمناور تحلیل دادهها ،از روشهای تحلیل دبکهای و سیستم استنتاج فازی استفاده دد.
يافتهها :بنا بر نتایج پژوهش ،اثربخشی ناام جبران دمات با توجه به نوع سرمایههای انسانی متفاوت است .اولویت عناصیر جبیران یدمات
برای سرمایههای انسانی هستهای ،بهترتیب عبارت است از :جیب ،،پیاداش ،حقیوم ،مزاییا ،یدمات رفیاهی و جیایزه .اولوییت عناصیر بیرای
سرمایههای انسانی ویژه عبارت است از :حقوم ،مزایا ،جب ،،پاداش ،دمات رفاهی و جایزه .این اولویت برای سرمایههای انسانی ضیروری بیه
این ترتیب است :حقوم ،مزایا ،دمات رفاهی ،پاداش ،جایزه و جب ،و در نهایت ،برای سرمایههای انسانی کمکی اولویت عناصر عبارت اسیت
از :مزایا ،پاداش ،حقوم ،دمات رفاهی ،جایزه و جب .،همچنین ،ارزیابی مدل در نیروی انتاامی نشان داد که بیشترین اثربخشی مشاهدهدیده
در این سازمان ،سرمایههای انسانی ضروری تعل دارد.
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کلیدواژهها :ناام جبران دمات ،سیستم بره فازی ،سرمایه انسانی ،نیروی انتاامی
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مقدمه

در عصر جدید ،سازمانها دریافتهاند که منابع انسانی ،مهمترین دارایی و سرمایه به دمار میرود؛ چرا که بیدون حویور و
ایفای نقش مؤثر منابع انسانی ،بیشترین داراییهای مالی و پیشرفتهترین فناوریها ،بهتنهایی برای سازمان مزیت رقیابتی
نمیآفریند و توان پیشبرد سازمان بهسوی چشمانداز مطلو ،را ندارد .به این منایور ،سیازمانهیا بیرای جیب ،و حفی و
نگهداری منابع انسانی کارآمد ،به طراحی سیستم جبران دمات یا پاداش میپردازند (دائمی ،صفری و سلیمیان.)1394 ،
جبران دمات کارکنان ،فرایند جبران و پاداشدهی به افراد در برابر همکاری و مشارکتی است که آنها در سازمان ان،یام
میدهند (استوارت و براون .)2019 1،بدون دک ،جبران دمات ،از عوامل بسیار تأثیرگبار بر کیفیت و اثربخشیی سیرمایۀ
انسانی است .جبران دمات ،کیفیت افراد متقاضی کار و کیفیت استخدامددگان ،بر احتمال پبیرش دغل ،سطح انگییزه و
عملکرد نیروی کاری و همچنین کیفیت افراد حاضر در سازمان تأثیر میگبارد .تقریباً در هر جنبهای از عملکرد سیازمانی،
جبران دمات ،رفتار کارکنان و اثربخشی سازمانی را دکل میدهد .طراحی و پیادهسازی سیسیتمهیای جبیران یدمات،
نهتنها انگیزۀ کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد ،بلکه بهبود ایمنی ،کیفیت ،القیت و نوآوری را بیه همیراه دارد و سیایر
پیامدهای حیاتی در محل کار موف را تحت کنترل درمیآورد (گوپتا و داو.)2014 2،
سازمانها برای اطمینان از عملکرد بهینۀ کارکنان و حف آنان در سازمان ،باید تالش کنند که بیرای دسیتیابی بیه
نتایج و اهدا مدنار ،روشهای مختلف پاداشدهی به کارکنان را بررسی کنند .استدالل دده است کیه مییزان رضیایت
کارکنان از دغل ود و آمادگی آنها برای ماندن در سازمان ،تابعی از بستههای جبران دمات و سیستم پاداش در سازمان
است (اوسیبان،و ،آدنی،ی ،فالوال و هیرسمک .)2014 3،همچنین در ارزیابی اثربخشی ناام جبران دمات ،باید دید تا چیه
میزان ناام پردا ت قادر است که کارکنان توانمند را جب ،کند؟ تا چه مییزان کارکنیان را بیرای ان،یام درسیت وایایف
برمیانگیزاند؟ و تا چه میزان قادراست کارکنان دایسته را حف و نگهداری کنید؟ ( یرانیدیش ،حسینپیور و فیال زواره،
.)1392
از آن،ا که سیستمهای جدید حقوم و دستمزد بیا توجیه بیه اسیتراتژی کسیبوکیار و مسیائل محیطیی ،بیهسیوی
انعطا پبیری بیشتر حرکت کردهاند ،ترکیبهای متفاوت پردا ت (نقدی ،سهام ،مزایای رفاهی و )...دیکل گرفتیه اسیت
(مشبکی و علیپور درویشی .)1387 ،عالوه بر این ،ترکیبی از دو یا چند بسته پاداش ،برای بهرهوری و عملکرد در سیطح
مدنار ،انگیزۀ بیشتری در کارکنان ای،اد میکند .هر کارفرمایی برای کارکنان ود ،بیهغییر از پیول ،بسیته پیاداشهیای
مختلفی را در نار میگیرد که هر یک ضمن تأثیر متفاوت ود ،از سازمانی به سازمان دیگر متغیر است .از سیوی دیگیر،
درک این نکته برای سازمانها ضروری است که تأثیر استراتژیهای پاداش و موفقیت بستههای پاداش تا حد زییادی بیه
تناسب این بستهها با اولویت سرمایههای انسانی آن بستگی دارد (نایر ،داه و زمان.)2014 4،
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اسنل و همکارانش ،)1999(1برای طبقهبندی انیواع متفیاوت سیرمایههیای انسیانی موجیود در سیازمان ،چیارچوبی
مفهومی ارائه کردند ودر این چارچو ،،سرمایههای انسانی را در چهار دسته قیرار دادنید :سیرمایۀ انسیانی وییژه 2،سیرمایۀ
انسانی هستهای 3،سرمایۀ انسانی کمکی 4و سرمایۀ انسانی ضیروری(5پیرز و دیپیابلو  .)2003 6،از سیوی دیگیر ،نییروی
انتاامی جمهوری اسالمی ایران ،بهعنوان یکی از سازمانهای پویا که در ارتباط با امنیت جامعه عامل کلییدی محسیو،
میدود با واایف و مسئولیتهای سنگینی کیه قیانون بیر دوش آن گبادیته اسیت ،دامنیۀ فعیالیتی کیه کیل کشیور را
دربرمیگیرد و اهمیت حیطۀ کارکردی که دارد ،بیش از هر سازمان و نهاد دیگری به افرادی نیاز دارد که ضمن رضایت از
دغل ،باید از کیفیت زندگی مناسبی بر وردار بادند؛ در غیر این صیورت ،ممکین اسیت کارکنیان آن از ان،یام وایایف و
مأموریتهای حسا

ود باز بمانند (علیپور مادرسرا ،الوانی ،معمارزاده طهران و البرزی .)1398 ،این در حالی اسیت کیه

بعوی از تحقیقات حوزۀ آسیبدناسی ناام جبران دمات نیروی انتاامی ،از دسترفتن اصیت انگیزیشی سطو جبران
دمات ،سر وردگی کارکنان برتر و تغییر رفتار به کارمند عادی را بهعنوان معولهای این ناام دناسایی کردهاند (بهطور
مثال :قرباننژاد ،علیزاده و ب،انی .)1398 ،از این رو ،ضرورت بر ورداری از ناام جبران دمات اثربخش کیه بیین انیواع
سرمایههای انسانی سازمان تفاوت قائل دود ،بیش از پیش احسا

میدود .به بیان دیگر ،اهمیت کارکرد نیروی انسیانی

متخصص و تأثیر آنها بر عملکرد سازمان ،مهمترین دلیل برای توجه به جبران یدمات در نییروی انتایامی اسیت؛ زییرا
مسئولیت امنیت ،حف نام و قانون را برعهده دارد و حاف صیلح در جامعیه اسیت (سیوزان ،گیاکور ،کیرییت و

وایتیتیو7،

 .)2012از این رو ،باید عوامل مؤثر بر ای،اد انگیزۀ انواع سرمایههای انسانی و بهتبع آن ،بهبود عملکرد نیروهیای یود را
مدنار قرار دهد؛ چرا که اگر نیروی انتاامی وایفۀ ود را بهدرستی ان،ام ندهد ،اطمینیان میردم بیه نییروی انتایامی و
اصول دمکراتیک ددهدار میدود و این آسیب جبرانناپبیر است (سوزان و همکاران.)2012 ،
در تحقیقات گبدته ،موضوع جبران دمات در کانون توجه قرار گرفته است؛ اما در هیچ یک از ایین تحقیقیات ،بیر
تفاوت ترکیب بستۀ جبران دمت برای انواع متفاوت سرمایههای انسانی تمرکز نشده است .با توجه به آنچه مطیر دید،
در این پژوهش تالش دده است که با بهرهگیری از سیستم استنتاج فازی ،یک مدل ریاضی برای جبیران یدمات ارائیه
دود .این مدل ،اثربخشی جبران دمات برای انواع سرمایههای انسانی نیروی انتاامی استان قزوین را پیشبینی میکند.
به بیان دیگر ،در این تحقی به سؤالهای زیر پاسخ داده واهد دد:
 .1عناصر جبران دمات برای انواع سرمایههای انسانی در نیروی انتاامی چگونه اولویتبندی میدود؟
 .2ترکیب منعطف عناصر جبران دمات برای انواع سرمایههای انسانی در سازمان ،اثربخشی ناام جبران یدمات
را چگونه پیشبینی میکند؟
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پیشینۀ نظری پژوهش

جبران دمات کارکنان 1،فرایند جبران و پاداشدهی به افراد در برابر همکاری و مشارکت آنهیا در سیازمان اسیت .بخیش
عمدۀ جبران دمات ،مقدار پولی است که کارکنان تحت عنوان حقوم دریافت میکنند؛ اما جنبههای مهیم دیگیری نییز
وجود دارد .جبران دمات مزایایی2همچون بیمه ،پسانداز بازنشسیتگی3و پردا یت زمیان غیرکیاری4را دربیردارد .گیاهی،
احساسات مثبتی که کارکنان از کارکردن در محلی اص کسب میکنند ،بهعنوان نوعی جبران یدمات دییده مییدیود.
بدینترتیب ،جبران دمات ،نشاندهندۀ بستۀ کل پاداشهای پولی و روانی است که کارمند از سازمان دریافیت مییکنید
(استوارت و براون .)2019 ،جبران دمات ،ادکال مختلف درآمد اقتصادی ،ای،اد رفاه و کمک به درمان و دمات در برابر
ان،ام کار کارکنان در سازمان است .از دیدگاه ُرد ،جبران دمات ،دسترسی مستقیم به پاداشهای مالی ماننید حقیوم و
دستمزد ،فومالعادۀ پردا ت (انعام) عملکرد5و کمک هزینیه6اسیت .از منایر کیالن ،جبیران یدمات دو بخیش را دیامل
میدود :حقوم اقتصادی7و جبران دمات غیراقتصادی 8.حقوم غیراقتصادی ،به درآمدی اداره میکند کیه بیا ابیزار پیولی
اندازهگیری نمیدود (یان .)2014 9،در تعریفی دیگر ،پاداش10هر چیز ملمیو

ییا ناملموسیی اسیت کیه سیازمان در قبیال

مشارکت بالقوه یا کار کارکنان ود در ا تیار آنها قرار میدهد و کارکنان بهعنوان افراد ،ارزش مثبتی را برای آن ،بهعنوان
ارضاکنندۀ نیازها قائل میدوند .در این تعریف ،پاداش هم پاداشهای میالی (یعنیی «پردا یت»«11،اجیرت»12ییا «جبیران
دمت») و هم پاداشهایی با ماهیت سودمند غیرمالی را پودش میدهید .ایین تعرییف گوییای گسیتردگی گزینیههیای
پیکربندی سیستم مدیریت پاداش است و با آنچه که در ادبییات تخصصیی (ماننید کیائو و کیانتور 200413،و زینگهیایم و
دوستر )200014،که رویکرد «دستاورد کل»15نامیده میدود ،مطابقت دارد (دیلدز.)202016،
برای تعریف کامل استراتژی جبران دمات ،مهم است که بدانیم چه عناصری برای گن،اندن در بستۀ دستاورد کل
در دستر

است .این عناصر به دو گروه اساسی دستهبندی میدود :جبران یدمات پیولی17و جبیران یدمات

غیرپیولی18.

اصطال جبران دمات پولی ،برای تشریح پادادی استفاده میدود که سازمان برای آن منابع مالی ا تصاص مییدهید و
پردا تهای مستقیم به کارمندان و همچنین مزایایی را دامل میدود که درکت بابت کارمندان ود میپیردازد .جبیران
دمات پولی نیز بر نوع مستقیم و غیرمستقیم است .جبران مستقیم به حقوم ییا دسیتمزد ،جیوایز انگیزدیی ،فیومالعیادۀ
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1.

1
2
3
4
5
6
7
8

Employee Compensation
2. Benefits
3. Retirement Savings
4. Paid Time off from Work
5. Performance Bonus
6. Allowance
7. Economic Salary
8. Non-Economic Compensation
9. Yan
5. Reward
1 . Pay
1 . Remuneration
1 . Kao & Kantor
1 . Zingheim & Schuster
1 . Total Reward
1 . Shields
1 . Monetary Compensation
1 . Nonmonetary Compensation
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پردا ت و کمیسیون فروش گفته میدود .جبران غیرمستقیم نیز مزایای ارائۀ سازمان ،مانند بیمۀ پزدکی و دندانپزدکی،
مزایای اجباری ،همچون تأمین اجتماعی و پزدکی و طر های بازنشستگی را پودش میدهد .اصطال دیگری که هنگام
اداره به جبران دمات پولی بهکار برده میدود ،ح الزحمه است .جبران دمات غیرپولی ،جنبههایی از کیار در سیازمانی
اص با ویژگیهای منحصربهفرد و مفید برای کارکنان است و مسئلۀ مهمی برای جب ،و نگهداری کارکنیان محسیو،
میدود .بسیاری از عناصر محیط کاری در این دستهبندی قرار دارند ،مانند پارکینگ رایگان برای کارکنان .سیایر مزاییای
غیررای،ی که توازن کار و زندگی کارکنان را بهبود میدهد ،همانند ترتیبات کاری انعطا پبیر از نار زمانی یا دورکیاری،
در این طبقهبندی جای میگیرد .بسیاری از این مزایای غیرپولی به فرهنگ سازمان مرتبط است (بوگاردز.)2011 1،
در تقسیمبندی دیگر ،بهطور کلی ،پاداشها به دو گروه ذاتی و بیرونی دستهبندی میدود .پاداشهای ذاتی (درونی)،
یود از آن لیبت مییبرنید.

بهطبع همراه کار کسب میدود و افراد در نتی،ۀ اتمام موف کار و رسیدن به هید

نلسیون2

( )2004معتقد است که ستایش و تکریم ،کارآمدترین پاداش ذاتیای است کیه هیر کارمنید تماییل بیه دینیدن آن دارد.
بهگفتۀ او« ،جبران دمات ،ح کارمند و تکریم ،هدیهای برای کارمند است» و اضافه میکند که تکریم ،بهوییژه اگیر در
مقابل سایر کارکنان نشان داده دود ،برای آنان ارتعاشهای مثبتی ارسال میکند تا درک کنند از نگاه مدیریت ،کدام نوع
رفتار مطلو ،تلقی میدود .پاداشهای بیرونی ،اغلب مالی و ملمو اند .این پاداشهیا بییرون از وایایف دیغل هسیتند؛
همانند پردا ت ،مزایای اضافی ،درایط کاری ،امنیت ،ارتقا ،قراداد دمت و محیط کار (موئنگو.)2015 3،
در دستهبندی دیگر ،عموماً سازمانها جبران دمات را به دو دکل برای کارکنیان یود فیراهم مییآورنید :جبیران
دمات مستقیم و غیرمستقیم .سازمان میتواند بسته به اندازه و سیاست جبران دمات ود ،بستۀ جبران دمت را بیرای
طبقات دغلی متفاوت تعیین کند .سازمانهای کوچک ،بهطور معمول اجزای محدودی را در بسیتۀ جبیران یدمات قیرار
می دهند و همچنین برای جبران دمات مستقیم نقدی همچون پردا ت پاییه و پردا یت متغییر ،وزن بیشیتری را قائیل
هستند .در مقابل ،سازمانهای بزرگ میتوانند اجزای بیشتری را در بستۀ جبران دمات ود قرار دهند یا انواع متفیاوتی
از بستههای جبران دمت را برای طبقههای متفاوت کارکنان ارائه دهند (دورای .)2019 4،در هر صورت ،جبیران یدمات
و پاداش بر تصمیم کارکنان برای باقیماندن در سازمان و همچنین پبیرش مسئولیت آنان اثر میگیبارد (امفییل.)2014 5،
از سوی دیگر ،دستیابی به مزیت رقابتی ،مستلزم آن است که سازمانها سرمایههای انسیانی را در جهیت مطلیو ،اهیرم
کنند و ابزار اصلی برای این کار ،قدرت انگیزدی پاداش است .ادبیات اقتصادی و رفتاری نیز توانیایی پیاداش در ای،یاد و
تقویت عملکرد را تأیید کرده است (چیانگ و بیرچ .)2012 6،پاداش در جب ،،ای،اد انگیزه ،رضایت ،حف و افیزایش تعهید
دغلی کارکنان ،بهویژه جب ،و حف کارکنان مستعد ،نقش مهمی را ایفا میکند (ماباسو )2017 7،و دستیابی بیه اسیتاندارد
عالی از عملکرد نیروی کار را تومین میکند .پاداش به کارکنان ،رفتارهای مثبت را تداوم مییدهید (ماباسیو و

دالمینیی8،

.)2018
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
Mwengu
Durai
Chiang & Birtch
Dlamni

1. Bogardus
2. Nelson
3.
4.
5. Mphil
6.
7. Mabaso
& 8. Mabaso
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مدلهای جبران خدمات کارکنان

مدلهای ارائه دده در زمینۀ سیستم جبران دمات را میتوان به دو دستۀ کلی طبقهبندی کرد :دستۀ اول مدلهایی است
که فقط با عوامل اقتصادی و مالی سروکار دارند و مدلهای دستۀ دوم ،عالوه بر عوامل دستۀ اول ،ابعیاد غیراقتصیادی و
جنبۀ انسانی جبران دمات را نیز در نار گرفتهاند .در ادامه به تشریح بعوی از میدلهیای ارائیه دیده در ایین دو دسیته
پردا ته میدود.
 .1مدلهای اقتصادی ـ مالی

مدلهای اقتصادی ی مالی رابطۀ بین کار و پاداش را مبنا قرار دادهاند و روی پردا تهای مالی متمرکز ددهانید .از جملیۀ
این مدلها ،میتوان مدل هلریگل و اسلوکام )1986(1و مدل میلکوویچ و نیومن )1990(2را نیام بیرد .از مقایسیۀ ایین دو
مدل مشخص است که در اجزای تشکیلدهندۀ آنها ،طی سالها تغییر چندانی ای،اد نشده اسیت و فقیط در ویژگییهیای
اجتماعی نیروی کار ،الزامات قانونی و دیوههای کاری ،اندکی تغییر مشاهده میدود .برای مثال ،توجه به محیط ناپایدار و
افزایش رقابت و جهانیددن ،سازمانها را م،بور کرده است که بیش از پیش به مهارتها ،دایستگیها و کارهای تیمیی
اهمیت بدهند (حسنپور و عباسی.)1392 ،
 .2مدلهای اقتصادی ـ انسانی (دستاورد کل)

این مدلها عالوه بر پاداشهای مالی که کانون توجه مدلهای اقتصادی ی مالی است ،به بحث انگییزش و پیاداشهیای
درونی و غیرمالی نیز پردا تهاند .در واقع ،مبنای دستهبندی این مدلها ،انسیان و نیازهیای متنیوع اقتصیادی و اجتمیاعی
آنهاست .از جمله این مدلها میتوان به مدل دولر 3،هندرسون 4،رابینز و دیسنزو 5،مورهد و گریفن6و میدلهیای دسیتاورد
کل ،مانند آرمسترانگ و مورلیس7اداره کرد .تا پیش از ارائۀ مدل دولر ( ،)1981پاداشهیای درونیی ،بخشیی از سیسیتم
جبران دمات محسو ،نمیدد .مدل هندرسون ،بهجای پاداشهای بیرونی و درونیی ،عنیاوین جبرانیی و غیرجبرانیی را
بهکار برده است .در مدل مورهد و گریفن ،پاداشها بهصورت ترکیبی از انواع پردا یتهیای جبرانیی اعطیا مییدیود .در
سالهای ا یر ،توجه سازمانها به بستههای دستاورد کل 8،بهعنوان محرکی برای انگیزهدادن به کارکنان و افزایش سیطح
درگیری عاطفی آنها در سازمان معطو دده (هول و هاتز )2016 9،که ترکیبی از پاداشهای مالی و غیرمیالی اسیت و در
ا تیار کارمندان قرار میگیرد (آرمسترانگ و تیلور .)202010،یکی از استراتژیها نیز پاداش را تشریح مییکنید و مفیاهیمی
همچون ردد و یادگیری و جنبههایی از محیط کیار را در بسیته مزاییا گیرد هیم مییآورد (میکانیدر .)201011،میدلهیا و
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
. Hellriegel & Slocum

Murlis

. Milkovich & Newman
3. Schuler
4. Handerson
5. Robinz & DeCenzo
4. Moorhead & Griffin
&7. Armstrong
.
Total Reward
9.
Hoole & Hotz
1 .
Armstrong & 0Taylor
1 .
Mikander
1
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چارچو،های مختلفی از دستاورد کل توسعه داده دده است؛ اما بسیاری از آنها ،پاداشها و مزاییای مشیابهی را پیشینهاد
میکنند .در سال  ،1990گروه هی  1،ییک میدل دسیتاورد کیل را بیر اسیا

نایر کارکنیانش توسیعه داد (آرمسیترانگ و

مورلیس.)2019 2،
اصطال سرمایۀ انسانی ،مفهوم جدیدی نیست ،نخستین بار در دهۀ  1960دولتز3آن را مطر کیرد و بکیر)1964(4
نویسندۀ مشهور تئوری سرمایۀ انسانی آن را بسط داد (کوچارچیکوا .)2011 5،مفهوم سرمایۀ انسانی ،ماهیت نیروی انسانی
را بهعنوان منبعی در معامالت بینسازمانی نشان میدهد که با ویژگیهای فردی مانند مهیارتهیا و توانیاییهیا ،دانیش،
سطح تحصیل ،ت،ربهها و صوصیتهای دخصی ارائه مییدیود (آلباتسیا ،بیوگرز و پودمتینیا .)2020 6،سیرمایۀ انسیانی
بهعنوان مؤلفهای مهم برای ردد سریع اقتصادی در سراسر جهان در نار گرفته میدود که کیفیت دسیتمزد و بهیرهوری
نیروی کار را افزایش میدهد و در نتی،ه باعث تقویت دمکراسی میدود ،حاکمیت و ،ای،اد میکند ،برابیری را بهبیود
میدهد و سطح زندگی را ارتقا میبخشد (ال،اراهلل.)2020 7،
در اوا ر دهۀ  ،1990تحول دیگری در سیر تکوین حوزۀ مدیریت منابع انسیانی ر داد و آن مطیر دیدن معمیاری
سرمایۀ انسانی بود .این دیدگاه ،م،موعه واایف و سیستمهای مدیریت منابع انسانی را دربرمیگیرد و رفتارهای اصی را
در کارکنان با توجه به تفاوت در ویژگیهای آنان ای،اد میکند (قلیپور .)1395 ،در دیدگاه معماری سرمایۀ انسانی ،افراد،
اهمیت استراتژیک دارند که باید همراستا با اهدا و استراتژیهای سازمان ،رفتارها و فعالیتهای آنها تنایم دود .افیراد،
سرمایۀ انسانی سازمان محسو ،میدوند که باید مبنای سرمایهگباری قرار گیرند تا بتوانند دایستگیهای کلیدی را برای
سازمان به وجود آورند (لیپاک و اسنل .)2007 8،به اعتقاد لیپاک و اسنل ( ،)1999سرمایۀ انسانی ،کانون اصلی لی ارزش
و تعیینکنندۀ دارایی سازمان است .این دو صاحبنار چارچوبی ارائه کردند که معماری سرمایۀ انسیانی نامییده مییدیود
(رضایی میرقائد ،سیدنقوی ،دهقانان و امیری .)1396 ،در معماری منابع انسانی ،تصمیمگیری دربارۀ انتخا ،و بهکارگیری
نیروی انسانی ،بر دو صیصۀ سرمایۀ انسانی مبتنی است :یک) پتانسیل ای،اد ارزش نادی از تسلط فرد بیر مهیارتهیای
گوناگون و دو) منحصربهفرد بودن نیروی کار در حوزۀ تخصصی آن سازمان .این دو معیار ،در تعیین سبک معماری منیابع
انسانی نقشی بنیادین دارند (قربانیزاده ،منتار ،سیدنقوی و حسینپور .)1393 ،در دکل  ،1ادکال مختلف سرمایۀ انسانی
با توجه به این دو صیصۀ نیروی انسانی نشان داده دده است که هر یک در ادامه تشریح میدود (سپهوند ،دریعتنیژاد
و ساعدی .)1396 ،در این چارچو ،تأکید میدود که سیستمهای مختلف مدیریت منابع انسانی ،باید انیواع سیرمایههیای
انسانی را مدیریت کنند و استفاده از یک سیستم واحد در کل سازمان ،ضد بهرهوری است (رن،بریان.)1392 ،
سرمایۀ انسانی ضروری ،ارزشآفرین است؛ اما منحصربهفرد و ویژه نیست .نقیش ایین افیراد در سیازمان راهبیردی
است؛ ولی دستیابی به این دایستگی در بازار کار سخت نیست .بنابراین ،سازمان برنامۀ زیادی برای توسعۀ این افراد ندارد
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1. Hay Group
. Armstrong & Murlis

Snell

3. Schultz
4. Becker
5. Kucharcikova
6. Albatsa, Bogers & Podmetina
7. Aljarallah
& 8. Lepak
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(اسماعیلی ،سیدنقوی ،معمارزاده طهران و حمیدی .)1398 ،سرمایۀ انسانی کمکی ،نه ارزشآفرینی چندانی برای مشتریان
دارد و نه در نوع ود برای سازمان منحصربهفرد است .بسیاری از سازمانها ،بهراحتی اینگونه سرمایۀ انسیانی را پیس از
مدتی فعالیت بهدست میآورند .از دیدگاه اسنل و همکیارانش ،بهتیرین دییوه بیرای میدیریت سیرمایۀ انسیانی کمکیی،
سرمایهگبارینکردن روی اینگونه کارکنان است .در این مفهوم ،کارمندان غیرماهر یا نیمهماهر کیه هییچ مزیتیی بیرای
رقابت ندارند ،باید با فناوری ودکار جایگزین دوند (دوبرا.)2019 1،
سرمایۀ انسانی هستهای ،بسیار ارزدمند و منحصربهفرد است؛ بنابراین بهراحتی در بازار کیار بیهدسیت نمییآیید .در
مقابل ،سازمان سعی میکند بیا قراردادهیای بلندمیدت ماننید اسیتخدام میادامالعمیر ،دادن وامهیای کیالن و روشهیای
اینچنینی ،تعهد بلندمدتی هم برای ود و هم برای فرد ای،اد کند (اسماعیلی و همکاران.)1398 ،
سرمایۀ انسانی ویژه ،منحصربهفرد و اص است؛ اما در ارزشآفرینی برای مشتریان توانایی چندانی ندارد .ایین نیوع
سرمایۀ انسانی منبع بالقوهای برای ای،اد تمایز نسبت به رقیبان است؛ زیرا منبع انحصیاری و وییژۀ یود سیازمان اسیت
(دوبرا.)2019 ،

شكل  .1اشكال مختلف سرمايۀ انسانی
منبع :سپهوند و همکاران ()181 :1396

پیشینۀ تجربی

در جدول  ،1پیشینۀ ت،ربی دا لی و ارجی بهدکل الصه در حوزۀ جبران دمات مشاهده میدود.
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Dubra

1.
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جدول  .1پیشینۀ تجربی
روش و ابزار

روش تحلیل

نتايج

نويسندگان

هدف

تحلیل تم

ارائۀ مدل دستاورد کل نیروی انتاامی
مشتمل بر  64مومون پایه 5 ،بعد و 2
مقوله .نتیایج کلیی تحقیی حیاکی از
اهمیت وجیود هیر دو مفهیوم پیاداش
مالی و غیرمالی در ناام جبران دمات
کارکنان نیروی انتاامی است.
در حوزههای حقوم و دستمزد و پاداش
در نایام جبییران ییدمت ناجییا آسیییب
دایان توجهی وجیود نیدارد و رضیایت
کارکنان از وضعیت پردا ت و پیاداش
کمیییابیش متوسیییط اسیییت؛ امیییا در
حوزههای رفاهی و بهدادت و سالمت،
ضعفهیایی وجیود دارد و کارکنیان از
راضی نیستند.
برازش میدل بیومی و اثیربخش نایام
جبران دمت در راستای سیاستهیای
کلی نایام اداری .بیین نایام جبیران
دمت و مؤلفیههیای آن و همچنیین،
بین سیاستهای کلی نایام اداری بیا
مدل اثربخشیی نایام جبیران یدمت
رابطۀ معناداری وجود دارد.
ضعف بهدادت جسمی /روانی و ضعف
در سیستم حقوم و مزایا و نییز ضیعف
در سیستم یدمات رفیاهی بیر نایام
نگهدادت منابع انسانی ناجا تیأثیر دارد
و هرگونه بیتوجهی که موجب افزایش
آن دود ،آسیبهای مختلفی بیه نایام
نگهدادت منابع انسانی وارد میکند.
سییرمایۀ انسییانی فقییط بییه دایسییتگی
فردی مربوط نمیدیود؛ بلکیه کسیب،
ب یهکییارگیری و توسییعۀ دایسییتگی در
معنایی وسیعتر را دربرمییگییرد .رفیاه
کارکنان به جنبههای دادی ،سیالمتی
و مییالی دسییتهبنییدی دییده اسییت.
ناریههای یادگیری در محییط کیار و
سازمان یادگیرنده ،زمینهساز رابطۀ بین
سرمایۀ انسانی و رفاه است .مدل کاری
بییا مشییارکت بییاال ،رفییاه را بییهعنییوان
بخشییی از توسییعۀ سییرمایۀ انسییانی
دربرمیگیرد.

علیپور و همکاران
()1398

دناسییایی مؤلفییههییای
دستاورد کل در نیروی
انتاامی

کیفی ،مصاحبه عمی
نیمهسا تاریافته

قربان نژاد و
همکاران ()1398

آسیییبدناسییی ناییام
جبران دمات کارکنان
معاونت نیروی انسیانی
ناجا

آمیخته ،پرسشنامه و
مصاحبه

گرندد تئوری ،تیتک
نمونه و فریدمن

حیییدری ،سییالجقه،
پورکیانی ،صیادی و
امیری ()1397

طراحی الگوی جبیران
یییدمت در راسیییتای
سیاستهای کلی ناام
اداری

کمی ،پرسشنامه

تحلیل عاملی تأییدی
و اکتشافی

حسینیان ،باباییان،
حمزهلویی و
پورغالمی ()1390

آسیییبدناسییی ناییام
نگهدادت منابع انسانی
در فرماندهی انتایامی
همدان

کمی ،پرسشنامه

تی و فریدمن

اسیییالم و امیییین
()2021

نشییاندادن چشییمانداز
وسیییعتری از مفییاهیم
سرمایۀ انسانی و رفیاه
کارکنان

کیفی

مرور سیستماتیک
متون ( 69مقاله
منتخب)
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ادامۀ جدول 1
هدف

روش و ابزار

روش تحلیل

نتايج

نويسندگان

و

مقایسۀ جبران دمات
در دییییرکتهییییای
صوصیییییدییییده و
صوصی

کمی ،بررسی اسناد
مالی

رگرسیون

اوسیییییییییبان،و و
همکاران ()2014

اثر بستۀ جبران دمات
بییر عملکییرد دییغلی و
حف کارکنان

کمی ،پرسشنامه

مدلسازی معادالت
سا تاری

رسارکشن)2012(2

بررسییییی مییییدیریت
عملکییییرد و جبییییران
دمات و رابطیۀآن بیا
رقابت سازمانی

کمی ،پرسشنامه

آزمون تی
تکنمونهای،
رگرسیون ل،ستیک

جبران دمات میدیران عیالی در بخیش
صوصی کمتر از پردا تیها در بخیش
دولتی است و مدیرعامالن درکتهیای
صوصی پاداش و جوایز کمتری نسیبت
به بخش دولتی میگیرند .ریسکگرییزی
دولت میتواند تفاوت در جبران یدمات
مدیرعامالن را توضیح دهد.
رابطهای بسیار قوی بین بستههای جبران
دمات و عملکرد و حف کارکنان وجود
دارد و مدیریت سازمان بهمنایور کسیب
رضییایت کارکنییان دانشییگاه ،باییید بییه
بستههای جبران در تمیام سیطو توجیه
کند.
پردا ییت در ازای عملکییرد ،مشییومها،
مزایای انعطا پبیر و تسهیالت ،بهعنوان
ابعییاد جبییران ییدمات دناسییایی دیید.
مدیریت عملکرد و جبران دمات بهویژه
مزایای کارکنان ،نقش در رقابت سازمانی
نقش چشمگیری دارد.

بوریسوا ،سیاال
زاگورچف)2018(1

چارچوب نظری

در این پژوهش ،اثربخشی ناام جبران دمات با توجه به ویژگیهای انواع سرمایههای انسانی بررسی مییدیود .در ایین
راستا ،ابتدا مطالعۀ مبانی ناری مرتبط با جبران دمات در دستور کیار قیرار گرفیت .در ایین زمینیه ،همیانطیور کیه در
پیشینههای ناری و ت،ربی بیان دد ،برای نمونه امفیل و همکاران ( ،)2014ابعاد جبران دمات را حقوم ،پاداش و مزاییا
و جبران دمات غیرمستقیم معرفی کردند .سالیسو ،چینییو و سیورش ،)2016(3حقیوم ،کمیک هزینیه ،پیاداش و حقیوم
بازنشستگی را چهار جنبۀ جبران دمات دناسایی کردند .گنگور ،)2011(4سیستم مدیریت پاداش را پیاداشهیای میالی و
غیرمالی میداند و ارتقای دغلی ،قدردانی ،بر ورداری از آموزش ،مشارکت در تصمیمگیری ،باز ور ،ساعت کیار منعطیف،
امکان طراحی دغل و بر ورداری از حقوم اجتماعی ،پاداشهای غیرمالی هستند .الیگ ،)2011(5به چهیار عنصیر جبیران
دمات ،یعنی حقوم ،مزایا ،پردا تهای اضیافی (مزاییای اجراییی) و مشیومهای بلندمیدت ،عنصیر دیگیری بیا عنیوان
مشومهای کوتاهمدت را اضافه کرد .بدینترتیب ،در این پژوهش بر اسا

تئوریهیا و مبیانی نایری موجیود در زمینیۀ

جبران دمات و نیز بررسی متون باالدستی جبران دمات (قانون مدیریت دمات کشوری ،نایام هماهنیگ پردا یت و
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
. Borisova, Salas & Zagorchev
. Resurreccion
3. Salisu, Chinyio & Suresh
. Gungor
. Elig
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قانون استخدام ناجا) ،عواملی همچون جایزه ،ح جب ،،پاداش ،مزایا ،حقوم و دمات رفاهی ،بهعنوان ابعاد اصلی جبران
دمات مدنار قرار گرفت .از سوی دیگر با بررسی مطالعات صورتگرفته در حوزۀ سرمایۀ انسانی ،تئوری معماری سرمایۀ
انسانی لیپاک و اسنل ( ،)2002مبنا قرار گرفت کیه انیواع سیرمایههیای انسیانی موجیود در سیازمان را بیه چهیار دسیتۀ
سرمایههای انسانی ویژه ،هستهای ،کمکی و ضروری طبقهبندی میکند .بر این اسا  ،مدل پیژوهش بیهصیورت میدلی
دوبُعدی تدوین دد که یک بُعد آن ،عناصر اصلی جبران دمات و بُعد دیگر انواع گوناگون سرمایههای انسیانی را دیامل
میدود (دکل .)2

شكل  .2چارچوب نظری پژوهش

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هد  ،کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی است .محق پس از مرور ادبیات در زمینیۀ متغیرهیای
تحقی و یافتن ادبیات کافی برای ارائۀ مدل مفهومی ،روش تحقی کمّی را برای اجرای پیژوهش انتخیا ،کیرد .جامعیۀ
آماری مشتمل بر مدیران عالی ،میانی و عملیاتی نیروی انتاامی استان قزوین ،به تعداد  53نفر بود که دسترسی بیه نایر
 46نفر از آنان برای محق ممکن دد؛ اما در م،موع ،از نارهای  20تن از برگان برای اولوییتبنیدی عناصیر جبیران
دمت و تدوین قواعد فازی استفاده دد .دادههای کمّی با استفاده از پرسیشنامیه گیردآوری دیدند .ابتیدا بیا اسیتفاده از
پرسشنامۀ اول ،از برگان دانشگاهی در واست دد که میزان اهمیت هر یک از عناصر جبران دمات (برگرفته از ادبیات و
اسناد باالدستی) را برای هر نوع از سرمایههای انسانی ،بهصورت زوجی و بر اسا

مقیا

9تایی ساعتی مقایسه کنند .از

آن،ا که پرسشنامۀ زوجی به تأیید برگان میرسد ،به تأیید روایی نیاز ندارد .برای بررسی پایایی پرسشنامه نییز ،مییزان
ناسازگاری محاسبه دد .سپس دادههای گردآوری دده با استفاده از روش تحلیل دبکهای تحلیل ددند.
در پرسشنامۀ دوم ،از نمونۀ آماری در واست دد میزانی که هر یک از این عناصر را در سازمان یود میدنار قیرار
میدهند با عددی بین  1تا  10نشان دهند .روایی پرسشنامۀ دوم با استفاده از نسبت روایی محتوا بررسی دد .از برگان
در واست دد تا دربارۀ هر گویه مشخص کنند که وجود آن در ناام جبران دمات نیروی انتاامی ضروری اسیت ،مفیید
است ولی ضروری نیست یا اینکه ضرورتی ندارد .سپس نسبت روایی محتوا اندازهگیری دد .از آن،ا که در این تحقی 20
بره در محاسبۀ نسبت روایی محتوا مشارکت کردند ،حداقل مقدار قابل قبول برای نسبت روایی محتوا  0/42تعییین دید
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(الوده.)1975 1،
جدول .2بررسی روايی محتوای پرسشنامه
شماره گويه

ضروری

مفید ،غیرضروری

ضروری نیست

مقدار CVR

1

20

0

0

1

2

18

2

0

0/8

3

17

3

0

0/7

4

19

1

0

0/9

5

19

1

0

0/9

6

17

3

0

0/7

7

16

4

0

0/6

8

16

4

0

0/6

9

16

4

0

0/6

10

16

4

0

0/6

11

15

5

0

0/5

12

20

0

0

1

13

20

0

0

1

14

20

0

0

1

15

19

1

0

0/9

16

15

4

1

0/5

17

15

4

1

0/5

18

15

5

0

0/5

19

15

0

5

0/5

20

19

1

0

0/9

21

18

2

0

0/8

22

15

3

2

0/5

23

17

3

0

0/7

24

18

2

0

0/8

25

16

4

0

0/6

26

18

2

0

0/8

27

19

1

0

0/9

28

20

0

0

1

29

19

1

0

0/9

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
Lawshe
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30

20

0

0

1

31

16

4

0

0/6

32

17

3

0

0/7

مطاب نتایج ارائهدده در جدول  ،2تمام گویههای پرسشنامه روایی محتوایی مقبولی دارند .برای بررسی پایایی این
پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونبا استفاده دد .بدینمناور  30پرسشنامه در بیین نمونیۀ آمیاری توزییع و پیس از
جمعآوری ،میزان پایایی سؤالها با استفاده از نرمافزار ا پیا ا

محاسبه دد .نتایج این آزمون در جدول  3درج دیده

است .مطاب نتایج ارائه دده ،کلیۀ متغیرها پایایی مناسبی ( 0/7و باالتر) دادتند .در ادامۀ کار ،مدل پژوهش با اسیتفاده از
سیستم استنتاج فازی طراحی و اعتبار آن بررسی دد.
جدول  .3ضريب آلفای کرونباخ پرسشنامۀ ششم
متغیر

ضريب آلفای کرونباخ

رفاه

0/892

حقوم و دستمزد

0/984

مزایا

0/890

پاداش

0/754

جب،

0/796

جایزه

0/891

کل پرسشنامه

0/957

یافتههای پژوهش

در این پژوهش ،برای دناسایی عناصر جبران دمات ،انواع مدلهای جبران دمات ارائهددۀ صاحبنایران و همچنیین
متن قوانین باالدستی جبران دمات (قانون مدیریت دمات کشوری ،ناام هماهنگ پردا یت و قیانون اسیتخدام ناجیا)،
بررسی و ابعاد و مؤلفههای بستۀ جبران دمات به در زیر دناسایی دد (جدول :)4


دمات رفاهی :بخشی از پردا تهای جبرانی غیرمستقیم از انواع پاداشهای بیرونی در سیستم جبران دمات
است و کلیۀ دمات و تسهیالت معیشتی و اقتصادی ،تفریحی و سرگرمی ،فرهنگی و اجتماعی ،علمی و هنری،
طر های درمانی ،ورزدی و مانند اینها را که سازمان در ا تیار تمام کارکنان ود قرار میدهد ،دامل میدود.



حقوم و دستمزد :بخشی از پردا تهای جبرانی مستقیم از انواع پاداشهای بیرونی در سیستم جبیران یدمات
است که به جبران فعالیتهای کارکنان سازمان پردا ت میدود .حقوم پایه عبارت است از مبلغی که از حاصل
ضر ،،ضریب جدول حقوم در عدد مبنای گروه استخدام تعیین میدود .جدول حقوم مشتمل بر گروه و عیدد
مبنای کلیۀ مشاغل وزارتخانهها و مؤسسههای دولتی مشمول قانون اسیتخدام کشیوری اسیت کیه بیر اسیا
اهمیت واایف و مسئولیتها و درایط تصدی از لحاظ معلومات و ت،ربه ،طبقهبندی دده است.

 جب :،بخشی از سیستم جبران دمات (اعم از بیرونی و درونی) است که بهمناور جب ،نیروهیای تخصصیی و
دارای مهارتهای اص و فومالعاده و بهدلیل کمیا،بودن ،تخصص ویژه و نیاز سازمان به این افراد بیه آنیان
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تعل میگیرد (موضوع مادۀ  6قانون ناام هماهنگ پردا ت).
 جایزه :عبارت است از پردا ت از نوع واکنشی که بر مبنای معیارهیا و دیا صهیای دیغلی و ا القیی و نییز،
اقدامهای دا ص و برجستۀ تشخیص داده دده برابر دیوهنامۀ ابالغی سازمان به افراد تعل میگیرد.


مزایا :بخشی از پردا تهای جبرانی غیرمستقیم از انواع پاداشهای بیرونی در سیستم جبران دمات است کیه
بنا بر دغل و ویژگیها و درایط مربوط به آن ،به کارکنان سازمانهای دولتی تعل میگیرد.



پاداش :بخشی از پردا تهای جبرانی مستقیم از نوع انگیزدی در سیستم جبران دمات است که به دکل پول
اضافی و در برابر نوع اصی از عملکرد به فرد تعل میگیرد.

در ادامه برای اولویتبندی مؤلفههای جبران دمات ،از روش تحلیل دبکه با استفاده از نیرمافیزار سوپردسییژن بیه
در زیر استفاده دد.
در ابتدا سا تار مسئله به در دکل  3ترسیم و برای تعیین روابط درونی بین مؤلفههای جبران یدمات ،از ادبییات
پژوهش استفاده دد؛ سپس برگان مؤلفههای جبران دمات را بهصورت زوجی و بر اسا

طیف 9تایی ساعتی مقایسیه

کردند.
جدول  .4ابعاد و مؤلفههای بستۀ جبران خدمات در اين پژوهش
بُعد

دمات رفاهی

مؤلفه

بیمههای تکمیلی

فومالعادۀ مناط کمتر توسعهیافته

بیمۀ پایۀ درمان

فومالعادۀ سختی کار

عیدی پایان سال

فومالعادۀ دغل مشاغل تخصصی

بازنشستگی ،از کارافتادگی یا فوت

فومالعادۀ هزینۀ سفر و مأموریت

مر صی

فومالعادۀ نوبت کاری

عائلهمندی و اوالد

حقوم و دستمزد

پاداش

مزایا

فومالعادۀ جابهجایی محل دمت

فومالعادۀ ایثارگری

فومالعادۀ کسر صندوم و تومین

ای،اد محیط ایمن و بهدادتی

فومالعادۀ ادتغال ارج از کشور

حقوم پایه

اضافه کار

افزایش سنواتی

ح تحقی  ،ح تدریس و...

تفاوت تطبی حقوم

فومالعادۀ ویژه در موارد اص

فومالعادۀ کارانه

فومالعادۀ جب ،نیروهای تخصصی

پاداش عملکرد ساالنۀ فردی و تیمی

ساعات کاری انعطا پبیر

تسهیم کارکنان در موفقیت سازمان
فومالعادۀ بهرهوری غیرمستمر
جایزه

بُعد

مؤلفه

جب،

فرصتهای یادگیری
دفتر کار مناسب

جوایز تکریم

-

انتخا ،کارمند نمونه

-
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شكل  .3طرح کلی مدل  ANPبرای تعیین وزن مؤلفههای جبران خدمات

جدول  ،5نتایج مقایسههای زوجی را برای سرمایههای انسانی هستهای نشان میدهد .مشابه همیین جیدول بیرای
سایر انواع سرمایههای انسانی تکمیل دد.
جدول  .5نتايج تجمیعشدۀ مقايسههای زوجی برای سرمايۀ انسانی هستهای
مؤلفه

رفاهی

حقوق

مزايا

پاداش

جذب

جايزه

رفاهی

1

0/659

0/761

0/549

0/392

1/100

حقوم

1/517

1

1/155

0/834

0/596

1/668

مزایا

1/313

0/856

1

0/722

0/516

1/444

پاداش

1/818

1/198

1/384

1

0/714

2/010

جب،

2/545

1/677

1/937

1/399

1

2/799

جایزه

0/909

0/599

0/692

0/497

0/357

1

وزن ایدئال

0/392

0/596

0/516

0/714

1

0/356

وزن نرمال

0/109

0/164

0/146

0/199

0/279

0/099

دا ص ناسازگاری

0/0801

با توجه به نتایج ،مقدار دا ص ناسازگاری کمتر از  0/1است ،ماتریسهای بهدستآمده سازگار و نتیایج آنهیا قابیل
قبول است .بدین ترتیب ،اولویتبندی مؤلفههای جبران دمات برای انواع سرمایههای انسانی به در جدول  6است.
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جدول  .6نتايج نهايی اولويتبندی فازی
سرمايۀ انسانی کمكی

سرمايۀ انسانی ضروری

اولويت

وزن نهايی

اولويت

وزن نهايی

اولويت

وزن نهايی

اولويت

وزن نهايی

رفاهی

5

0/11

5

0/11

4

0/13

3

0/14

حقوم

3

0/16

1

0/29

3

0/17

1

0/33

مزایا

4

0/15

2

0/23

1

0/31

2

0/2

پاداش

2

0/2

4

0/12

2

0/18

4

0/12

جب،

1

0/28

3

0/15

6

0/1

6

0/1

جایزه

6

0/1

6

0/1

5

0/11

5

0/11

مؤلفه

سرمايۀ انسانی هستهای

سرمايۀ انسانی ويژه

در ادامه مدل استنتاج فازی تحقی طراحی دد .مطاب دکل  ،4میدل دارای دیش ورودی و ییک روجیی اسیت.
برای استنتاج از روش ممدانی و برای دیفازیسازی متغیرهای روجی از روش مرکز ثقل بهره گرفته دید .روش مرکیز
ثقل ،رودی معتبر است که بارها استفاده دده است و رویکردی هماهنگ و متعادل را فراهم میکند (را .)2017 1،

جایزه
جب،
پاداش
جبران دمات اثربخش

FIS

مزایا
حقوم
رفاهی
شكل  .4سیستم استنتاج فازی پژوهش

فازیسازی متغیرها

ابتدا ارزش عددی هریک از متغیرها از طری تعیین توابع عوویت ،فازیسازی دد .بهدلیل تناسیب بیا موضیوع ،سیهولت
استفاده و نار برگان ،برای فازیسازی متغیر روجی از تابع عوویت مثلثی و بهمناور فازیسازی متغیرهیای ورودی از
تابع عوویت گاوسی استفاده دد .بهمناور استانداردسازی و افزایش دقت برگان در امتیازدهی ،برای توابع عوویت کلیه
متغیرها ،بازه  0تا  1در نار گرفته دد .جدولهای  7و  ،8افرازبندی متغیرهای ورودی و روجی را نشان میدهد.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
. Ross
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جدول  .7افرازبندی متغیرهای ورودی
متغیرهای کالمی

عدد فازی گاوسی

کم ()L

()0/15 ،0

متوسط ()M

()0/15 ، 0/5

زیاد ()H

()0/15 ،1

جدول  .8افرازبندی متغیرهای خروجی
متغیرهای کالمی

بسیار کم ()VL

عدد فازی مثلثی

()0 ،0 ،/25

کم ()L

()0/2 ،0/375 ،0/55

متوسط ()M

()0/325 ،0/5 ،0/675

زیاد ()H

()0/45 ،0/625 ،0/8

بسیار زیاد ()VH

()0/75 ،1 ،1

تدوين قواعد استنتاج فازی

در پژوهش حاضر ،تشخیص قوانین با بهرهمندی از دانش بره ان،ام گرفت .همانطور که پییشتیر گفتیه دید ،در ایین
پژوهش ،دش متغیر ورودی وجود دارد که برای تعریف توابع عوویت ،هر یک از متغیرها به سه حالت دسیتهبنیدی دید.
بدین ترتیب ،میتوان  729قانون را برای این متغیرها بیان کرد .بهمناور کیاهش و پیاالیش قیوانین ،بخیش مقیدم 729
قانون ممکن ،بهصورت پرسشنامهای در ا تیار سه برۀ دانشگاهی قرار گرفت و از آنها در واست دد کیه بیا توجیه بیه
دانش ود و مدنار قراردادن نتایج بخش اولویتبندی مؤلفههای جبران دمات ،برای هر دسته از سیرمایههیای انسیانی
قوانینی را انتخا ،کنند که در تعیین نتایج روجی تأثیرگبارترند .سپس با بررسی قوانین بهدستآمده ،قوانینی انتخا ،دد
که دستکم دو بره بخش مقدم آنها را دناسایی کرده بود .در این مرحله ،تعداد  92گزاره (بخیش مقیدم قیانون) بیرای
سرمایۀ انسانی هستهای 60 ،گزاره برای سرمایۀ انسانی ویژه 71 ،گزاره برای سرمایۀ انسیانی کمکیی و  76گیزاره بیرای
سرمایۀ انسانی ضروری دناسایی دد .در نهایت گزارههای دناساییدده برای تعیین روجی مناسب (جوا ،یا نتی،ه) بیه
پنل دلفی انتقال یافت.
تحلیل دلفی در این پژوهش دامل دو مرحله است .در مرحلۀ اول ،قسمت مقدم قواعد ،بیهصیورت پرسیشنامیه در
ا تیار  8بره قرار گرفت و از آنها در واست دد تا بخش تالی را تعیین کنند (انتخا ،عددی بین  1تا  .)5در مرحلیۀ دوم،
نتایج مرحلۀ اول بهصورت فراوانی پاسخها ،در ا تیار اعوای پنل قرار گرفت و از آنها در واست دد تا بیار دیگیر بخیش
تالی را تعیین کنند .در این مرحله اعوای پنل با دریافت اطالعات از دیگران ،امکان ت،دیدنار در پاسخهای ود را دارند
که باعیث توسیعۀ کیارگروهی بیدون آگیاهی از وجیود دیگیران مییدیود و از تیأثیر منفیی نفیوذ دخصییت و وضیعیت
درکتکنندگان در پاسخهای دیگران پیشگیری میکند .این کار ،در حقیقت بهمعنای باز ورد و فرصت بازنگری نارهیا و
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ارزدیابی نارهای دیگران توسط برگان است که جزء مهم حرکت به سوی اجماع محسو ،میدود .سیطح اسیتانداردی
برای اجماع وجود ندارد .در نتایج مطالعات ،محدودۀ متفاوتی از سطح اجماع  51تا  100درصد گزارش دده اسیت

(النیدتا1،

 .)2006در این پژوهش برای تعیین میزان اتفام نار میان اعوای پنل ،از ضریب هماهنگی کنیدال اسیتفاده دید .بیرای
نمونه ،نتایج ضرایب کندال بهدستآمده در پایان مرحلههای اول و دوم دلفی در صیوص سیرمایۀ انسیانی هسیتهای در
جدول  9درج دده است.
جدول .9نتايج ضريب همبستگی کندال (سرمايۀ انسانی هستهای)
مرحلۀ اول دلفی

مرحلۀ دوم دلفی

سرمايۀ هستهای

تعداد برگان

8

8

ضریب کندال

0/697

0/919

مقدار کای دو

507/090

668/885

سطح معناداری

0/000

0/000

همانطور که مشخص است ،ضریب هماهنگی کندال در پایان مرحلۀ دوم  0/919بهدستآمده که معنیادار اسیت و
میزان اتفام نار بسیار قوی را نشان میدهد؛ از این رو ،به ادامۀ فرایند دلفی نیازی نیست و این فرایند به پایان میرسید.
مقدار معناداری نیز  0/000محاسبه دده است که نشان میدهد ضریب هماهنگی مشاهدهدده معنادار است .بیدینترتییب
کلیۀ قواعد مربوط به سرمایۀ انسانی هستهای تعیین دد .همین فرایند برای سایر سرمایههای انسانی تکرار و کلیۀ قواعید
فازی دناسایی دد.
بررسی خروجی سیستم استنتاج فازی

با توجه به اینکه در این پژوهش ،ترکیب منعطف عناصر جبران دمات برای چهار نوع سرمایۀ انسانی موجود در سیازمان
ارائه میدود ،در نتی،ه چهار مدل استنتاج فازی ترسیم دده است که در ادامه تشریح میدود.
الف) مدل استنتاج فازی تحقیق برای سرمايه انسانی هستهای

دکل  ،5روجی سیستم استنتاج فازی (جبران دمات اثربخش) را برای سرمایۀ انسیانی هسیتهای ،بیه ازای متغیرهیای
ورودی نشان میدهد .مطاب دکل  5با افزایش کلیۀ متغیرهای ورودی ،میزان اثربخشی سیسیتم جبیران یدمات بیرای
سرمایۀ انسانی هستهای افزایش مییابد .برای مثال ،تصویر اول باال از سمت راست در دکل  ،5مییزان اثربخشیی نایام
جبران دمات را به ازای دو متغیر جب ،و مزایا نشان میدهد .مطاب این تصویر با افزایش هر دو متغییر جیب ،و مزاییا،
میزان اثربخشی ناام جبران دمات افزایش مییابد تا در نهایت در نقطهای که هر دو متغیر جب ،و مزایا در باالترین حد
ود قرار دارند ،میزان اثربخشی ناام جبران دمات به حداکثر مقدار ود برای سرمایۀ انسیانی (در این،یا بیه عیدد )0/9
میرسد .همچنین ،در مقایسۀ دوبهدو متغیرها مشخص است که متغیر جب ،،بیش از متغیرهای دمات رفیاهی ،حقیوم و
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
. Landta
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دستمزد ،مزایا ،پاداش و جایزه بر اثربخشی سیستم جبران دمات برای سرمایۀ انسانی هستهای مؤثر است .متغیر پاداش،
بیش از متغیرهای دمات رفاهی ،حقوم و دستمزد ،مزایا و جایزه بر اثربخشی سیستم جبران دمات برای سرمایۀ انسانی
هستهای تأثیرگبار است؛ متغیر حقوم و دستمزد ،بیش از متغیرهای دمات رفاهی ،مزایا و جایزه بیر اثربخشیی سیسیتم
جبران دمات برای سرمایۀ انسانی هستهای مؤثر است .متغییر مزاییا بییش از متغیرهیای یدمات رفیاهی و جیایزه بیر
اثربخشی سیستم جبران دمات برای سرمایۀ انسانی هستهای تأثیرگبار است و متغیر دمات رفاهی ،بیش از متغیر جایزه
بر اثربخشی سیستم جبران دمات برای سرمایۀ انسانی هستهای تأثیر دارد.

شكل  .5رفتار متغیر خروجی به ازای ورودیهای مختلف (سرمايۀ انسانی هستهای)

ب) مدل استنتاج فازی پژوهش برای سرمايۀ انسانی ويژه

دکل  ،6روجی سیستم استنتاج فازی (جبران دمات اثربخش) را برای سرمایۀ انسانی ویژه ،به ازای متغیرهیای ورودی
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نشان میدهد .مطاب دکل  ،6با افزایش کلیۀ متغیرهای ورودی ،میزان اثربخشی سیستم جبران یدمات بیرای سیرمایۀ
انسانی ویژه افزایش مییابد .از سوی دیگر ،در مقایسۀ دوبهدو متغیرها ،متغیر حقوم و دستمزد ،بیش از متغیرهای دمات
رفاهی ،مزایا ،پاداش ،جب ،و جایزه ،بر اثربخشی سیستم جبران دمات برای سرمایۀ انسانی ویژه مؤثر است .متغیر مزایا،
بیش از متغیرهای دمات رفاهی ،پاداش ،جب ،و جایزه ،بر اثربخشی سیستم جبران دمات برای سیرمایۀ انسیانی وییژه
تأثیر میگبارد .دو متغیر پاداش و دمات رفاهی کمابیش به یک میزان بر اثربخشی سیستم جبران دمات برای سیرمایۀ
انسانی ویژه تأثیرگبارند .متغیر جب ،،بیش از متغیر پاداش و متغیر پاداش ،مختصری بیش از متغییر جیایزه بیر اثربخشیی
سیستم جبران دمات برای سرمایۀ انسانی ویژه تأثیر دارد.

شكل  .6رفتار متغیر خروجی به ازای ورودیهای مختلف (سرمايۀ انسانی ويژه)

ج) مدل استنتاج فازی تحقیق برای سرمايه انسانی کمكی

دکل  ،7روجی سیستم استنتاج فازی (جبران دمات اثربخش) را بیرای سیرمایۀ انسیانی کمکیی ،بیه ازای متغیرهیای
ورودی نشان میدهد .مطاب دکل  ،7با افزایش کلیۀ متغیرهای ورودی ،میزان اثربخشی سیستم جبران یدمات بیرای
سرمایۀ انسانی کمکی افزایش مییابد .همچنین ،در مقایسۀ دوبهدو متغیرهیا مشیخص اسیت کیه متغییر مزاییا ،بییش از
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متغیرهای دمات رفاهی ،حقوم و دستمزد ،پاداش ،جب ،و جایزه ،بر اثربخشی سیسیتم جبیران یدمات بیرای سیرمایۀ
انسانی کمکی تأثیر دارد .متغیر پاداش ،بیش از متغیرهای دمات رفاهی ،حقوم و دستمزد ،جب ،و جیایزه ،بیر اثربخشیی
سیستم جبران دمات برای سرمایۀ انسانی کمکی مؤثر است .متغیر حقوم و دستمزد ،بیش از متغیرهای دمات رفیاهی،
جب ،و جایزه ،بر اثربخشی سیستم جبران دمات برای سرمایۀ انسانی کمکی تأثیرگیبار اسیت .متغییر یدمات رفیاهی،
بیشتر از متغیر جب ،بر اثربخشی سیستم جبران دمات برای سرمایۀ انسانی کمکی مؤثر است؛ دو متغیر جایزه و دمات
رفاهی و نیز ،دو متغیر جب ،و جایزه ،کمابیش به یک اندازه بر اثربخشی سیستم جبیران یدمات بیرای سیرمایۀ انسیانی
کمکی تأثیر دارند.

شكل  .7رفتار متغیر خروجی به ازای ورودیهای مختلف (سرمايۀ انسانی کمكی)

د) مدل استنتاج فازی تحقیق برای سرمايه انسانی ضروری
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دکل  ،8روجی سیستم استنتاج فازی (جبران دمات اثربخش) را برای سیرمایۀ انسیانی ضیروری بیه ازای متغیرهیای
ورودی نشان میدهد .مطاب دکل  8با افزایش کلیۀ متغیرهای ورودی ،میزان اثربخشی سیسیتم جبیران یدمات بیرای
سرمایۀ انسانی ضروری افزایش مییابد .همچنین ،در مقایسۀ دوبهدو متغیرها مشخص است که متغییر حقیوم و دسیتمزد
بیش از متغیرهای مزایا ،دمات رفاهی ،پاداش ،جایزه و جب ،،بر اثربخشی سیستم جبران دمات برای سیرمایۀ انسیانی
ضروری مؤثر است .متغیر مزایا بیش از متغیرهای دمات رفاهی ،پاداش ،جایزه و جیب ،،بیر اثربخشیی سیسیتم جبیران
دمات برای سرمایۀ انسانی ضروری تأثیرگبار است .متغیر دمات رفاهی بیش از متغیرهای پاداش ،جیایزه و جیب ،،بیر
اثربخشی سیستم جبران دمات برای سرمایۀ انسانی ضروری مؤثر است .متغیر پاداش بیش از متغیرهای جیایزه و جیب،
بر اثربخشی سیستم جبران دمات برای سرمایۀ انسانی ضروری تأثیر دارد .هیر دو متغییر جیب ،و جیایزه کمیابیش اثیر
یکسانی بر اثربخشی سیستم جبران دمات برای سرمایۀ انسانی ضروری میگبارد.

شكل  .8رفتار متغیر خروجی به ازای ورودیهای مختلف (سرمايۀ انسانی ضروری)
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دیفازیسازی متغیرهای خروجی

در این پژوهش از روش مرکز ثقل برای دیفازیسازی مقدار متغیر روجی استفاده دیده اسیت .بیا توجیه بیه اینکیه در
نیروی انتاامی ،امتیاز بهدستآمده برای دمات رفاهی  ،0/612حقوم و دستمزد  ،0/782مزاییای دیغلی  ،0/619پیاداش
 ،0/691جب 0/575 ،و جایزه  0/755است (این امتیازها میانگین مدنار قرار گرفتن هیر ییک از مؤلفیههیا را در نییروی
انتاامی قزوین نشان میدهد که با استفاده از پرسشنامۀ دوم که در بخش روش پیژوهش بیه آن ادیاره دید ،محاسیبه
ددهاند) ،با اعمال این مقادیر ورودی به نرمافزار ،امتیاز قطعی برای جبران دمات اثربخش برای انواع سرمایههای انسانی
موجود در سازمان به در زیر بهدست میآید.
با توجه به امتیازهای بهدستآمده برای متغیرهای ورودی در نیروی انتاامی ،امتیاز قطعی جبران یدمات اثیربخش
برای سرمایۀ انسانی هستهای برابر  ،0/577برای سرمایۀ انسانی ویژه برابر  ،0/602بیرای سیرمایۀ انسیانی کمکیی برابیر
 0/629و برای سرمایۀ انسانی ضروری برابر  0/704است (دکل  .)9مقادیر محاسبهدده به ایین معناسیت کیه بیشیترین
اثربخشی مشاهده برای سیستم جبران دمات در نیروی انتاامی قزوین ،مربوط به سرمایۀ انسیانی ضیروری و کمتیرین
اثربخشی مشاهده دده برای سرمایۀ انسانی هستهای است .برای نمونه ،در دکل  9اثربخشی سیستم جبران دمات برای
سرمایۀ انسانی هستهای در نیروی انتاامی نشان داده دده است.

شكل  .9اثربخشی سیستم جبران خدمات برای سرمايۀ انسانی هستهای در نیروی انتظامی

در این تحقی  ،برای بررسی اعتبار مدل ،از اعتبارسن،ی مدل مفهومی با استفاده از آزمون درایط حدی بهره گرفتیه
دده است .در آزمون درایط حدی ،مقدار ورودیهای سیستم استنتاج فازی در حالتهیای حیدی مختلیف (بسییار کیم و
بسیار زیاد) تغییر داده دده و میزان حساسیت مدل در برابر این تغییرات بررسی دیده اسیت .بیرای اجیرای آزمیون ،بایید
روجی مدل از لحاظ معقولبودن و امکانپبیربودن در درایط حداقل ییا حیداکثر مقیادیر ورودی بررسیی دیود .در ایین
پژوهش ،مقدار کمینۀ متغیرهای ورودی «صفر» و مقدار بیشینۀ آن «یک» در نار گرفته دده اسیت .همیانطیور کیه در
جدول  10مشاهده میدود ،مدل در برابر تغییرات متغیرهای ورودی از بسیار کم تا بسیار زیاد ،رفتار کیامالً منطقیی ارائیه
میکند .این رفتار منطقی نسبت به مقادیر حدی ورودیها ،نشاندهندۀ اعتبار مدل طراحی دده است.
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جدول  .10نتايج آزمون شرايط حدی
مقدار متغیرهای ورودی

نوع سرمايۀ انسانی

هستهای

ویژه

کمکی

ضروری

مقدار خروجی

رفاهی

حقوق

مزايا

پاداش

جذب

جايزه

جبران خدمات اثربخش

0

0

0

0

0

0

0/395

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

1

1

1

1

1

1

0/665

0

0

0

0

0

0

0/0848

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

1

1

1

1

1

1

0/915

0

0

0

0

0

0

0/0848

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

1

1

1

1

1

1

0/915

0

0

0

0

0

0

0/0848

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

0/5

1

1

1

1

1

1

0/915

بحث و نتیجهگیری

مهمترین دستاورد این پژوهش ،سا ت الگویی در زمینۀ جبران دمات منعطف اثربخش در نیروی انتاامی اسیت کیه بیا
توجه به مقادیر ورودیها ،بهطور پویا مقدار روجی را تعیین واهد کرد .ایین میدل را میتیوان بیرای پیشبینیی مییزان
اثربخشی ناام جبران دمات بهکار برد .نتایج مدلسازی از طری سیستم استنتاج فازی در سازمان بررسییدیده ،نشیان
میدهد که همۀ عناصر مدنار در مدل اولیۀ پژوهش ،یعنی دمات رفاهی ،حقوم و دستمزد ،مزایا ،پاداش ،جب ،و جایزه،
به اثربخشی ناام جبران دمات در نیروی انتاامی من،ر میدوند.

دمات
رفاهی
سرمایه انسانی هسته ای
سرمایه انسانی ویژه

حقوم و
دستمزد

سرمایه انسانی کمکی
سرمایه انسانی ضروری

مزایا

0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

جایزه

جب،

پاداش

شكل  .10رتبهبندی مؤلفههای جبران خدمات برای انواع سرمايههای انسانی
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اولویتبندی عناصر جبران دمات برای انواع سرمایههای انسانی بهترتیب زیر است:


سرمایۀ انسانی هستهای :جب ،،پاداش ،حقوم و دستمزد ،مزایا ،دمات رفاهی و جایزه؛



سرمایۀ انسانی ویژه :حقوم و دستمزد ،مزایا ،جب ،،پاداش ،دمات رفاهی و جایزه؛

 سرمایۀ انسانی کمکی :مزایا ،پاداش ،حقوم و دستمزد ،دمات رفاهی ،جایزه و جب،؛


سرمایۀ انسانی ضروری :حقوم و دستمزد ،مزایا ،دمات رفاهی ،پاداش ،جایزه و جب.،

با توجه به نتایج سیستم استنتاج فازی در نیروی انتاامی قزوین ،امتیازهای دمات رفاهی  ،0/612حقوم و دستمزد
 ،0/782مزایای دغلی  ،0/619پاداش  ،0/691جب 0/575 ،و جیایزه  0/755بیهدسیتآمیده اسیت ،امتییاز قطعیی بیرای
اثربخشی جبران دمات برای سرمایۀ انسانی هستهای  ،0/577برای سرمایۀ انسانی ویژه  ،0/602بیرای سیرمایۀ انسیانی
کمکی  0/629و برای سرمایۀ انسانی ضروری  0/704است .بنابراین میتوان نتی،ه گرفت که عناصر مدل ،به اثربخشیی
جبران دمات من،ر میدود .همچنین ،بیشترین اثربخشی مشاهده دده ،برای سرمایۀ انسانی ضروری است.

دمات
رفاهی
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

حقوم و
دستمزد
نیروی انتظامی
مزایا

جایزه

جب،
پاداش

شكل  .11امتیازهای عناصر جبران خدمات در نیروی انتظامی قزوين

در ادامه با توجه به نتایج طراحی و آزمون مدل پژوهش ،پیشنهادهایی در راستای ارتقا و بهبیود اثربخشیی بسیتۀ جبیران
دمات در نیروی انتاامی ،بر حسب نوع سرمایههای انسانی داغل در سازمان ارائه میدود:
نتایج پژوهش حاضر ،اولویت و میزان اهمیت ابعاد بستۀ جبران دمات را برای انواع سرمایههای انسیانی در نییروی
انتاامی ،بهصورت متفاوت دناسایی کرده است؛ بهطوری که کمترین اثربخشی مشاهدهدده ،به سرمایۀ انسانی هسیتهای
مربوط است .با توجه به اینکه سرمایۀ انسانی هستهای ارزدمند و منحصربهفرد ،بهراحتی در بازار کار بهدست نخواهد آمید
و از بین رفتن انگیزۀ آنان در صورت عدم تفاوت در بستۀ جبران دماتشیان بیا سیایر سیرمایههیای انسیانی ،زییانهیای
جبرانناپبیری را برای سازمان به همراه دارد ،پیشنهاد میدود که سازمان نام برده ،ضمن دستهبندی انواع سیرمایههیای
ود ،برای طراحی و بهکارگیری ابعاد بستۀ جبران دمات ،تفاوت در اولویت ابعاد را مدنار قرار دهد.
بر اسا

نتای،ی که برای سرمایۀ انسانی هستهای در نیروی انتاامی بهدست آمد ،ح جب ،و پاداش ،بهترتیب دو

عنصر بسیار مهم در بستۀ جبران دمات است و این عناصر در اثربخشی بستۀ جبران دمات ،بیشترین تأثیر را دارنید؛ از
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این رو به مدیران و مسئوالن سازمان پیشنهاد میدود که در طراحی بستۀ جبران دمات برای این نوع سرمایۀ انسیانی،
به دو عنصر ح جب ،و پاداش ،بیش از سایر ابعاد توجه کنند و در بهکارگیری ایین دو ،برنامیهرییزی و تمرکیز بیشیتری
دادته بادند .در این راستا پیشنهاد میدود که از طری بهکارگیری اقدامهایی همچون در نارگیرفتن فیومالعیادۀ جیب،
نیروهای تخصصی ،ای،اد ساعتهای کاری انعطا پبیر ،فراهمسا تن فرصتهای یادگیری بیرای کارکنیان و تخصییص
دفتر کار مناسب برای سرمایۀ انسانی هستهای ،ح جب ،مدنار این نوع سرمایۀ انسانی را غنیسیازی کننید .همچنیین،
توصیه میدود مسئوالن سازمانهای دولتی در راستای تدوین پاداش مناسب برای سرمایههای انسانی هسیتهای ،اعمیال
پاداشهایی مانند فومالعادۀ کارانه ،پاداش عملکرد ساالنۀ فردی و تیمی ،تسهیم کارکنان در موفقییت سیازمان را میدنار
قرار دهند.
بر اسا

نتای،ی که برای سرمایۀ انسانی ویژه در نیروی انتاامی بهدست آمد ،حقوم و دستمزد مهمترین عامل

بستۀ جبران دمات و دارای بیشترین تأثیر در اثربخشی بستۀ جبران دمات است؛ بنابراین به مدیران و مسئوالن
سازمان توصیه میدود که در طراحی بستۀ جبران دمات برای سرمایۀ انسانی ویژه ،بر تحق حقوم و دستمزد مناسب
بیش از سایر ابعاد بستۀ جبران دمات تأکید کنند .در این صوص ،پیشنهاد میدود که از طری افزایش حقوم پایه،
افزایش سنواتی و در نارگرفتن تفاوت تطبی حقوم برای سرمایههای انسانی ویژه ،حقوم و دستمزد مناسبی برای این
نوع سرمایۀ انسانی ارائه کنند.
نتایج پژوهش نشان میدهد که برای سرمایههای انسانی کمکی در نیروی انتاامی ،مزایا مهیمتیرین عامیل بسیتۀ
جبران دمات است که بیشترین تأثیر را در اثربخشی بستۀ جبران دمات دارد؛ از این رو به مدیران و مسئوالن سیازمان
توصیه می دود که در طراحی بستۀ جبران دمات برای سرمایۀ انسانی کمکی ،بر تخصیص مزایای مناسب بیش از سیایر
ابعاد توجه کنند .در این زمینه پیشنهاد میدود که مزایای متناسب با در واست سرمایۀ انسانی وییژه را از طریی در نایر
گرفتن فومالعادۀ مناط کمتر توسعهیافته ،سختی کار ،فومالعادۀ دغل برای مشاغل تخصصی ،هزینیۀ سیفر و مأمورییت،
فومالعادۀ نوبت کاری ،فومالعادۀ جابهجایی محل دمت ،فومالعادۀ کسر صندوم و تومین ،فومالعیادۀ ادیتغال یارج از
کشور ،اضافه کار ،ح تحقی  ،ح تدریس و فومالعادۀ ویژه در مسائل اص فراهم کنند.
بنا بر نتایج پژوهش ،برای سرمایۀ انسانی ضروری در سازمان ،حقوم و دستمزد مهمترین عامل بستۀ جبران دمات
محسو ،می دود و بیشتر از سایر ابعاد جبران دمات بر اثربخشی بستۀ جبران دمات اثرگبار است؛ بنابراین ،به میدیران
و مسئوالن نیروی انتاامی پیشنهاد میدود که در طراحی بستۀ جبران دمات برای سرمایههای انسانی ضروری ،بر ارائۀ
حقوم و دستمزد مناسب توجه ویژهای مببول کنند .در این زمینه توصیه میدود که بهواسطۀ افزایش حقوم پایه ،افزایش
سنواتی و تفاوت تطبی حقوم ،به سرمایههای انسانی ضروری ،حقوم و دستمزدی پردا ت کنند.
با توجه به نتایج تحقی  ،کمترین میزان اثربخشی جبران دمات برای نییروی انتایامی ،بیه سیرمایههیای انسیانی
هستهای مربوط میدود؛ بنابراین مدیران سازمان میتوانند با توجه به ارزش اسیتراتژیک و منحصیربهفیرد ایین سیرمایۀ
انسانی و همچنین ،بهرهگیری هرچه بیشتر از این سرمایه و حف آن در سازمان ،هنگیام طراحیی بسیتۀ جبیران یدمات
مناسب برای این سرمایه ،بر جب ،و پاداش تمرکز بیشتری کنند و انگیزۀ الزم را در آنان به وجود آورند.
مقایسۀ این پژوهش با سایر پژوهشهای مرتبط نشان میدهد که نتایج پژوهش از نار اجزای تشکیلدهندۀ ناام
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جبران دمات با نتایج بسیاری از پژوهشها ،از جمله پژوهشهای بوریسوا و همکاران ( ،)2018رسارکشن ( )2012و از
نار مشکالت دناساییدده در ناام جبران دمات با پژوهشهای قرباننژاد و همکاران ( ،)1398حیدری و همکاران
( )1397و حسینیان و همکاران ( )1390سازگاری دارد.
دایان ذکر است که نتایج این پژوهش ،فقط برای نیروی انتاامی بهدست آمده است که ایین موضیوع ،محیدودیت
مهم پژوهش محسو ،میدود .در طول اجرای پژوهش محدودیت مهم دیگری دیده نشد .از این رو به پژوهشگران آتیی
پیشنهاد میدود که بهمناور افزایش قابلیت تعمیمپبیری نتایج ،مدل پژوهش را در انیواع مختلیف سیازمانهیای دولتیی
بررسی کنند .همچنین بررسی معماری منابع انسانی نیروی انتاامی بر اسا

مدل لیپاک و اسنل ،موضوع دیگیری اسیت

که به مناور تکمیل نتایج این تحقی به پژوهشگران آتی پیشنهاد میدود.
منابع
اسماعیلی ،احمدرضا ،سیدنقوی ،میرعلی ،معمارزاده طهران ،غالمرضا و حمیدی ،ناصر ( .)1398الگوی معماری دده منابع انسانی در
سازمانهای انتاامی با تأکید بر تعادل کار و زندگی ،پژوهشنامه نام و امنیت اجتماعی.116 -87 ،)1(12 ،
حسنپور ،اکبر ،عباسی ،طیبه ( .)1392مدیریت منابع انسانی پیشرفته (جلد  ،)2تهران :یکان.
حسینیان ،دهامت ،باباییان ،م،تبی ،حمزهلویی ،جالل و پورغالمی ،محمدرضا ( .)1390آسیبدناسی ناام نگهدادت منابع انسیانی
در ناجا (مورد مطالعه فرماندهی انتاامی استان همدان) ،مطالعات مدیریت انتاامی.627 -610 ،)4(6 ،
حیدری ،م،تبی ،سالجقه ،سن،ر ،پورکیانی ،مسعود ،صیادی ،سعید و امیری ،افالطون ( .)1396تبیین و طراحی یک الگوی مفهومی
اثربخش ناام جبران دمت در راستای سیاستهای کلی ناام اداری ،مدیریت دهری.496-477 ،)3(16 ،
یراندیش ،مهدی ،حسنپور ،اکبر و فال زواره ،مرضیه ( .)1392آسیبدناسی ناام جبیران یدمات بیا تأکیید بیر قیانون میدیریت
دمات کشوری :مطالعه موردی ،مطالعات منابع انسانی.59-74 ،)7(2 ،
رضایی میرقائد ،علی ،سیدنقوی ،میرعلی ،دهقانان ،حامد و امیری ،مقصود ( .)1396بررسی و تعیین کارکردهای بهرهور منابع انسانی
بر اسا

مدل معماری منابع انسانی ،مدیریت بهرهوری.220-185 ،)1(11 ،

رن،بریان ،رسول ( .)1392معماری منابع انسانی .ماهنامه اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و فرهنگی کار و جامعه.22-15 ،1 ،
سپهوند ،رضا ،دریعتنژاد ،علی و ساعدی ،عبداله ( .)1396طراحی مدل معماری سرمایههیای انسیانی در سیازمانهیای دولتیی بیا
استفاده از ناریه داده بنیاد ،توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی.198 -173 ،)44(12 ،
دائمی ،علی ،صفری ،علی و سلیمیان ،سمانه ( .)1394تعیین تأثیر رضایت از جبران دمات مالی و غیرمالی بر درگییری عیاطفی-
ذهنی کارکنان با نقش میان،ی ادراک از عدالت سازمانی ،مطالعات مدیریت بهبود و تحول.17-32 ،)87(24 ،
علیپور مادرسرا ،منیره ،الوانی ،مهدی ،معمارزاده طهران ،غالمرضا و البرزی ،محمود .)1398( .بررسی و دناسایی مؤلفههای جبران
دمات نیروی انتاامی بر اسا

مدل دستاورد کل ،پژوهشهای مدیریت عمومی.30-5 ،45 ،

قرباننژاد ،وحید ،علیزاده ،مهدی و ب،انی ،حسین ( .)1398آسیبدناسی ناام جبران دمات در ناجا (مورد مطالعه :معاونیت نییروی
انسانی ناجا) .فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا.38 -9 ،)56(10 ،
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 چارچوبی بیرای همیاهنگی سیبکهیای نیوآوری و.)1393(  داود، میرعلی و حسینپور، سیدنقوی، راحله، منتار، وجهاله،قربانیزاده
.72 -61 ،)41(13 ، مدیریت فردا،معماری منابع انسانی در درکتهای کوچک و متوسط نوآور
. سمت: تهران،) تئوریها و کاربردها، مدیریت منابع انسانی (مفاهیم.)1395(  آرین،قلیپور
 بررسی نقش تعدیلگر ابعاد فرهنگی و ماهیت حرفه در ارتبیاط مییان مفروضیات.)1387(  زهرا، اصغر و علیپور درویشی،مشبکی
،)1(12 ،علوم انسیانی

 مدر،)تئوری کارگزاری و ویژگیهای قراردادهای جبران دمات (مطالعه موردی در صنعت ودرو
.257-296
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