Scientific Journal of Research in
Human Resources Management

Print ISSN: 8254-8002
Online ISSN: 2645-5072

(Autumn 2020, Volume 12, Issue 3: 161 - 195)

Designing a Compensation Model for the Services of
Knowledge Employees in Knowledge-Based,
Technology-Oriented Organizations
Ali Asghar Fani, Hassan Danaeifard 
Sayyedeh Elaheh Kavoosi, Shahrzad Nayyeri 

Abstract
Compensation for human resource services in knowledge-based organizations
is a very essential concern due to the key role they play in the development of
technology in the country. This research is intended to assess the present status of
service compensation, and to propose a model of service compensation system in
knowledge-based, technology-oriented organizations. This research follows a mixed
method. The statistical population of the quantitative phase of the research contains
220 knowledge employees of the knowledge-based organizations of Sharif
University of Technology who have left their organizations. Of these, 138
employees are randomly selected as the sample. The statistical population in the
qualitative section consists of the managers and supervisors of knowledge-based
organizations of Sharif University of Technology, 30 of whom are selected by
snowball method. T-test and Friedman test are used for data analysis in quantitative
phase of the research. For qualitative section, thematic analysis method is used. The
results of the quantitative phase revealed that all sixteen components of service
compensation, falling under five dimensions of “salary and wage”, “benefits”,
“work-life balance”, “performance and cognition”, “career path opportunities and
advancement”, were below average. Finally, five comprehensive themes including
“internal intervening factors”, “external intervening factors”, “service compensation
in the knowledge-based organization”, “individual consequences”, and
“organizational consequences” were identified for designing a service compensation
system model.
Keywords: service compensation, knowledge-based technology-oriented
organization, employees leaving, witness-based approach.
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چکیده
جبران خدمات نیروی انسانی در سازمانهای دانشبنیان بهدلیل نقش کلیدی آنها در توسعه فناوری کشور
موضوعی بسیار حائز اهمیت است .هدف پژوهش حاضر ،بررسی وضع موجود جبران خدمات و ارائه یک مدل نظام
جبران خدمات در سازمانهای دانشبنیان فناوریمحور است .روششناسی این پژوهش ترکیبی است .جامعه آماری
در بخش کمی شامل  228نیروی دانشی سازمانهای دانشبنیان دانشگاه صنعتی شریف بودند که سازمان خود را
ترک کرده بودند .از این تعداد 930 ،نفر به روش تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدند .جامعه آماری در بخش کیفی
مشتمل بر مدیران و سرپرستان سازمانهای دانشبنیان دانشگاه صنعتی شریف بودند که  38نفر از آنها به روش گلوله
برفی انتخاب شدند .برای تجریهوتحلیل دادهها در بخش کمی از آزمون تی و فریدمن و در بخش کیفی از روش
تحلیل تم استفاده شد .نتایج گام کمی نشان میدهد تمامی مؤلفههای شانزدهگانه جبران خدمات که ذیل پنج بعد
حقوق و دستمرد ،مزایا ،تعادل کار ـ زندگی ،عملکرد و شناخت و فرصتهای مسیر شغلی و پیشرفت قرار دارند،
پایینتر از حد متوسط ارزیابی شدهاند .درنهایت پنج مضمون فراگیر تحت عنوان «عوامل مداخلهگر درونسازمانی»،
«عوامل مداخلهگر برونسازمانی»« ،جبران خدمات در سازمان دانشی»« ،پیامدهای فردی» و «پیامدهای سازمانی» جهت
طراحی مدل نظام جبران خدمات احصا شدند.
کلیدواژهها :جبران خدمات؛ سازمان دانشبنیان فناوریمحور؛ ترک خدمت کارکنان؛ رویکرد مبتنیبر شاهد
 نویسنده مسئول :دانشیار ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
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مقدمه
جبران خدمات ،مشتمل بر پاداشهای درونی و بیرونی است که درمقابل خدمت کارکنان در
سازمان به آنها پرداخت میشود .برخی ،جبران خدمات را صرفاً حقوق و دستمزد تلقی میکنند
(آرمسترانگ ،)98 :2880 ،9درحالیکه این مفهوم عمق گستردهای داشته و دربرگیرنده انواع
مشوقها در برابر کار ازقبیل :مزایا ،کمکهای غیرنقدی ،موارد مرتبط با تعادل کار و زندگی،
بیمهها ،مستمری ،بازنشستگی ،تعاملهای اجتماعی و ارتباطی در محیط کار ،موقعیت شغلی،
چالشیبودن نوع شغل ،توفیقگرایی در انجام شغل ،آموزش و ارزیابی است (وردات ورک،2
 .)283 :289۲نتایج پژوهشها نشان میدهد که طراحی ،اجرا و فهم ضعیف برنامههای جبران
خدمات موجب ازدسترفتن استعدادها و انگیزه کارکنان در دستیابی به اهداف فردی و سازمانی
میشود (اسکات و دیگران .)2۲ :2880 ،3یکی از پیامدهای مهم ناکارآمدی نظام جبران خدمات،
ترک خدمت کارکنان ناراضی از جبران خدمات است .کارکنان ناراضی بهجای صرف زمان و
تخصص جهت دستیابی به اهداف شغلی و سازمانی ،با انجامندادن وظایف خود به اشکال مختلف،
باعث کندشدن فرایندهای تخصصی و کاری شده و درنهایت با ترک سازمان ،هزینههایی مانند
هزینه اختالل در کار و هزینه جایگزینی نیروی انسانی را بر سازمان تحمیل میکنند (مککال و
مکماهان99۲ :289۲، ۲؛ تنفورد و همکاران.)993 :2890 ،۲
در اقتصاد کنونی ،دانش ،منبع اصلی رشد و توسعه صنایع تلقی میشود .موتور محرکه
اقتصاد دانشمحور ،شرکتهای دانشبنیان هستند و منبع تولید و توزیع دانش در آنها نیز نیروی
انسانی دانشی سازمان محسوب میشوند (زاهدی و خیراندیش .)۲1 :930۲ ،برایناساس ،موضوع
ترک خدمت کارکنان در این دسته از سازمانها بهدلیل مشکلبودن جایگزینی افراد و نیز احتمال
انتقال قابلیتها به سازمانهای رقیب (بنسون و براون )92۲ :2880 ،۲اهمیتی دوچندان مییابد .این
1. Armstrong
2. Worldatwork
3. Scott et al
4. McCall & McMahan
5. Tanford et al
6. Benson & Brown
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در حالی است که مطالعات حکایت از سه برابرشدن نرخ ترک خدمت این کارکنان در دهههای
اخیر دارد (بهرامی و همکاران .)30 :2890 ،9پیشرفتهای حاصلشده در صنعت فناوری ،سبب
ظهور تخصصها و مهارتهای جدیدی شده که الزمه بهرهمندی از آنها ،بهکارگیری ساختارهای
جدید است .فعلیتیافتن این ساختارهای جدید نیازمند تغییرات شکلی و محتوایی مشتمل بر
ترویج کار تیمی ،انعطاف سازمانی و روحیه خالق است (جفری و پاول 92۲ :2893 ،2ـ .)92۲
سازمانهای دانشبنیان جهت همسوساختن سیاستهای سازمانی با ساختارهای جدید ،باید خود را
به قابلیتهای متعددی مجهز نمایند که یکی از مهمترین آنها نظام جبران خدمات در سازمان است
(آرمسترانگ9۲۲ :288۲ ،؛ برگر و برگر .)9۲ :289۲ ،3علیرغم توجه نمادین سازمانهای
دانشبنیان به جبران خدمات ،آنچه در عمل مشاهده میشود ،غافلشدن سازمان از استفاده صحیح
از این قابلیت (رسولی و رشیدی )۲0 :9313 ،و صرفاً توجه به جنبههای سخت جبران خدمات
است (دوروتیک و همکاران .)228 :2892 ،۲مطالعه کانتور و کائو )288۲( ۲نشان داد که عموم
مدیران منابع انسانی در مدیریت نظامهای جبران خدمات خود دچار مشکل هستند .دلیل عمده
مشکل این افراد ،فقدان درک معنای واقعی جبران خدمات ،فقدان چارچوب یا مدلی جامع از
جبران خدمات و تعریف محدود و سنتی از جبران خدمات به نحوی است که صرفاً شامل حقوق و
مزایا میشود (آرمسترانگ و مورلیس 981 :2880 ،۲ـ  .)992متأسفانه در بیشتر سازمانها ،مدیران
منابع انسانی از سلیقه شخصی یا مشاوران ناآگاه در تصمیمات مرتبط با جبران خدمات استفاده
میکنند (برندز و همکاران .)0۲ :289۲ ،0هدف اصلی این پژوهش ،بررسی وضع موجود نظام
جبران خدمات در سازمانهای دانشبنیان و ارائه مدل نظام جبران خدمات در این سازمانهاست.
اولین و شاید بهترین شاهد جهت بررسی وضع موجود نظام جبران خدمات و مطلوبیت آن،
1. Bahrami et al
2. Jeffrey & Paul
3. Berger & Berger
4. Dorotic et al
5. Kantor & Kao
6. Armstrong & Murlis
7. Barends et al
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کارکنان دانشی هستند که سازمان را بهعلت نظام نامطلوب جبران خدمات ترک کردهاند .براساس
نظرات این افراد ،میتوان ناکارآمدیهای نظام جبران خدمات فعلی را مشخص کرد .سپس با اخذ
نقطهنظرات مدیران این افراد میتوان درجهت طراحی وضع مطلوب و کاستن از شکاف میان وضع
موجود و مطلوب قدم برداشت.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نظام جبران خدمات
جبران خدمات یکی از مهمترین ارکان مدیریت منابع انسانی در سازمان است که نبود آن یا
وجود نقص در فرایندهای آن ،خسارات جبرانناپذیری را به فرد و سازمان وارد میکند (کوین و
همکاران .)99۲0 :2893 ،9مفهوم جبران خدمات که در چند دهه اخیر جایگزین واژههای مدیریت
حقوق و دستمزد و نظام پرداخت شده است ،مشتمل بر حقوق و مزایای نقدی ،غیرنقدی و مزایای
متأثر از ویژگیهای شغلی و شرایط محیط کار است که درمقابل خدمت کارکنان به آنها اعطا
میشود (پارک و همکاران .)23۲ :2893 ،2درهمینراستا مدلهای مختلفی از نظام جبران خدمات
کارکنان طراحی و ارائه شده است که بهطورکلی به سه بخش مدلهای اقتصادی ـ مالی ،مدلهای
اقتصادی ـ انسانی و مدلهای تلفیقی یا جبران خدمات کل تقسیمبندی میشوند .در مدلهای
اقتصادی ـ مالی که ذیل نظریه اقتصاد کالسیک جای دارند ،سطح پرداخت براساس نرخ و
قیمتگذاری بازار به دو بخش جبران خدمات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود .جبران خدمات
مستقیم شامل پرداخت براساس عملکرد فردی و گروهی و مزایای اختیاری است (تیموری و
همکاران .)990 :9310 ،در جبران خدمات غیرمستقیم بیمههای درمانی ،بیکاری ،بازنشستگی و
مزایای قانونی مورد توجه قرار میگیرد (هلریگل و اسلوکام .)2۲ :2893 ،3نگاه اقتصادی به نیروی
کار ،اندیشمندانی مانند دنیس و میشل ۲را به ارائه نظریه پرداخت براساس عملکرد فردی ،گروهی،
1. Kevin et al
2. Park et al
3. Hellriegel & Slocum
4. Denis & Michel

261

طر احی مدل نظام جبران خدمات کارکنان دانشی در سازمانهای دانشبنیان فناوریمحور

سازمانی و مقوله پرداخت براساس عضویت سوق داد (دنیس و میشل .)0۲1 :2899 ،علیرغم
مزایای بیشمار پرداخت برمبنای عملکرد و اندازهگیری آسان آن در مراکز تولیدی با یکنواختی
کار ،در سازمانهای دانشبنیان بهایندلیل که تشخیص خدمات دانشی از غیردانشی و فرد مسئول
آن و شناسایی و اندازهگیری رفتارهایی که منجر به تولید دانش و سرمایه معنوی و انتقال آن
میشود ،بهمراتب دشوارتر است ،این مدلها مورد توجه قرار نگرفت (رضایی و همکاران:931۲ ،
 .)00با پیشرفت علم و توجه به نقش بارز نیروی انسانی طی سال های  91۲8در دوره
نئوکالسیکها ،توجه صرف به مدلهای اقتصادی و مالی رونق خود را ازدست داد و مدلهای
اقتصادی ـ انسانی جایگزین آن شد .در این مدلها مدیران و صاحبان کسبوکار به موضوعات
مرتبط با انگیزش و پاداشهای غیرمالی توجه کردند که میتوان به مدل مک کافری با طبقهبندی
پاداشهای مالی و غیرمالی و مدل هندرسون 9با طبقهبندی جبران خدمات جبرانی (پرداخت
براساس عملکرد یا دانش و مهارت) و غیرجبرانی (خدمات و تسهیالت برای بهبود زندگی فردی
و کاری کارمندان) اشاره کرد (هندرسون .)992 :288۲ ،درادامه ،مدلهای دیگری نیز به واکاوی
عمیق عوامل درونسازمانی مانند سیاستها و راهبردهای سازمان و یا عوامل برونسازمانی مانند
عوامل محیطی ،بازار کار ،الزامات قانونی اثرگذار بر نظام جبران خدمات پرداختند .در این مدلها
به جزئیات ابعاد غیرمالی مؤثر بر جبران خدمات پرداخته شد (جانگ و ماتیال ۲8۲ :288۲ ،2ـ ۲80؛
تنفورد و مونتگومری .)۲8 :289۲ ،3باتوجهبه ماهیت متمایز نیروهای دانشی حوزه فناوری و نیاز
آنها به کار چالشی ،فرصت رشد ،ساعت کاری انعطافپذیر (نعمتی و همکاران،)9۲2 :9312 ،
تسهیم سود و پرداخت براساس شایستگی (حبیبی کجیدی ،)21 :9319 ،مدلهای اقتصادی ـ
انسانی مطابق با نیاز و ماهیت کار آنها نبوده و اغلب ناعادالنه بود .درنتیجه این مدلها نهتنها
انگیزاننده نبوده ،بلکه ناامیدی و دلسردی نیروها را بهدنبال داشت (یان .)2۲۲ :289۲ ،۲مدل جبران
خدمات کل ،تمامی ابعاد پرداخت ،مزایا ،کمک هزینهها ،درآمد ،پاداش کل ،ارزیابی شغلی،
1. Henderson
2. Jang & Mattila
3. Tanford & Montgomery
4. Yan
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مدیریت عملکرد را دربرمیگیرد (دوروتیک و همکاران .)22۲ :2892 ،9اگرچه اکثر سازمانها
اهمیت طراحی و ارائه یک برنامه جامع جبران خدمات بهمنظور ایجاد تعلق خاطر شغلی کارکنان و
بهحداکثررساندن اثربخشی را درک میکنند ،اما اغلب موفق به پیروی از روشهای جبران
خدمات کامل نیستند (جکگوارت و آرمسترانگ .)۲03 :2893 ،2شرکتها نتوانستهاند مدلهای
جدید جبران خدمات را بهصورت یک کل منسجم توسعه داده و همچنان هر عنصر آن را
بهصورت یک راهبرد جبران خدمات جداگانه بهکار میگیرند.
روحیه شکننده در برابر تنبیه ،اهمیتدادن به ماهیت شغل ،تنوعطلبی و بیزاری از ایستایی،
روحیه تیمی باال ،دانشمحوری ،عدم پایبندی به ضوابط و مقررات و مطالبه آزادی عمل از
ویژگیهای عمده کارکنان دانشی است (اسماعیلی )91 :9300 ،که باعث میشود نگهداشت این
نیروها نیازمند ایجاد محیطی خالق ،چالشی و تیمی مبتنیبر احترام ،آزادی عمل و استقالل باشد
(طیبی ابوالحسنی و خدابخشی .)90۲ :931۲ ،برایناساس ،جبران خدمات در سازمانهای
دانشبنیان فناوریمحور ،نهفقط دریافتیهای بیرونی مانند حقوق و مزایا ،بلکه مواردی مانند
شناسایی و مطرحشدن ،ترفیع ،فرصتهای پیشرفت شغلی ،غنای شغل و شرایط کاری مطلوب را
نیز باید شامل شود (نلسون و مککان2۲ :2898 ،3؛ بیری و همکاران .)۲0 :2899 ،۲سازمانهایی که
میخواهند در بازار جهانی امروز موفق شوند ،باید از رویکردی سنتی جبران خدمات که تنها
مشتمل بر موارد حقوق و مزایاست ،فاصله گرفته و یک رویکرد جامع جبران خدمات که
پرداختهای غیر مالی را نیز دربرمیگیرد ،مدنظر قرار دهند (تنفورد و همکاران.)999 :2890 ،۲

جبران خدمات مبتنیبر شواهد
اولین و شاید مهمترین اهرم در طراحی نظام جبران خدمات ،شواهد موجود در سازمان
است .شواهد منجر به شناسایی بهتر شکافها (روسو 222 :2899 ،۲ـ  )22۲و اتخاذ تصمیمات با
1. Dorotic et al
2. Jacquart & Armstrong
3. Nelson & McCann
4. Bairi et al
5. Tanford et al
6. Rousseau
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کیفیت بهوسیله دستیابی به اطالعات قابلاعتماد و معتبر هنگام تصمیمگیریهای مدیریتی و
سازمانی میشود (آرمسترانگ .)9۲0 :2898 ،رویکرد مبتنیبر شواهد اولینبار در دهه  9118در
حوزه پزشکی ظهور کرد .عالقه به استفاده از شواهد در مدیریت با عنوان مدیریت مبتنیبر شواهد
در سالهای اخیر بسیار رواج یافته است (آرمسترانگ و همکاران .)2۲ :2898 ،آرمسترانگ ،براون
و ریلی )2898( 9مفهومی با عنوان جبران خدمات مبتنیبر شواهد 2را مطرح کردهاند .براساس نظر
آنها جبران خدمات مبتنیبر شواهد ،شامل جمعآوری اطالعات از شواهد سازمانی بهنحوی است
که بتواند راهنمایی برای توسعه ،اجرا و عمل در حوزه جبران خدمات جدید یا بهبودیافته
درراستای اهداف تعیینشده باشد .جبران خدمات مبتنیبر شواهد شامل تصمیمگیری ،طراحی و
اجرا ازطریق حقایق سازمانی قابلاعتماد و معتبری مانند ترک خدمت کارکنان است (روسو و
همکاران .)238 :2899 ،هدف نهایی این روش ،ایجاد و ترویج فرهنگ استفاده از بهترین شواهد
بهجای استفاده از نظرات شخصی در تصمیمگیریهای مرتبط با جبران خدمات است که کمک
شایانی به بهبود بهرهوری سازمان میکند (ابراهیمی و داناییفرد .)۲3 :9313 ،رویکردهای مبتنیبر
شواهد در مطالعات منابع انسانی ،همچون حوزه جبران خدمات ،رویکردهایی هستند که صرفاً
مبتنیبر منطق نبوده و پایه تجربی قوی دارند و از حکایات و نظرات دیگران برای دستیابی به هدف
و از شواهد محکم برای حمایت از تصمیمات خود استفاده میکنند .در این پژوهش شاهد
کارکنانی که سازمان را ترک کردهاند ،بهعنوان مهمترین ابزار در بررسی وضع موجود نظام
جبران خدمات درنظر گرفته شده است.

ترک خدمت کارکنان
آگاهی از این موضوع که چه عواملی سبب میشوند تا یک فرد تصمیم به جدایی از سازمان
بگیرد ،در توانایی سازمان برای حفظ کارکنان بسیار حیاتی اسـت .مطالعات نشان دادهاند که
عوامل غیرشغلی مهمترین مؤلفههایی هستند که تعیین میکنند چرا افراد در یک سازمان میمانند
یا آن را ترک میکنند؟ (مارچ و سایمون .)23 :91۲0 ،3ترک خدمت اثرات مهم و ناخوشایندی
1. Armstrong, Reily & Brown
2. Evidence Based Reward Management
3. March & Siman
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بر اثربخشی یک سازمان دارد .ترک خدمت باال میتواند بر ظرفیت سازمان بـرای فـراهمآوردن
خروجیهای با کیفیت اثر منفی بگذارد (سونگ .)9۲۲ :2892 ،9همچنـین ترک خدمت میتواند
پیامدهای مهلکی درباب کارمندیابی ،هزینههای آموزشی و تأخیر و توقف در انجام کارهای
سازمانی داشـته باشد (هان و همکاران .)90 :2881 ،2ترک خدمت کارکنان به دو شکل ترک
خدمت واقعی و ترک خدمت مجازی صورت میگیرد .ترک خدمت واقعی مرتبط با کارکنانی
است که سازمان را بهصورت فیزیکی ترک کردهاند و ترک خدمت مجازی مرتبط با کارکنانی
است که در سازمان حضور داشته ،اما بهرهور نیستند (شواتزر و همکاران .)9۲2 :2893 ،3الزم به
ذکر است که قصد ترک خدمت و یا بهعبارتدیگر ترک خدمت مجازی نیز نتایج منفی بسیاری
بهبار میآورد .کارکنانی که میل به ترک خدمت در آنها باالسـت ،ازلحاظ روانی از سازمان
فاصله گرفته ،تمرکزشان بر کار کم شده ،اثربخشـی آنها پایین میآید و این رفتارها مسلماً برای
سازمان هزینهبر است (دوپره و دی.)912 :2880 ،۲
علل ترک خدمت کارکنان را میتوان در عوامل پایینبودن میزان حقوق (کوین و همکاران،
2893؛ چی و چن289۲ ،۲؛ لی و همکاران289۲ ،۲؛ تنفورد و همکاران289۲ ،؛ اخباری و
همکاران9319 ،؛ کرمپور و همکاران ،)9310 ،تبعیض سازمانی (استیپینسکا و تورک2890 ،0؛
توکلینژاد و همکاران ،)931۲ ،پاداش و مزایای جانبی نامناسب (رسولی و رشیدی9313 ،؛
نصراصفهانی ،)9301 ،مسائل مرتبط با ارزیابی عملکرد (آرمسترانگ و همکاران2898 ،؛ امیری و
محمودزاده931۲ ،؛ طالبزاده و خادمی ،)9310 ،فقدان شفافیت در اهداف ،وظایف و رویهها
(جهانگیری و مهرعلی9300 ،؛ دیهیمپور و دولتی ،)931۲ ،فقدان نظام توسعه و پیشرفت شغلی
(الناکوبی2899 ،0؛ نعمتی و همکاران9312 ،؛ رجبی و شیرازیان931۲ ،؛ شلمزاری و همکاران،
1. Sung
2. Han et al
3. Schweitzer et al
4. Dupre & Day
5. Xie & Chen
6. Lee et al
7. Stypinska & Turek
8. Alnaqbi
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 ،)9313نداشتن آزادی و استقالل عمل (الکی فرس ،)288۲ ،9مسائل و مشکالت شخصی و
خانوادگی (سبکرو و همکاران ،)9318 ،بیمهها و خدمات درمانی (چاییچی ،)289۲ ،2آموزش و
یادگیری محدود (بویاتزیس2880 ،3؛ نعمتی و همکاران )9312 ،و عدم تناسب شغل و شاغل
(دیهیمپور و دولتی931۲ ،؛ رجبی و شیرازیان )931۲ ،طبقهبندی کرد .همانگونهکه مالحظه
میشود تمامی این مؤلفهها مرتبط با حوزه جبران خدمات هستند.
یکی از نگرانیهای اصلی مدیران و صاحبان شرکتهای دانشبنیان در سالهای اخیر،
افزایش خروج ارادی منابع انسانی کارا ،خالق و دریکجمله ترک خدمت کارکنان نخبه و
کلیدی است (نلسون و مککان .)2۲ :2898 ،بررسیها نشان مىدهد ،هرقدر دانش و توانایى
کارکنان افزایش یابد (حیدری و همکاران )20 :9310 ،و درواقع به کارکنان دانشور و خبره
تبدیل شوند ،مسائل مرتبط با جبران خدمات براى آنها اهمیت بیشترى پیدا خواهد کرد
(جهانگیری و مهرعلی .)۲0 :9300 ،بنابراین ،اگر سازمان نتواند نیازمندیهای آنها را تا حد معقولی
برآورده نماید ،دلسردی و بیانگیزگی و درنهایت ترک سازمان میان آنها رواج خواهد یافت
(بامداد و امامت .)11 :9310 ،هزینه ترک خدمت اختیاری کارکنان دانشمدار هم از بعد مادی و
هم ازجهت ازدستدادن و یا سپردن قابلیتها به رقبا برای سازمانها سنگین است .ترک خدمت
نیروهای کلیدی سازمان همچون بیماری واگیرداری است که اگر بهموقع مشخص و درمان نشود،
اثرات مخرب جبرانناپذیری برجای میگذارد (جباری.)۲1 :9319 ،

پیشینه پژوهش
جهانگیری و مهرعلی ( )9300در پژوهشی به شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر حفظ و
نگهداشت کارکنان متخصص سازمانی پرداختند .نتایج پژوهش آنها حاکی از تأثیر مثبت
انعطافپذیری کاری ،استقالل و آزادی عمل در کار ،کار پارهوقت ،برنامههای پاداش فردی و
1. Lucy Firth
2. Chaeichi
3. Boyatzis
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تیمی و برنامههای قدردانی از نیروها بر حفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان بود .چمانی
و همکاران ( )9319طی پژوهشی ،عوامل مؤثر بر ماندگاری پرستاران دانشگر را ذیل سه دسته
عوامل سازمانی ،عوامل فردی و عوامل شغلی معرفی نمودند .حبیبی کجیدی و همکاران ()9319
در پژوهش خود چارچوب نظام جبران خدمات کارکنان دانشی در شرکتهای دانشبنیان را تبیین
کردند .هدف این تحقیق ،تبیین چارچوب نظام جبران خدمات کارکنان دانشی و مؤلفههای آن
بود .بین این مؤلفهها ،پرداخت براساس عملکرد سازمانی (دادن سود و سهام) باالترین اهمیت را
برای دانشگران داشت .عوامل دیگر بهترتیب شامل ارائه بازخور تقویتی ،دادن استقالل در کار،
پرداخت تیمی ،ارائه مزایای شغلی ،ارجگذاشتن به برتربودن دانشگر ،پرداخت برمبنای مشارکت و
شایستگی و عملکرد ،مدیریت عملگر دانشگر ،ارائه محرکهای بیرونی مالی و غیرمالی و
اهمیتدادن به رشد و پیشرفت بودند .نتایج پژوهش قلیپور و همکاران ( )9312نشان داد که در
حوزه جبران خدمات مهمترین عوامل از نظر کارکنان ،آموزشهای عمومی ،استقالل ،حمایت
اجتماعی و پرداخت و ازنظر مدیران پرداخت ،حمایت اجتماعی و عدالت است .کرمپور و
همکاران ( )9312به بررسی و اولویتبندی علل و عوامل ترک خدمت کارکنان شرکت
پتروشیمی مبین در پارس جنوبی پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که بهترتیب عوامل عدم
امنیت شغلی ،تفاوت در حقوق و مزایا ،عدم ارتقای مناسب و کاهش تعهد سازمانی در ترک
خدمت کارکنان تأثیرگذار هستند .رسولی و رشیدی ( )931۲نیز به طراحی و تبیین مدل حفظ و
نگهداری کارکنان دانش پایه پرداختند .نتایج تحقیق آنان نشان داد ،توسعه مهارتها ،حقوق و
مزایا ،فرصت مشارکت ،حمایت سازمانی و عدالت رویهای میتوانند قصد ماندن را در کارکنان
پیشبینی کنند .طیبی ابوالحسنی و خدابخشی ( )931۲به بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری نیروهای
دانشی در شرکتهای دانشبنیان پرداختند .در این پژوهش ،با استفاده از روش تحلیل محتوی در 1
شرکت دانشبنیان ایرانی در مراکز رشد پارک علم و فناوری 90 ،مؤلفه و  3مقوله فردی ،سازمانی
و محیطی شناسایی شدند .تیموری و همکاران ( )9310به طراحی الگوی نظام جبران خدمات
شایستهمحور کارکنان پرداختند.آنها مؤلفههای نظام جبران خدمات شایستهمحور را در پنج بعد
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کلی :شایستگی ،آیندهنگری ،انعطافپذیری ،عدالت و جامعیت و در  2۲مؤلفه شناسایی کردند.
پژوهشهای مشابه خارجی (موضوع ترک خدمت سازمانهای دانشپایه و بررسی نقش جبران
خدمات) در این حوزه انجام شده است که در جدول زیر بهطور خالصه نشان داده شده است.
جدول  .9مروری بر تحقیقات خارجی با محوریت ترک خدمت کارکنان دانشی (گردآورنده)
نام نویسنده )سال(

پفر)9100( 9

دانشی
تعالی سازمان ازطریق شناسایی ،توسعه و

هانس)2888( 2

ارتقای بهترین افراد
راهبردهای نگهداشت کارکنان در سوئد

هیتر)2880 ( 3

و فرانسه

شعیب و همکاران

۲

()2881

عوامل تعیینکننده نگهداری کارکنان در
بخش مخابرات پاکستان

شهیبی و همکاران

۲

()289۲
دهبان و حیدری

عنوان پژوهش
تأثیر نظام پاداش در نگهداشت کارکنان

عوامل نگهداشت کارکنان دانشی در
سازمان

۲

()289۲
تنفورد ،هانگ و
بالوگلو)2890( 0

نتایج پژوهش
نظام پاداش سازمان براساس تفاوتهای فردی در درک اهمیت پاداش
مالی ،بر عملکرد کارکنان و تمایل آنان برای باقی ماندن در شغل
تأثیرات متفاوتی دارد.
اگر چه راهبردهای حفظ و نگهداشت کارکنان بیشتر بر پاداشهای
مالی تأکید دارد ،اما کارکنان بیشتر از مزایای مالی به هدایا و
پاداشهای غیرمالی عالقهمند هستند.
پاداشها ،سبک رهبری ،فرصتهای شغلی ،فرصتهای یادگیری،
توسعه مهارتها ،شرایط فیزیکی کار و تعادل در زندگی شخصی و
خانوادگی بر نگهداشت کارکنان تأثیر دارند.
فرصتهای توسعه شغلی ،حمایت سرپرستان ،محیط کاری ،مزایا و
سیاستهای کار ـ زندگی بهعنوان مهمترین عوامل مرتبط با حفظ و
ترک خدمت کارکنان شناسایی شدهاند.
میان انگیزش ،رضایت شغلی و رضایت حاصل از پرداخت ارتباط
مستقیم و مثبتی وجود دارد و این ارتباط مثبت بر نگهداشت کارکنان
اثر مستقیمی خواهد گذاشت.

توصیف مدل حفظ و نگهداشت کارکنان مدل بهدستآمده بر نقش ساختار سازمانی ،نظام ارتباطی ،نظام ارزیابی
دانشی در شرکت مپنا الکتریک و کنترل ،و کنترل ،فرهنگ سازمانی ،نظام پرداخت و پاداش و استرس شغلی در
شرکت مهندسی و تولید )(MECO

نگهداشت کارکنان دانشی تاکید دارد.

ارزیابی برنامههای جبران خدمات براساس اعضای سازمان ،عادالنهبودن سیاستهای پرداخت و پرداخت براساس
ترجیهات اعضا و برداشتهای عادالنه

فوریت کاری را اولویت برنامههای جبران خدمات میدانند.
1. Pffefer
2. Hans
3. Hytter
4. Shoaib et al
5. Shahibi et al
6. Dehban & Heydari
7. Tanford, Hwang & Baloglu
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همانگونهکه مالحظه میشود ،تمامی پژوهشها یا به جنبههای نرم و یا سخت جبران
خدمات بهصورت منفرد توجه کردهاند؛ درحالیکه طراحی یک نظام مطلوب جبران خدمات که
به کاهش ترک خدمت کارکنان منجر شود ،مستلزم توجه به تمامی ابعاد و جنبههای جبران
خدمات به صورت توأمان است .در این پژوهش تالش شده است که باتوجهبه تمامی جنبههای
سخت و نرم حوزه جبران خدمات و با استفاده از نظرات افرادی که سازمان را بهدلیل عدم رضایت
از نظام جبران و خدمات ترک کردهاند ،به بررسی جامع وضعیت نظام جبران خدمات در
سازمانهای دانشبنیان پرداخته و سپس از این رهگذار مدل مطلوب طراحی شود.

چهارچوب نظری تحقیق
پس از مطالعه مدلهای جبران خدمات موجود ،محقق جهت بررسی وضع موجود جبران
خدمات در سازمانهای دانشبنیان ،مدل ارائهشده توسط گروه هِی 9را که از جدیدترین و
جامعترین مدلهای حوزه جبران خدمات است بهعنوان مبنا مورد استفاده قرار داد .گروه هی با
سابقه  ۲8سال فعالیت تخصصی در حوزه پژوهش و طراحی نظامهای جبران خدمات ،مطالعات
گستردهای را در حوزه طراحی نظامهای استاندارد جبران خدمات در کشورهای مختلف جهان
انجام داده است .جدیدترین مدل پیشنهادی این گروه که تمامی ابعاد نرم و سخت جبران خدمات
را دربر گرفته است ،مشتمل بر پنج بعد حقوق و دستمزد ،مزایا ،تعادل کار ـ زندگی ،عملکرد و
شناخت و فرصتهای مسیر شغلی و پیشرفت به شرح جدول زیر است (ورد ات ورک۲ :289۲ ، 2
ـ .)۲

1. Hay Group
2. WorldatWork
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جدول  .4اجزای نظام جبران خدمات (ورد ات ورک 2 :4192 ،ـ )۶
اجزای نظام جبران خدمات
حقوق و دستمزد
مزایا
تعادل کار ـ زندگی

تعریف عملیاتی
این بعد شامل مؤلفههای حقوق پایه ،حقوق متغیر ،حقوق مازاد و پرداخت انگیزاننده است.
این بعد شامل مؤلفههای مزایای قانونی ،مزایای رفاهی و پرداخت در زمانهای خارج از کار است.
این بعد شامل مؤلفههای انعطافپذیری محیط کاری ،مرخصیهای با حقوق و بدونحقوق،
سالمت و برنامههای حمایتی است.
این بعد شامل دو مؤلفه عملکرد بهمعنای هماهنگی تالشهای سازمانی ،تیمی و فردی در دستیابی

عملکرد و شناخت

به اهداف کسبوکار و موفقیت سازمانی و شناخت بهمعنای قدردانی یا توجه ویژه به فعالیتها،
تالشها ،عملکرد و رفتار کارکنان است.

فرصتهای مسیر شغلی و پیشرفت

این بعد شامل سه مؤلفه مربیگری ،فرصت پیشرفت و فرصت یادگیری است.

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
ـ وضع موجود مؤلفههای جبران خدمات در سازمانهای دانشبنیان چگونه است؟
ـ میانگینهای رتبهبندی این مؤلفهها چگونه است؟
ـ ابعاد و مؤلفههای نظام جبران خدمات مطلوب در سازمانهای دانشبنیان کدامند؟

روششناسی پژوهش
این پژوهش بهلحاظ هدف ،کاربردی ،ازنظر نحوه گردآوری اطالعات ،میدانی و دارای
رویکرد ترکیبی( 9کمی ـ کیفی) است.
در مرحله کمی پژوهش به بررسی وضع موجود جبران خدمات کارکنان دانشی در
سازمانهای دانشبنیان فناوریمحور پرداخته شد .جامعه آماری در این مرحله شامل  228نیروهای
دانشی بودند که قبالً در سازمانهای دانشبنیان دانشگاه صنعتی شریف مشغولبهکار بودند ،اما این
سازمان را بهدلیل عدم رضایت از نظام جبران خدمات ترک کردهاند .تعداد  930نفر از آنها به
روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .برای این منظور ،فهرستی از نیروهایی که سازمان را
بهدلیل عدم رضایت از نظام جبران خدمات ترک کرده بودند ،تهیه و افراد بهصورت تصادفی
1. Mixed Method
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انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها در این مرحله ،پرسشنامه بود .پرسشنامه مذکور که براساس
مدل گروه هِی (ورد ات ورک )3۲ :289۲ ،طراحی شده بود ،مشتمل بر دو بخش و  ۲0سؤال بود.
در بخش اول  0سؤال جمعیتشناختی مورد پرسش قرار گرفت و در بخش دوم ابعاد پنجگانه نظام
جبران خدمات ذیل  ۲8سؤال درقالب طیف لیکرت پنجتایی مورد پرسش قرار گرفتند .برای
تجریهوتحلیل دادهها از آزمون تی و فریدمن استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
اسپیاساس صورت گرفت .بررسی روایی محتوائی توسط  98نفر از صاحبنظران حوزه
مدیریت منابع انسانی و بررسی روائی صوری توسط  98نفر از اعضای نمونه آماری صورت
گرفت .بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد .آلفای کرونباخ ابزار
تحقیق  8/00بهدست آمد که حکایت از پایایی مطلوب ابزار گردآوری اطالعات داشت.
مرحله کیفی پژوهش به طراحی مدل نظام جبران خدمات کارکنان دانشی در سازمانهای
دانشبنیان فناوریمحور اختصاص داشت .جامعه آماری در این مرحله مدیران و سرپرستان
سازمانهای دانشبنیان فناوریمحور بودند که تعداد  38نفر از آنها با استفاده از فن نمونهگیری
گلوله برفی انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات در این بخش مصاحبههای نیمهساختاریافته
بود .تجریهوتحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها با استفاده از روش تحلیل تم و با استفاده از
کدگذاری باز انجام شد .برایناساس ،با بازخوانی مکرر دادهها بهصورت فعال و کشف مشابهات و
تمایزات براساس قرابت معنایی ،مضامین در سه دسته مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر
شناسایی و دستهبندی شدند (براون و کالرک .)01 :288۲ ،9بهمنظور حصول اطمینان از روایی
یافتهها به مشارکتکنندگان و خبرگان مراجعه شد .برایناساس از برخی مشارکتدهندگان خواسته
شد تا مضامین بهدستآمده را بازبینی و نظر خود را در ارتباط با آنها ابراز کنند (کرسول:2882 ،2
 .)۲3بهعالوه از  ۲نفر از اساتید و  0نفر از دانشجویان دکتری حوزه مدیریت منابع انسانی خواسته
شد به بررسی یافتهها و اظهار نظر درباره آنها براساس معیارهای شفافیت و مرتبطبودن (کلیست،3
1. Braun & Clarke
2. Creswell
3. Clissett
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 )982 :2880بپردازند .برای سنجش پایایی از روش پایایی دوکدگذار استفاده شد .ضریب هولستی
بهدستآمده باالتر از  8/0بود که حکایت از پایایی مطلوب داشت.

یافتههای پژوهش
توزیع فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان در گام کمی برحسب مؤلفههای
جنسیت ،سن ،تأهل ،درآمد ،نوع شغل ،سابقه کاری ،واحد سازمانی و تحصیالت بهصورت جدول
ذیل است.
جدول  .3توزیع فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی نیروها
متغیر جمعیتشناختی فراوانی درصد فراوانی متغیر جمعیتشناختی فراوانی درصد فراوانی
تاهل

جنسیت
زن

09

۲0/0

مجرد

08

۲0

مرد

۲0

۲9/3

متأهل

۲0

۲2

درآمد

سن
 38-28سال

02

۲2/2

 2 -9/۲میلیون

۲1

3۲/۲

 ۲8-39سال

۲۲

31/1

 3-2میلیون

۲۲

39/1

 ۲8-۲9سال

0

۲/9

 ۲-3میلیون

2۲

90/9

باالتر از  ۲8سال

۲

2/0

باالتر از  ۲میلیون

28

9۲/۲

واحد سازمانی

سابقه کاری
کمتر از  9سال

9۲

98/9

محتوایی

23

9۲/0

 2-9سال

۲۲

39/1

بازرگانی

2۲

90/0

 3-2سال

3۲

2۲/۲

مالی و منابع انسانی

2۲

90/2

 ۲-3سال

20

28/3

فنی

30

20/۲

بیشتر از  ۲سال

90

92/3

توسعه کسبوکار

2۲

90/0

تحصیالت
فوق دیپلم و کمتر

نوع شغل

92

0/0

تخصصی

03

۲8/9

کارشناسی

۲0

3۲/0

اداری

31

20/3

کارشناسی ارشد

۲0

۲1/3

دکتری تخصصی

98

0/2

سایر
 930نفر

کل
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پیش از انجام آزمونهای مربوطه ابتدا بهمنظور سنجش بهنجار(نرمال) بودن دادهها از آزمون
کولموگروف ـ اسمیرنف استفاده شده است که نتایج آن به شرح زیر است.
جدول  .4نتایج بررسی توزیع نرمال
آزمون کولموگروف ـ

فرصتهای توسعه

شناخت و

تعادل کار

اسمیرنف

و مسیر شغلی

عملکرد

و زندگی

مزایا

حقوق و
دستمزد

تعداد

930

930

930

930

930

میانگین

2/2090

2/2۲9۲

2/3313

2/3110

2/۲۲1۲

انحراف استاندارد

8/08891

8/02320

8/03۲00

8/13901

8/0۲23۲

مقدار مطلق

8/98۲

8/02

8/18

8/0۲

8/989

مقدار مثبت

8/98۲

8/02

8/18.

8/0۲

8/989

مقدار منفی

- 8/۲۲

-8/8۲۲

-8/8۲0

-8/8۲0

-8/8۲1

مقدار آماره آزمون

9/22۲

8/0۲۲

9/8۲۲

8/0۲0

9/900

سطح معنیداری

8/988

8/۲03

8/29۲

8/۲۲8

8/991

باتوجهبه جدول باال و سطح معنیداری که بزرگتر از  8/8۲است ،میتوان نتیجه گرفت که
توزیع دادهها نرمال است .برای پاسخ به سؤال اول پژوهش و بررسی وضع موجود مؤلفههای
جبران خدمات در سازمانهای دانشبنیان ،بررسی اختالف میانگین تجربی مؤلفههای جبران
خدمات با میانگین نظری (عدد  )3با استفاده از آزمون تی تکنمونه صورت گرفت که نتایج آن
به شرح جدول  ۲است.
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جدول  .2نتایج حاصل از آزمون تی تکنمونه
ابعاد

مؤلفهها

پرداخت ساعتی

27/028

137

پرداخت روزانه

28/317

137

8/888

2/58767

پرداخت براساس پیشرفت پروژه

26/193

137

8/888

2/37754

پرداخت متناسب با مهارت و تجربه

23/339

137

8/888

2/45725

پرداخت در شرایط سخت و فوری

22/827

137

8/888

2/44275

پرداخت در زمان دورکاری

24/126

137

8/888

2/42101

پرداخت تیمی

23/411

137

8/888

2/21087

پرداخت براساس سود

18/334

137

8/888

2/01522

پرداختهای انگیزشی

21/843

137

8/888

2/26884

پرداخت بدون تأخیر

24/851

137

8/888

2/78333

بیمههای درمان و سالمتی

26.194

137

8/888

2/61667

بیمههای ناتوانی و معلولیت

23.864

137

8/888

2/16014

تسهیالت رفاهی (وام ،اعطای بن و )...

25/820

137

8/888

2/40652

مزایای قانونی

بیمههای بیکاری /بازنشستگی

25.209

137

8/888

2/43551

پرداخت در زمانهای

پرداخت در زمان بیماری

22.746

137

8/888

2/21087

خارج از کار

پرداخت در تعطیالت

24/014

137

8/888

2/43551

مرخصی در دوران بارداری ،بیماری ،ادامه تحصیل

23/231

137

8/888

2/23987

انعطافپذیری زمان کار

25/074

137

8/888

2/45000

کار پارهوقت

27/347

137

8/888

2/47174

دورکاری

25/149

136

8/888

2/43175

تسهیالت ورزشی

22/627

137

8/888

2/02971

انجام آزمایش دورهای سالمت

20/821

137

8/888

2/06594

برنامههای

برنامههای مراقبت از فرزندان

22/616

137

8/888

1/72536

حمایتی

برگزاری جشنها و اردوها با حضور اعضای خانواده

21/911

137

8/888

1/96449

حقوق مازاد

پرداخت متغیر

برانگیزاننده

مزایای رفاهی

مرخصیهای باحقوق
 /بدون حقوق

تعادل کار  -زندگی

ازمون

8/888

پرداخت

مزایا

سطح

2/52971

حقوق پایه

حقوق و دستمزد

زیر مؤلفهها

آماره

درجه

آزادی معنیداری

میانگین

انعطافپذیری
محیط کاری
سالمت
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ابعاد

مؤلفهها

عملکرد و شناخت

عملکرد

فرصتهای مسیر شغلی و پیشرفت

شناخت

فرصت یادگیری

زیر مؤلفهها

آماره

درجه

ازمون

آزادی معنیداری

سطح

میانگین

ارزیابی عملکرد فردی و اعمال نتایج در پاداش

25/464

137

8/888

2/26884

ارزیابی عملکرد تیمی و اعمال آن در پاداش

26/526

137

8/888

2/19638

ارزیابی دورهای عملکرد در تمام سطوح

27/162

137

8/888

2/29873

تعریف شفاف وظایف کاری

25/474

137

8/888

2/26884

تعریف شفاف سیاستها و رویههای سازمانی

26/338

137

8/888

2/29058

استفاده از کانون ارزیابی عملکرد

23/425

137

8/888

2/18913

شفافسازی برنامههای پاداش غیرمالی برای کارکنان

23/878

137

8/888

1/98623

ارایه فرصت برابر به نیروها در دستیابی به پاداشها

25/636

137

8/888

2/21087

ارزیابی عادالنه و منصفانه نیروها

25/191

137

8/888

2/26884

غذای روزانه و میان وعده در محل کار

20/798

137

8/888

2/10942

برنامههای پاداش فردی و تیمی

24/194

137

8/888

2/06594

ارایه پاداش در زمان تعیین شده به واجدین شرایط

24/307

137

8/888

2/15290

دریافت پیشنهادات و انتقادات از نیروها

26/804

137

8/888

2/27609

قدردانی از نیروهای برجسته

22/993

137

8/888

1/93551

کمک مالی و بازپرداخت شهریه آموزشی نیروها

20/989

137

8/888

1/87029

همکاری با دانشگاهها بهمنظور اعزام مدرس

21/122

137

8/888

2/04420

تفویض اختیار به زیردستان

24/985

136

8/888

2/16898

آموزشی فناوریهای روز مرتبط با کار

23/829

137

8/888

2/25435

آموزش ضمن کار توسط نیروهای خبره درونسازمانی

26/532

137

8/888

2/51522

امکان شرکت در کنفرانسهای داخلی و خارجی

23/883

137

8/888

2/21812

چالشیبودن کار یا وظیفه محوله

28/880

137

8/888

2/66014

امکان دسترسی به یادگیری مجازی

24/448

137

8/888

2/18188

استقالل در کار و دارابودن اختیار در تصمیمگیریها

27/547

137

8/888

2/54520

نیازسنجی آموزشی باتأکیدبر بهبود عملکرد ضعیف

26/790

135

8/888

2/19265

فراهم سازی بستر کار تیمی

33/090

136

8/888

3/04489

استفاده از روشهای نوین آموزشی

23/124

136

8/888

2/09599

ایجاد انگیزه جهت شرکت در برنامههای آموزشی

24/734

137

8/888

2/17464

اعطای زمان جهت شرکت در دورههای آموزشی

24/915

137

8/888

2/17319

211

طر احی مدل نظام جبران خدمات کارکنان دانشی در سازمانهای دانشبنیان فناوریمحور

ابعاد

فرصتهای مسیر شغلی و پیشرفت

مؤلفهها
مربیگری

فرصت پیشرفت

زیر مؤلفهها

آماره

درجه

ازمون

آزادی معنیداری

سطح

میانگین

برگزاری جلسات طوفان فکری

27/070

137

8/888

2/41377

دسترسی به اطالعات و دانش بهروز

26/433

137

8/888

2/49348

برگزاری دورههای کارآموزی برای تازهواردین

26/107

137

8/888

2/46449

اولویتدادن به نیروهای درونسازمانی در برنامههای ارتقا

25/630

137

8/888

2.31232

شفافسازی مسیر شغلی برای نیروها

25/268

137

8/888

2/17464

چرخش و جابهجایی شغلی

26/741

137

8/888

2/14565

ارتباطات اثربخش میان نیروها و مدیران

26/123

137

8/888

2/42101

غنیسازی شغلی

23/642

137

8/888

2/14565

نتایج بهدستآمده مشتمل بر سطح معنیداری  8/888و مقدار آماره آزمون بیشتر از 9/۲۲
برای تمامی زیرمؤلفهها (سطح اطمینان  1۲درصد) حکایت از اختالف معنیدار میانگین تجربی
زیرمؤلفهها با میانگین نظری (عدد  )3دارد .برایناساس ،این نتیجه حاصل میشود که تمام ابعاد،
مؤلفهها و زیرمؤلفههای جبران خدمات در سازمان مربوطه کمتر از حد متوسط (عدد  )3هستند و
درنتیجه وضعیت جبران خدمات کارکنان دانشی در سازمانهای دانشبنیان فناوریمحور نامطلوب
است.
برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش یعنی مشخصکردن میانگین رتبههای مؤلفهها ،از آزمون
فریدمن استفاده شد .باتوجهبه مقدار سطح معنیداری ( )8/888مندرج در جدول  ۲میتوان
استنباط کرد که میانگین رتبههای این مؤلفهها ازمنظر کارکنان یکسان نیستند .نتایج آماری مرتبط
به شرح جدول  0آورده شده است.
جدول  .۶آزمون فریدمن
حجم نمونه آماری

930

آماره کی دو

92۲/080

درجه آزادی

9۲

سطح معنیداری

8/888
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همانطورکه مشاهده میشود سطح پوشش آماره آزمون ( )8/88کمتر از سطح معنیداری
آزمون ( )8/8۲است و این بهمعنای تفاوت بین میانگین رتبههاست .نتایج میانگین رتبههای
مؤلفههای ابعاد پنجگانه مدل جبران خدمات به شرح جدول  0است.
جدول  .۷میانگین رتبه مؤلفهها
ابعاد

حقوق و دستمزد

مزایا

تعادل کار ـ زندگی

شناخت و عملکرد

فرصتهای مسیر شغلی و پیشرفت

مؤلفهها

میانگین رتبه

حقوق پایه

99/0۲

حقوق مازاد

98/۲۲

پرداخت برانگیزاننده

98/9۲

پرداخت متغیر

98/8۲

مزایای قانونی

98/31

مزایای رفاهی

98/39

پرداخت در زمانهای خارج از کار

98/98

انعطافپذیری محیط کاری

99/08

مرخصیهای با حقوق و بدون حقوق

1/98

سالمت

0/31

برنامههای حمایتی

0/28

شناخت

1/12

عملکرد

1/00

مربیگری

99/92

فرصت پیشرفت

98/3۲

فرصت یادگیری

1/08

باتوجهبه ماهیت سؤاالت پرسشنامه ،هرچقدر که مقدار میانگین رتبه یک مؤلفه پایینتر باشد،
آن مؤلفه وضعیت نامطلوبتری داشته و در ترک خدمت کارکنان نقش مهمتری ایفا میکند.
همانطورکه نتایج آماری نشان میدهد در بعد حقوق و دستمزد ،حقوق پایه دارای بیشترین و
پرداخت متغیر دارای کمترین میانگین رتبه؛ در بعد مزایا ،مزایای قانونی دارای بیشترین و
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پرداختهای در زمان خارج از کار دارای کمترین میانگین رتبه؛ در بعد تعادل کار ـ زندگی،
مؤلفه انعطافپذیری محیط کاری دارای بیشترین میانگین رتبه و برنامههای حمایتی و سالمت
دارای کمترین میانگین و در بعد شناخت و عملکرد تقریباً میانگین رتبهها مشابه بودند .در بعد
فرصتهای مسیر شغلی و پیشرفت نیز مربیگری بیشترین و فرصت یادگیری کمترین میانگین رتبه
را داشنند.
برای پاسخ به سؤال سوم پژوهش و احصای ابعاد و مؤلفههای نظام جبران خدمات مطلوب
در سازمانهای دانشبنیان از روش تحلیل تم جهت کدگذاری مصاحبههای انجامشده با مدیران و
سرپرستان استفاده شد .وضعیت دموگرافیک مشارکتکنندگان در بخش کیفی پژوهش به شرح
جدول  0است.
جدول  .۸توزیع فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
متغیر جمعیتشناختی

فراوانی

درصد فراوانی متغیر جمعیتشناختی

جنسیت

فراوانی درصد فراوانی
تأهل

زن

92

۲8

مجرد

28

۲۲۶۲

مرد

90

۲8

متأهل

98

33۶3

سابقه کاری

سن
کمتر از  38سال

۲

28

زیر  3سال

2

۲۶0

 ۲8-39سال

93

۲3۶3

 ۲-3سال

0

2۲۶0

 ۲8-۲9سال

1

38

 ۲-۲سال

98

33۶3

باالتر از  ۲9سال

2

۲۶0

بیشتر از  ۲سال

98

33۶3

تحصیالت

واحد سازمانی
محتوایی

۲

9۲۶0

بازرگانی

۲

93۶3

مالی و منابع انسانی

۲

9۲۶0

فنی

98

33۶3

توسعه کسبوکار

۲

28

کل

کارشناسی

98

33۶3

کارشناسی ارشد

9۲

۲8

دکتری تخصصی

۲

9۲۶0

38
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برای تجریهوتحلیل دادهها ابتدا متن مصاحبهها چندینبار مورد بازخوانی قرار گرفت و سپس
کدهای اولیه از متن مصاحبهها استخراج شد .سپس در مرحله بعد کدهای اولیه پاالیش شدند؛
بهنحویکه کدهای تکراری یا نامربوط کنار گذاشته شدند و تعداد کدهای اولیه به  9۲8کد تقلیل
یافت .در مرحله سوم کدهای اولیه مورد بازبینی مجدد قرار گرفتند و تقسیمبندی کدهای اولیه و
ربطدهی میان آنها صورت گرفت که درنهایت  0۲مضمون پایه 23 ،مضمون سازماندهنده و ۲
مضمون فراگیر شناسایی شدند .نمونهای از دادههای تحلیلشده یک مصاحبه درقالب جدول
شماره  1ارائه شده است.
جدول  .1نمونه کدگذاری و مضامین استخراجشده
مضمون پایه

متن مصاحبه

«معموالً نیروهای دانشی خودشان را بدون مرزتر میبینند .بههمینعلت در آرمانگرایی نیروی
مسیر شغلیشان واژهای تحت عنوان مسیر شغلی بدون مرز وجود دارد».
«شرایط اقتصادی ،نرخ تورم و قدرت خرید بر ترک خدمت کارکنان
تأثیر میگذارند».

انسانی
تورم اقتصادی

«میل به ترک خدمت در مردان بیشتر از زنان است .بهدلیل همان کلیشه

ویژگی

مرد نانآور و زن خانهداری که در جامعه ما وجود دارد .یعنی مرد باید

جمعیتشناختی

نانآور باشد و زندگی را تأمین کند معموالً از زن این انتظار نمیرود».

جنسیت

«فرهنگ هم تأثیرگذار است ،برای اینکه ما همیشه در جامعه معتقدیم

وجود  /عدم وجود

حاال خیلی زن کارهم نکرد ،نکرد .برای همین خانمها اضافه کاریشان

کلیشههای جنسیتی
اجتماعی

کمتر از مردهاست».

مضمون
سازماندهنده

مضمون فراگیر

ویژگی نیروی

عوامل مداخلهگر

انسانی

درونسازمانی

عوامل اقتصادی

عوامل مداخلهگر
برونسازمانی

ویژگی نیروی

عوامل مداخلهگر

انسانی

درونسازمانی

عوامل اجتماعی عوامل مداخلهگر
ـ فرهنگی

برونسازمانی

«دیدگاه مدیرانمان این است که افراد نهاده تولید هستند همانطورکه
ساختمان دارند ،یک رایانه و میز دارند نیروها را هم همینطور میبینند .نگاه مکانیکی /انسانی
اگر دیدگاهمان را نسبت به افراد عوض میکردیم ،سیاست جبران

به نیروی انسانی

ویژگی سازمان

عوامل مداخلهگر
درونسازمانی

خدمات مطلوب میتوانستیم ایفا بکنیم».
«اعزام نیروهای دانشی به کنگرهها و دورههای آموزشی مرتبط با کار
نیرو ،میتواند در ارتقای دانش نیرو تأثیرگذار باشد».
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شرکت نیروی انسانی

فراهمکردن

در کنفرانسهای

فرصت یادگیری

داخلی و خارجی

و پیشرفت

جبران خدمات در
سازمان دانشبنیان

طر احی مدل نظام جبران خدمات کارکنان دانشی در سازمانهای دانشبنیان فناوریمحور

متن مصاحبه

مضمون پایه

«نیروهای دانشی در محیطی کار میکنند که به آنها زمان کاری متغیر و
برنامههای دورهای ارائه شود».

زمان کاری متغیر و

انعطافپذیری

جبران خدمات در

انعطافپذیر

محیط کاری

سازمان دانشبنیان

«نیرویی که از شرایط سازمان ناراضی است و درست کار نمیکند ،میل قوی برای ماندن
سرخورده و مریض میشود و به سازمان و ارزشهای آن پایبند نیست».

مضمون
سازماندهنده

مضمون فراگیر

در سازمان

تعهد سازمانی
مستمر

پیامدهای فردی

یافتههای برآمده از مرحله کیفی حکایت از شناسایی پنج مضمون فراگیر تحت عنوان
«عوامل مداخلهگر برونسازمانی»« ،عوامل مداخلهگر درون سازمانی»« ،پیامدهای فردی»،
«پیامدهای سازمانی» و «جبران خدمات در سازمان دانشبنیان» دارد .مضمون «جبران خدمات در
سازمان دانشبنیان» هسته و محور سایر مضامین تلقی میشود 0۲ .مضمون پایه 23 ،مضمون
سازماندهنده و  ۲مضمون فراگیر شناساییشده و چگونگی ارتباط میان آنها به شرح جدول 98
است.
جدول  .91مضامین فراگیر ،سازماندهنده و پایه حاصل از کدگذاری باز مصاحبهها
مضمون فراگیر

مضمون پایه

مضمون سازماندهنده

اختصاص بودجه به سازمانهای دانشبنیان
تورم  /رونق اقتصادی

عوامل اقتصادی

وضعیت عرضه و تقاضای نیروی انسانی در جامعه
وجود  /فقدان تحریمهای اقتصادی

عوامل مداخلهگر
برونسازمانی

عوامل حاکمیتی ـ سیاسی

پارتیبازی  /تخصصمحوری در اعطای پروژههای فناوریمحور
اولویت سازمانهای دانشبنیان در سطوح حاکمیتی
چگونگی درک ماهیت سازمان دانشبنیان

عوامل اجتماعی ـ فرهنگی

وجود  /عدم وجود کلیشههای جنسیتی اجتماعی
ویژگیهای جمعیتشناختی مشتمل بر سن ،جنسیت ،تجربه و

عوامل مداخلهگر
درونسازمانی

تحصیالت نیروی انسانی

ویژگی نیروی انسانی

جاهطلبی نیروی انسانی
آرمانگرایی نیروی انسانی
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مضمون فراگیر

مضمون پایه

مضمون سازماندهنده

شخصیت انعطافپذیر و خالق
مهارت مسئلهیابی و حل مسئله
نگرش راهبردی

ویژگی مدیران

تعهد به وعدهها
مهارت کار تیمی
مهارت شنود موثر
فضای کاری دوستانه و مبتنیبر احترام
تخصیص بودجه به پژوهش و توسعه
ساختار سازمانی بلند  /تخت

عوامل مداخلهگر
درونسازمانی

بوروکراسی اداری

ویژگی سازمان

نگاه مکانیکی /انسانی به نیروی انسانی
فرهنگ کیفیتگرایی  /کمیتگرایی
فرهنگ برابری جنسیتی
شفافیت در شرح شغل
انسجام وظایف محوله
چالشیبودن کارها

ویژگی شغل

استقالل و آزادی عمل
تناسب شغل با شاغل
پرداخت شیفتی
پرداخت در زمانهای فشار کاری
سیاست پرداخت

پرداخت بهازای کار انجامشده بهصورت دورکاری
همسانی پرداخت با تخصص و مهارت نیروها
پرداخت تیمی

جبران خدمات در

تسهیم سود

سازمان دانشبنیان

بیمه تأمین اجتماعی و بیکاری
ایجاد تسهیالت رفاهی برای فرد و خانواده

تأمین مزایا

بیمه تکمیلی سالمت
زمان کاری متغیر و انعطافپذیر
امکان جابهجایی شغلی

انعطافپذیری محیط کاری

استخدام پاره وقت
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مضمون فراگیر

مضمون پایه

مضمون سازماندهنده

مرخصیهای با حقوق در ایام زایمان

اعطای مرخصی

مرخصیهای بدون حقوق در ایام زایمان
برنامههای جامعهپذیری مدیران
برنامههای جامعهپذیری کارکنان

ارتقای عملکرد

برگزاری جلسات بررسی عملکرد و ارائه بازخور

جبران خدمات در

دسترسی به شبکهای از اطالعات بهروز و مرتبط

سازمان دانشبنیان

برگزاری دورههای آموزشی درون سازمانی
فراهمکردن فرصت یادگیری

اعزام نیرو به خارج از سازمان جهت آموزش

و پیشرفت

شرکت نیروی انسانی در کنفرانسهای داخلی و خارجی
مشخصکردن مسیر پیشرفت و توسعه شغلی برای نیروها
اولویتبخشیدن به سیاست ارتقا از درون سازمان
رضایت از حقوق
رضایت از مزایا
رضایت از ماهیت کار

رضایت شغلی

رضایت از مدیران و سرپرستان
رضایت از همکاران

پیامدهای فردی

ادراک عدالت رویهای

ادراک عادالنهبودن رویههای پیشرفت و ارتقا
ادراک عادالنهبودن رویههای پرداخت حقوق و مزایا

ادراک عدالت توزیعی

ادراک منصفانهبودن ستادهها درقبال دادههای فردی

ادراک عدالت تعاملی

ادراک توجه سازمان به نیازهای تمامی کارکنان
اشتیاق به سرمایهگذاری درکار
انرژی باال هنگام کار

تعلق خاطر شغلی

انعطاف در رویارویی با مشکالت کاری
اولویتدادن به کار در تمام شرایط

پیامدهای سازمانی

تعهد سازمانی عاطفی

تعیین هویت ازطریق سازمان

تعهد سازمانی مستمر

میل قوی برای ماندن در سازمان

تعهد سازمانی هنجاری

اعتقاد به اهداف و ارزشهای سازمان
ارتقای کارایی سازمانی

بهبود عملکرد

ارتقای اثربخشی سازمانی
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مضمون فراگیر

مضمون سازماندهنده
بهبود عملکرد

پیامدهای سازمانی

مضمون پایه
اتمام کارهای محوله در زمان مناسب توسط کارکنان
بهبود هماهنگی جهت بهانجامرساندن کارهای گروهی و تیمی
کاهش هزینههای مرتبط با جذب و بهکارگیری کارمند جایگزین
کاهش هزینههای تربیت نیروی جایگزین

صرفهجویی در هزینه

پیشگیری از خدشهدار شدن تصویر سازمان

شکل شماره  9مدل حاصل از فاز کیفی پژوهش مشتمل بر مضامین فراگیر ،سازماندهنده و
پایه را نشان میدهد.

شکل  .9مدل نظام جبران خدمات مطلوب در سازمانهای دانشبنیان
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بنابر مدل ترسیم شده ،جبران خدمات سازمانهای دانش بنیان تحت تأثیر عوامل مداخلهگر
درونی و بیرونی است .این عوامل درونی و بیرونی میتوانند اثر تسهیلکننده یا محدودکننده بر
ابعاد جبران خدمات در سازمان دانش بنیان داشته باشند .چنانچه سازمان دانشی بتواند بر عوامل
تسهیل کننده درونی و بیرونی اثرگذار بر مؤلفههای جبران خدمات تکیه کند ،درنهایت میتوان
نظام جبران خدماتی را طراحی کرد که به رضایت ،ادراک از عدالت ،تعهد و حس تعلق خاطر
نیروها منجر شده و نگهداشت آنها را تقویت کند .همچنین به عملکرد باال ،بهبود بهرهوری و
صرفهجویی در هزینههای سازمان ،منجر خواهد شد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد نیروهای دانشی که سازمانهای دانشبنیان را ترک
کردهاند ،وضع موجود نظام جبران خدمات در سازمانهای مذکور را پایینتر از حد متوسط
ارزیابی کردهاند و درواقع نظام جبران خدمات فعلی در این سازمانها را مشمول حداقل استاندارد
جبران خدمات نیز نمیدانند .مقایسه نتایج بهدستآمده از این پژوهش و مطالعات پیشین،
شباهتهای قابلتوجهی را در یافتهها نشان میدهد.
در این پژوهش ،علت اصلی ترک خدمت کارکنان در بعد فرصتهای مسیر شغلی و
پیشرفت ،فرصت یادگیری اعالم شده است که با یافته شلمزاری ( )9313که فرصت یادگیری را
یک عامل مهم در حوزه سازمانهای دانشبنیان نوآور میداند ،همخوانی دارد .نتایج پژوهش
دیهیمپور و دولتی ( )931۲و رسولی و رشیدی ( )931۲نشان داده است که عدم پرداخت
بهصورت تیمی و عدم پرداختهای انگیزشی درزمره مسائل اصلی نظامهای جبران خدمات
هستند .نتایج پژوهش پیش رو نیز نشان داد که دو زیرمؤلفه مذکور که ذیل دو مؤلفه پرداخت
متغیر و پرداخت برانگیزاننده قرار دارند ،درزمره مهمترین چالشهای بعد حقوق و دستمزد نظام
جبران خدمات هستند و برایناساس میتوان گفت که میان نتایج این پژوهشها همخوانی وجود
دارد .نتایج پژوهش نشان میدهد که بیتوجهی سرپرستان و مدیران ارشد به شفافسازی
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سیاستها و رویههای سازمانی یکی دیگر از چالشهای نظام حقوق و دستمزد فعلی است .این
یافته با نتایج تحقیق چایچی ( ،)289۲جهانگیری و مهرعلی ( )9300و امیری و محمودزاده ()931۲
همخوانی دارد .هرچه سرپرست در سبک مدیریتی و رفتاری خویش ،بیشتر به شفافسازی
برنامهها و اهداف شغلی و سازمانی اقدام کند ،زمینة رضایت شغلی کارکنان از نظام جبران
خدمات بیشتر فراهم خواهد شد .نتایج برخی مطالعات نشان میدهد که پرداخت براساس
حرفهگرایی و عدالت در سازمانهای دانشبنیان عاملی مهم تلقی میشود (دنیس و میشل2899 ،9؛
تیموری و همکاران .)9310 ،نتایج مطالعه حاضر نیز نشان داد که توجه اندکی به این نوع پرداخت
با عنوان حقوق مازاد در جامعه مورد بررسی صورت گرفته و باید این مؤلفه در اولویت برنامههای
پرداخت قرار گیرد .نلسون و مککان ( )2898در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که
باتوجهبه ماهیت متمایز نیروهای دانشی ،نوع پرداخت مؤثر ،پرداخت تیمی و مبتنیبر تقسیم سود
است تا بتواند رضایت و انگیزش نیروهای دانشی را برانگیزد .نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد
پرداختهای تیمی ،پرداخت براساس شایستگی و تسهیم سود علیرغم ماهیت انگیزاننده در
سازمانهای موردمطالعه مورد توجه نبوده و خود دلیلی بر نارضایتی نیروها و درنتیجه ترک
خدمت آنها محسوب میشوند .نتیجه پژوهش حبیبی کجیدی و شاهحسینی ( )9319نشان داد عامل
انعطافپذیری و ساعت کاری شناور از عوامل مهم اثرگذار بر مطلوبیت نظام جبران خدمات است
که عموماً در سازمانهای دانشبنیان مورد توجه قرار میگیرد .نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد
که اگرچه مؤلفه انعطافپذیری که ذیل بعد تعادل کار ـ زندگی قرار دارد ،دارای مقدار میانگین
زیر حد متوسط است ،اما در مقایسه با سایر زیرمؤلفهها بیشتر مورد توجه بوده است و رتبه باالتری
دارد.
براساس یافته های فاز کمی پژوهش که حکایت از وضعیت نامطلوب نظام جبران خدمات
دارد ،بهنظر میرسد که طراحی یک مدل مطلوب میتواند در جذب و حفظ نیروهای نخبه دانشی
نقش بسزایی داشته باشد .یافتههای فاز کیفی پژوهش نشان داد که اگر نیروها احساس کنند که
1. Denis & Michel
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برای ارتقای دانش علمی و فنی آنها تالش میشود و مسیر پیشرفت شغلی برای آنها مشخص
است ،با تعلقخاطر شغلی و تعهد سازمانی در انجام درست وظایف خود تالش میکنند .این
موضوع که در مدل مطلوب طراحیشده ذیل مضمون فراهمکردن فرصت یادگیری و پیشرفت
نیروها قرار دارد با مطالعات تنفورد و همکاران ( ،)2890احمدی و همکاران ( )931۲و امیری و
محمودزاده ( )931۲همخوانی دارد.
مطالعات پیشین نشان داده است که هرچه نیروها بتوانند بیشتر میان کار و زندگی خود تعادل
ایجاد کنند ،احتمال ترک سازمان توسط آنها کمتر میشود (سبکرو و همکاران.)928 :9318 ،
این موضوع در این پژوهش نیز بهعنوان یکی از مفاهیم اصلی مضمون جبران خدمات در سازمان
دانشی احصا شده است .مطالعات نشان داده است هرچه در شرح وظایف نیروها شفافیت بیشتری
وجود داشته باشد و کار برای نیرو چالشی و جذاب باشد ،اهمیت کار برای نیرو بیشتر شده و افراد
خود کار را پاداش تلقی میکنند (پارک و همکاران2893 ،؛ اخباری و همکاران9319 ،؛ رضایی و
همکاران .)931۲ ،این موضوع با مضمون ویژگی شغل که در پژوهش حاضر ذیل عوامل
مداخلهگر درون سازمانی قرار گرفته است ،همخوانی دارد.
نتایج مطالعات پیشین حکایت از ضرورت توجه به میزان حقوق (کرمپور و همکاران9312،؛
کوین و همکاران ،)2893 ،9پاداش و مزایای جانبی (رسولی و رشیدی9313 ،؛ نصراصفهانی،
9301؛ مککال و مک ماهان )289۲ ،و مدیریت عملکرد (جباری9319 ،؛ اوزگار2893 ،2؛
جکگوارت و آرمسترانگ )2893 ،3در طراحی نظامهای جبران خدمات دارد .این نتایج با مضامین
بهدستآمده در فاز کیفی این پژوهش که ذیل مضمون فراگیر جبران خدمات و مضامین
سازماندهنده سیاست پرداخت ،تأمین مزایا و ارتقای عملکرد قرار دارد همخوانی دارد .نلسون و
مککان ( )2898در پژوهش خود عواملی مانند توجه به ویژگی متمایز نیروی دانشی ،آموزش و
تربیت مدیران در طراحی و اجرای سیاستهای جبران خدمات ،ساختارهای پهن و توجه به
1. Kevin et al
2. Ozgur
3. Jacquart & Armstrong
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فرهنگ خاص سازمان دانشبنیان را بهعنوان عواملی مهم در برنامهریزی و پیادهسازی جبران
خدمات در شرکتهای دانش بنیان ذکر کردند که در مدل پیشنهادی حاضر نیز این عوامل
بهعنوان عوامل مداخلهگر درونسازمانی احصا شدهاند .بهعالوه مطالعات حکایت از ضرورت
توجه به عوامل اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی دارد که خارج از حوزه درونی شرکتهای دانشبنیان
هستند ،اما میتوانند بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر مسائل درون سازمانی ازجمله جبران
خدمات در این سازمانها تأثیرگذار باشند (چمانی و همکاران9319 ،؛ قلیپور و همکاران9312 ،؛
توکلینژاد و همکاران .)931۲ ،در پژوهش حاضر این عوامل تحت عنوان مضمون عوامل
مداخلهگر برونسازمانی احصا شده است.
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر این است که جهت بررسی وضع موجود نظام جبران
خدمات تنها از دیدگاه نیروهای دانشی که سازمان را ترک کردهاند ،استفاده کرده است .مطلوب
این بود که مدیران و سرپرستان این سازمانهای دانشبنیان که بهطور مستقیم و غیرمستقیم ارتباط
تنگاتنگی با نیروها و فعالیت دانشی دارند ،نیز بتوانند در بررسی وضعیت موجود نظام جبران
خدمات ایفای نقش کنند .پژوهش حاضر در سازمانهای دانش بنیان خصوصی یا خصولتی با
حوزه فعالیت فناوری اطالعات انجام شده است ،لذا این موضوع که آیا نتایج حاصله را میتوان
به سایر سازمانها با فرهنگ و ماهیت متفاوت از نمونه موردبررسی تعمیم داد ،مشخص نیست.
همچنین ازآنجاکه مبنای دادههای گردآوریشده ،وضعیت و شرایط فعلی بوده ،ممکن است،
مضامین شناساییشده ،دقیقاً منطبق بر نیازهای آینده کارکنان دانشی نباشد .بهمنظور دستیابی به
بهترین نتایج ،پیشنهاد میشود محدوده استفاده از شواهد گستردهتر شده و محققان آتی از شواهد
دیگری همچون تعارضات رفتاری نیروها در سازمان ،مدیران ناالیق ،فرهنگ سازمانی ،ضعف
ساختاری و پرداختهای سازمانی بهمنظور بررسی نظام جبران خدمات یاری گیرند.
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نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران :پایانناﻣه ﮐارﺷﻨاسی ارﺷد.
حیدری ،ﻣرضیه؛ فرﺧی ،فاطمه و قربانی دولتآبادی ،ﻣسعﻮد ( ،)۳۱۳۰بررسی رابطه عدالت سازﻣانی ،اﺷﺘیاق
ﺷغلی و ﺗعهد سازﻣانی اعضای هیئتعلمی دانﺸگاه اصفهان ،فصلنامه نوآوریهای مدیریت آموزشی ،دوره
 ،۳ش  ۲۳ :۱۰ـ .۱۲
دیهیمپﻮر ،ﻣهدی و دولﺘی ،حسن ( ،)۳۱۳۲ﺗأﺛیر عﻮاﻣﻞ ایجادﮐﻨﻨده ﺗروﻣای سازﻣانی بر ﻣیزان ﺗرك ﺧدﻣت ﮐارﮐﻨان
نظاﻣی ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،دوره  ،۳ش  ۸۳ :۱ـ
.۳۵۲
رجبی ،پﻮنه و ﺷیرازیان ،زهرا ( ،)۳۱۳۲بررسی ﺗأﺛیر ویژﮔیهای ﺷغلی بر رﺷد ﻣسیر ﺷغلی و قابلیتهای ﺗطبیق با
آن ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،دوره  ،۳ش  ۳۵۲ :۱ـ .۳۲۲
رسﻮلی ،رضا و رﺷیدی ،ﻣهدی ( ،)۳۱۳۱طراحی و ﺗبیین ﻣدل حفظ و نگهداری ﮐارﮐﻨان دانشپایه ،فصلنامۀ
پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین)ع( ،دوره  ،۲ش  ۱۳ :۳ـ .۰۰
رضایی ،روحاهلل؛ صالحی ﻣﻘدم ،نفیسه و ﺷعبانعلی ،حسین ( ،)۳۱۳۱بررسی اﺛر ﻣدیریت دانش بر عملکرد
سازﻣانی در سازﻣان جهاد ﮐﺸاورزی اسﺘان البرز ،نشریه پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی ،دوره ،۲
ش  ۲۳ :۱ـ .۳۳
زاهدی ،ﺷمسالسادات و ﺧیراندیش ،ﻣهدی ( ،)۳۱۸۲ﺗبیین عﻮاﻣﻞ ساﺧﺘاری در اقﺘصاد دانشﻣحﻮر؛ یک ﻣطالعه
ﻣﻮردی ،فصلنامه علوم مدیریت ایران ،دوره  ،۲ش  ۱۳ :۲ـ .۲۸
سبکرو ،ﻣهدی؛ ﮐلهریان ،رضا؛ ﮐاﻣجﻮ ،زینالعابدین و طالﻘانی ،غالﻣرضا ( ،)۳۱۳۵ﺗعارض ﮐار و ﺧانﻮاده :نﻘش
ادراك حمایتهای سازﻣانی در قصد ﺗرك ﺧدﻣت (ﻣﻮردﮐاوی پرسﺘاران بیمارسﺘانهای ﺷهر ﺗهران) ،نشریه
مدیریت دولتی ،دوره  ،۱ش  ۳۳۳ :۲ـ .۳۲۲
ﺷلمزاری ،بهﻨام؛ ﺷیروانی ،علیرضا و انصاری ،ﻣحمداسماعیﻞ ( ،)۳۱۳۱بررسی ﺗأﺛیر جﻨبههای درونی
اسﺘراﺗژیهای جبران ﺧدﻣات بر ﺗﻮسعه ابعاد نﻮآوری ،تحقیقات بازاریابی نوین ،دوره  ،۱ش  ۳ :۱ـ .۲۱
طالبزاده ﺷﻮﺷﺘری ،لیال و ﺧادﻣی اﺷکﺬری ،ﻣلﻮك ( ،)۳۱۳۲ﻣدیریت بهیﻨه ﻣﻨابع انسانی نﺨبه با بررسی نیازها،
ﻣﻮانع و ﻣﺸکالت و راهکارهای پیﺸﻨهادی از دیدﮔاه ﺧﻮد آنها ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی
دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،دوره  ،۳۵ش  ۲۳۰ :۲ـ .۲۱۲
طیبی ابﻮالحسﻨی ،اﻣیرحسین و ﺧدابﺨﺸی ،ﻣحمد ( ،)۳۱۳۲عﻮاﻣﻞ ﻣؤﺛر بر ﻣاندﮔاری ﻣﻨابع انسانی دانﺸی
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،۳  دوره،) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع،ﺷرﮐتهای دانشبﻨیان
.۳۳۲  ـ۳۲۲ :۲ ش
 ﺗحلیﻞ ﻣضمﻮن و،)۳۱۳۵(  ﻣحمد، ابﻮالحسن و ﺷیخزاده، ﻣحمدسعید؛ فﻘیهی، حسن؛ ﺗسلیمی،عابدی جعفری
 مجله اندیشه مدیریت، روﺷی ساده و ﮐارآﻣد برای ﺗبیین الگﻮهای ﻣﻮجﻮد در دادههای ﮐیفی:ﺷبکه ﻣضاﻣین
.۳۳۸  ـ۳۰۳ :۲  ش،۰  دوره،راهبردی
 ﺷﻨاسایی عﻮاﻣﻞ ﻣؤﺛر بر ﻣاندﮔاری ﮐارﮐﻨان دانﺸی،)۳۱۳۲(  زﻣانی، علینﻘی و ﻣهدیزاده، رحماهلل؛ اﻣیری،قلیپﻮر
۳۱۱ :۲  ش، ۱  دوره، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی،در ﺷرﮐت پاالیش و پﺨش فراورده های نفﺘی ایران
.۳۲۳ ـ
 بررسی و،)۳۱۳۲(  الهه، ﻣحمد و دهکردی، حیدر؛ اسداللهی، صغری؛ ﮐهره، عبدالحسین؛ احمدی،ﮐرمپﻮر
 نشریه مدیریت،اولﻮیتبﻨدی علﻞ و عﻮاﻣﻞ ﺗرك ﺧدﻣت ﮐارﮐﻨان ﺷرﮐت پﺘروﺷیمی ﻣبین در پارس جﻨﻮبی
.۳۱۲  ـ۳۲۱ :۰  ش،۰  دوره،دولتی
 ﺷایسﺘهساالری در ﻣدیریت جاﻣعه باﺗأﮐیدبر اندیﺸه های،)۳۱۸۳(  علی، ﻣهدی و نصراصفهانی،نصر اصفهانی
.۳۲۵  ـ۳۱۳ :۲  ش،۲  دوره، فصلنامه معرفت سیاسی،)سیاسی اﻣام علی(ع
 طراحی نظام جبران ﺧدﻣات در سازﻣان های،)۳۱۳۲(  نﻮنا، احمدعلی و ﻣؤﻣﻨی، سمیه؛ ﺧایفالهی،نعمﺘی
 دوره، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی،دانشبﻨیان با رویکرد ﻣدل سازی ساﺧﺘاری ـ ﺗفسیری
.۱۵۱  ـ۱۳۱ :2  ش،۳
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