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پژوهش فوق با هدف بررسی تاثیر سطح پاسخگویی بر جبران خدمت مدیران ارشد با توجه به نقش میانجی
پاداش احتمالی در بین مدیران سازمانهای دولتی شهر خرمآباد انجام گرفت .روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت
در زمره تحقیقات توصیفی (میدانی و پیمایشی) قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علمی محسوب
میگردد .جامعه آماری این پژوهش  55نفر از مدیران ارشد سازمانهای دولتی شهر خرمآباد است و از روش
سرشماری بجای نمونهگیری استفاده شده است .الگوریتم تحلیل دادهها به روش حداقل مربعات جزئی جهت
سنجش روابط بین متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .برازش مناسب هر دو بخش الگوریتم دادهها
نشاندهنده قابل قبول بودن پرسشنامهها و ساختار مکنون در سطح شاخصها و سواالت مورد استفاده بود .نتایج
تحقیق حاکی از تاثیر مثبت سطوح پاسخگویی بر جبران خدمت مدیران ارشد سازمانهای دولتی شهر خرمآباد
است .این امر علیرغم تایید تاثیر مستقیم سطوح پاسخگویی بر جبران خدمت مدیران ارشد سبب تایید
غیرمستقیم سطوح پاسخگویی بر جبران خدمت مدیران ارشد سازمانهای دولتی شهر خرمآباد شد .تایید نقش
میانجی پاداش احتمالی در تقویت رابطه سطوح پاسخگویی و جبران خدمت مدیران ارشد ،نیاز به توجه هر چه
بیشتر سازمانها به برنامهریزی جهت تقویت متغیر فوق را آشکار میسازد.
کلیدواژهها :سطح پاسخگویی ،جبران خدمت ،پاداش احتمالی ،سازمان دولتی.
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 .1مقدمه

نیروی انسانی ،مهمترین عامل برای موفقیت هر سازمانی است .عالوه براین ،نیروی انسانی به
شکل فزایندهای بهعنوان جزیی از مزیت رقابتی برای هر سازمان مدرن مورد توجه قرار گرفته است
[ .]7نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی برای کسب مزیت رقابتی تلقی میشوند .با این حال
سختترین دارایی برای مدیریت در سازمان به شمار میروند []3؛ بنابراین ،مدیریت موثر نیروی انسانی
مستلزم استفاده همزمان از سیستمهای منابع انسانی در درون سازمانها میباشد [ .]62ساختارهای
جبرانی (تشویقی) باعث ایجاد انگیزه عملکردی و سهولت بخشیدن به استخدام و ابقاء کارکنان و مدیران
ماهر میشود [ 95و  .]67بستههای جبرانی ممکن است شامل ترکیبی از دستمزد مستقیم ،پاداش اولیه،
پاداش پایان کار ،اعطای سهام ،حق انتخاب سهام و مزایای غیرنقدی (از قبیل غذای رایگان ،عضویت
در باشگاههای ورزشی و  )...باشند .تحقیقات اخیر مشخص نمودهاند که پرداخت نقدی در قبال عملکرد
مناسب محبوبیت خود را از دست داده است [ .]92در عوض طرحهای تشویقی ریسکپذیر همچون
اعطای سهام و حق انتخاب آن به محبوبیت دست پیدا کردهاند [ .]5از طرفی؛ پاسخگویی اهمیت
روزافزونی یافته و در مفهوم سیستمی اینگونه تعریف میشود؛ پیامدها یا منافعی برای ذینفعان ،که اگر
روابط سازمانی و برون سازمانی چنان طراحی شده باشند که شناخت کافی و پاسخ مناسبی به انتظارات
منطقی ذینفعان بدهند ،تحقق مییابد .پاسخگویی نقش دو جانبهای دارد؛ از یک سو مسئول حفظ
وضعیت موجود از طریق دیگران است و از طرفی انتظار بهبود وظایف و شرح مشاغل برای متصدی
شغل دارد.
زمانیکه به موضوعات مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی مینگریم ،هزاران مورد از بررسیها
مرتبط با انتخاب ،ارزیابی عملکرد ،تغییرات شغلی را مییابیم .تحقیق در زمینه پاداشهای احتمالی
منقطع و پراکنده است .متاآنالیز چهل سال تحقیقات در زمینه انگیزههای مالی و عملکرد تنها  31مقاله
را در هر سال به دنبال داشته است .این وضعیت در سالهای اخیرنیز بهبود چندانی نداشته است [.]69
کمبود نسبی تحقیقات در زمینه پاداشهای احتمالی به دالیل مختلف مسئله ساز میباشد .پاداش (اگر
مهمترین عامل تاثیرگذار نباشد) یکی از بهترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت و کارآیی سرمایه انسانی
است .پاداشدهی بر کیفیت افراد به کار گرفته شده ،کیفیت افراد استخدامی ،انگیزه و سطح عملکرد
نیروی کار و کیفیت افرادی که در سازمان مشغول به کار میباشند ،تاثیرگذار است [ .]95علیرغم عقاید
بحثانگیز فراوان در جهت عکس این موضوع [ ]33شواهد کامال مشخص است که پاداش دادن
انگیزهای قوی و تاثیرات قوی را بر هر یک از جنبههای عملکرد سازمانی و کارآیی سازمانی دارد [.]29
از دیدگاه سازمانی این موضوع کامال بدیهی است که اگر سیستم پاداش بطور صحیح عمل نکند ،سایر
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سیاستها و رویکردهای سازمانی ،تاثیرات مطلوبی نخواهند داشت .مرکزیت سیستمهای پاداش در
زندگی روزمره ما به صورت عبارتهایی از قبیل «پول حرف اول و آخر را میزند»« ،دنبال پول برو»،
و «پول داشته باش روی سبیل شاه نقاره بزن» خود را نشان میدهند .عالوه براین ،طراحی و پیادهسازی
سیستمهای پاداش نه تنها بر انگیزه کارکنان تاثیر گذار است ،بلکه میتوانند باعث افزایش امنیت،
کیفیت ،خالقیت ،نوآوری و نتایج بیشمار دیگری در یک محیط کاری موفق بشوند []69؛ بنابراین با
توجه به موارد مطرح شده ،این پژوش به دنبال بررسی تاثیر سطح پاسخگویی بر سیستم جبران خدمت
مدیران ارشد با توجه به نقش میانجی پاداش احتمالی میباشد.
 .2مبانی نظری پژوهش
پاسخگویی .پاسخگویی ،مسئلهای مهم و چالشآور در نظامهای اداری و سیاسی بیشتر کشورها بوده و هست.
در سازمانهای دولتی که امروزه دستخوش تغییرات زیادی شدهاند ،مساله پاسخگویی مبتنی بر این فرض است
که تصمیمات و اقدامات کارگزاران همواره بر امور اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع اثر میگذارد.
مطبوعات علمی (دانشگاهی) و اجتماعی (مردمی) هر دو به اهمیت پاسخگویی در مدیریت تاثیرگذار سازمانها
پی بردهاند .پاسخگویی ،بدنه و پیکره اساسی تئوری سازمانی میباشد و به عنوان نیروی جاذب بین سیستمهای
اجتماعی عمل میکند [ .]32پاسخگویی شامل مجموعه قوانین الزم برای حکمرانی میباشد .این اصل غالبا
مترادف با موضوعاتی همچون مسئولیتپذیری ،توانایی پاسخگویی ،انتقادپذیری و التزام میباشد .پاسخگویی
بهعنوان جنبهای از حکمرانی در مرکز مباحث مرتبط با معضالت بخش دولتی ،شرکتهای غیر سودده و جهان
خصوصی قرار دارد .در نقشهای رهبری ،پاسخگویی شامل تصدیق و تقبل فعالیتها ،محصوالت ،تصمیمات و
سیاستها میباشد .عالوه بر این ،شامل سرپرستی ،حاکمیت و اجراء در حوزه نقش یا موقعیت شغلی و برخورداری
از تعهد به موارد گزارش شده و پاسخگویی به عواقب حاصل میگردد .پاسخگویی اجرایی ،هنجارها و احکام
داخلی را مد نظر دارد .برخی کمیسیونهای مستقل نیز دارای مکانیسمهایی برای حفظ کارکنان دولت در حوزه
اجرایی دولت جهت پاسخگویی میباشند .در یک دپارتمان یا وزارتخانه؛ عملکردها بهوسیله قوانین و آئین
نامهها محدود میشوند و کارکنان دولت تابع سلسله مراتب بوده و به ناظران خود پاسخگو هستند [.]31
سطوح پاسخگویی .تحقق مسئولیت پاسخگویی به دلیل ماهیت و تنوع فعالیتهای مدیران ،ساده نیست.
برخی فعالیتهای مدیران جنبه مالی دارد ،از این رو فراهم آوردن اطالعاتی برای ایفای مسئولیت پاسخگویی
به این نوع فعالیتها از طریق گزارشگری مالی امکانپذیر خواهد بود [ .]39رامزک ،]32[ 9مدلی ارائه میدهد
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که براساس آن پاسخگویی به گونههای «سیاسی»« ،قانونی»« ،سازمانی» و «حرفهای» قابل تفکیک است
(نمودار .)9
کم
استقالل
زیاد

درونی

بیرونی

نظارت

سازمانی

قانونی

حرفهای

سیاسی

نمودار  .9گونههای پاسخگویی در بخش دولتی []32

پاسخگویی سازمانی :به نظارتهای درونی سازمان گفته میشود .در این نوع پاسخگویی که
مبتنی بر روابط فرادست و فرودست است ،مدیران بر عملکرد کارکنانی که اغلب اختیار اندکی دارند،
نظارت میکنند .نظارتهای مستقیم و بازبینی ادواری عملکرد ،مصادیق روشنی از پاسخگویی سازمانی
است .همچنین تدوین مقررات ،بخشنامههای سازمانی و دیگر ساز و کارهای نظارتی که اختیارات
کارکنان را محدود میکند ،در زمره این نوع پاسخگویی قرار میگیرند [.]32
پاسخگویی قانونی :دربرگیرنده نظارتهای بیرونی بر عملکرد است که هدف آن انطباق عملکرد
با الزامات قانونی و قوانین اساس ی است .اساس پاسخگویی قاونی بر روابط موکل /وکیل نهاده شده
است .سوال این است که آیا وکیل انتظارات موکل را تامین کرده است؟ این پاسخگویی اغلب از راه
رسیدگیهای ویژه نظیر نظارتهای تقنینی ،ممیزهای مالی و برنامهای و بازرسیهای بیرونی صورت
میگیرد [.]32
پاسخگویی حرفهای و سیاسی :پاسخگویی حرفهای جنبه درونی و پاسخگویی سیاسی جنبه
بیرونی دارد .تفاوت میان پاسخگویی حرفه ای و سیاسی را در منبع تعیین استاندارد عملکرد میتوان
یافت؛ به عبارت دیگر ،باید دید چه کسی استاندارد عملکرد را که مبنای قضاوت برای پاسخگویی است،
تعیین خواهد کرد .در پاسخگویی حرفهای منبع استاندارد عملکرد ،قضاوت شخصی فرد کارمند است.
حال آنکه در پاسخگویی سیاسی این منبع ،دیگرانند و نه خود شخص .در نظامهای پاسخگویی حرفهای
استقالل افراد برای تصمیمگیریها کم و بیش حفظ میشود و عملکرد آنان با هنجارهای حرفهای،
اعتقادات و تجارب آنان مورد قضاوت قرار میگیرد .در پاسخگویی سیاسی مدیران به خواستههای
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مقامات سیاسی یعنی منتخبان مردم ،همچنین گروههای ذینفع و سایر نهادهای سیاسی جوابگو
میشوند .به عبارتی دیگر پاسخگویی سیاسی ،نظارت صاحبان و مالکان اصلی سازمانها بر عملکرد
مدیران است [ .]1در هر یک از انواع چهارگانه پاسخگویی ،ارزشها و انتظارات رفتاری ویژهای مورد
تأکید است .جدول  9انواع پاسخگویی را بر حسب ارزش مورد تأکید و انتظارات رفتاری نشان میدهد.
جدول  .9نظامهای پاسخگویی برحسب ارزشها و انتظارات رفتاری []32
نوع پاسخگویی

ارزش مورد تأکید

انتظارات فردی

سازمانی

کارآیی و بهرهوری

اطاعت از دستورهای سازمانی

قانونی

اجرای قانون

اجابت دستورها و احکام خارج سازمان

حرفهای

دانش تخصصی

احترام به قضاوت و دانش تخصصی افراد

سیاسی

جوابگویی

جوابگویی به صاحبان سازمان (مردم مجلس)...

سیستم جبران خدمت .واژه جبران خدمات برای اولین بار توسط هنری فایول بهعنوان یکی از چهارده
اصل از اصول مدیریت مطرح گردید .او در سال  9192مقاله مدیریت صنعتی و عمومی خود را منتشر
کرد و معتقد بود اگر  92اصل ،اختیار ،انضباط ،وحدت فرماندهی ،وحدت جهت ،اولویت منافع جمعی بر
منافع فردی ،جبران خدمات مدیران و کارکنان ،تمرکز سلسله مراتب ،نظم ،انصاف ،ثبات شغلی و
استخدامی ،ابتکار ،روحیه کار گروهی ،به کار گرفته شود بهترین شیوه مدیریتی استفاده شده است.
موسسه جهانی کار [ ،]98تعریفی نسبتا گسترده از جبران خدمات ارائه داده است ،بدین مضمون که
جبران خدمات همه ابزارهای در دسترس کارفرماست که از آنها برای جذب ،حفظ ،ترغیب و راضیکردن
پرسنل استفاده میشود .از طرفی؛ سیستمهای جبران خدمت بااهمیت و جالب توجه هستند .این
سیستمها برای بررسی برتری میان مدیران و کارکنان از نظر انگیزه جالب توجه میباشند .علت این
گیرایی ،ارزیابی دستورات مرتبط با ایجاد انگیزه است که بصورت نزولی عمل میکند و رابطه میان کالم
و واقعیت را بررسی میکند .بطور مثال ،سازمانها تمایل دارند مدیران و کارکنان خود را به عنوان
باارزشترین دارایی قلمداد نمایند ،اما آیا پرداختها به مدیران و کارکنان ،منعکسکنندهی این کالم
میباشد؟ در اکثر موارد اینگونه نیست .عالوه بر این شکاف گستردهی موجود میان آنچه مدیران به
عنوان انگیزههای خود بیان میکنند و آنچه واقعا سبب انگیزه آنها میشود وجود دارد [ .]69دیسنزو و
رابینز ،]93[ 9سیستم جبران خدمات را به دو بخش عمده پاداشهای درونی و بیرونی تقسیمبندی
DeCenzo & Robbins
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نمودهاند .تفاوت عمده اینها با مدل سایر صاحبنظران ،این است که پاداشهای بیرونی را به دو دسته
مالی و غیرمالی تقسیمکردهاند .مقصود از پاداشهای بیرونی غیرمالی همان سمبلهای پست و مقام
مثل دکوراسیون اداری انتخابی ،پارکینگ ،منشی خاص و  ...است .همچنین در این مدل به جزئیات
بیشتر پاداشهای مالی پرداخته شده که شامل سه طبقه پرداخت برمبنای عملکرد (مثل برنامههای
حمایتی ،پرداخت ساعات غیرکاری و )...و پرداخت بر مبنای عضویت موقت (مثا تسهیم سود ،مدت
عضویت در گروه کاری و  )...هستند.
مدیریت پاداش.آرمسترانگ ،]9[ 9بیان میکند که مدیریت پاداشها نه تنها شامل پرداخت پاداش و
مزایا به کارکنان میباشد ،بلکه به پاداشهای غیرنقدی از قبیل آموزش و توسعه ،به رسمیت شناختن
(تشخیص) ،قدردانی و افزایش مسئولیت شغلی نیز مرتبط میگردد .انجاجا و همکاران ،]35[ 6براین
مسئله تاکید نمودند که به رسمیت شناختن و قدردانی اجزای الینفک مدیریت پاداش به شمار میروند.
بر طبق بررسیهای دانیش و یوسمان ،]93[ 3توجه خود را به نیازهای اصلی کارکنان معطوف نمودند و
این موضوع را تصدیق کردند که توزیع عادالنه پاداشها در داخل و خارج سازمان ،ایدئولوژیهای اصلی
در هر سیستم پاداشدهی به شمار میروند .کارنلوس ،]99[ 2مشاهده نمود که مدیریت پاداش از آن
جهت حائز اهمیت است که مرتبط با اهداف شرکت میباشد در نتیجه ،استراتژی مدیریت پاداش شرکت
را میتوان به شیوهای طراحی نمود که به جذب و حفظ کارکنان شایسته بپردازد و رابطهی مستقیمی
میان پاداشها و تالشها را تضمین نماید.
پاداش احتمالی .پاداش احتمالی به نوعی از پاداش اطالق میشود که بصورت اضافه پرداخت (فوقالعاده) یا
به حقوق پایه اضافه میشود و با عملکرد کارکنان ،مهارتها ،شایستگیها و تعهد آنها به سازمان مرتبط میگردد
[ .]9بر طبق بررسی انجاجا و همکاران[ ،]35سازمانها از پاداشهای احتمالی برای پاداشدهی به کارکنان خود
جهت تحقق و دستیابی به اهداف سازمان استفاده میکنند .مقدار پاداش احتمالی بر مبنای سطح عملکرد یا
رتبهبندی کارمند در سازمان مشخص میگردد .عالوه بر این ،ممکن است پاداش بر مبنای پیشرفت شغلی،
شایستگی و همچنین سطح مهارتهای فردی کارکنان صورت میپذیرد [ .]6محققان همچنین ،خاطر نشان
ساختند که پاداشهای احتمالی تبدیل به یکی از ارکان ضروری سیاستهای منابع انسانی در اکثر سازمانها
شده است .علت این موضوع آن است که نقش مهمی را در اطمینان یافتن از این مسئله که سازمانها در دستیابی
به اهدافشان کارآمدتر شدهاند ،ایفاء مینمایند .انجاجا و همکاران [ ،]35مشاهده نمود که آن دسته از کارکنان
1
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که پاداشهای احتمالی را دریافت میکنند ،احتماال تعهد خود را به سازمان برای افزایش پرداختها بیشتر
مینمایند .از این رو پاداش احتمالی بصورت مقولهای انگیزشی برای کارکنان عمل میکند و این موضوع
سازمانها را قادر میسازد تا به اهداف خود دست پیدا کنند [ .]65شیلدز ،]37[ 9اینگونه استدالل مینماید که
پاداش احتمالی شرایطی را فراهم میآورد که به واسطهی آن سازمان میتواند سطوح انتظارات و عملکرد را
تعیین و تنظیم کند .علت این موضوع ناشی از این حقیقت است که پرداخت پاداش بصورت انگیزهای عمل
میکند که میتواند برای تشویق و حمایت رفتارهای مناسب در سازمان به کار گرفته شود .با این حال،
آرمسترانگ و مورلیز [ ،]9به ذکر این نکته پرداختند که پاداشهای احتمالی ممکن است در سازمان سبب
نارضایتی بیشتری بشوند اگر کارکنان آنها را ناعادالنه ،ناکافی و فاقد مدیریت مناسب قلمداد نمایند .پاداشهای
احتمالی در صورت فقدان روشهای صحیح و قابل اطمینان برای سنجش عملکرد و شایستگی کارکنان بر
قضاوت مدیران متکی میباشند .از اینرو ممکن است دارای تعصب (غرضورزی) و ناهمسانی باشند و در نتیجه
کارکنان را بیانگیزه نمایند [.]65
 .3روششناسی پژوهش
توسعه مدل پژوهش

پاسخگویی و پاداشهای احتمالی .ایجاد رابطه بهتر میان پراخت (دستمزد) و عملکرد مدیران
شرکت ،بخش مهمی از برنامه کاری کمیسیون اروپا برای حمایت از پایداری طوالنی مدت شرکتهای
اروپایی میباشد .موضوع پاداشدهی به مدیران ارشد پس از بحران مالی سالهای  6557تا  6551در
راس امور قرار گرفت که نگرانی ها درباره افزایش اساسی دستمزد مدیران ارشد افزایش یافته بود و
تمرکز کوتاهمدتی بر سیاستهای پاداشدهی و افزایش اهمیت پرداخت متغیر در ترکیب پاداشدهی به
مدیران ارشد صورت پذیرفت [ .]98واکنش در مورد پرداختهای اضافی به مدیران ارشد که قبل از
بحران مشخص شده بود توسط دولت شکل گرفتهاند ،پس از بحران مالی فروکش کرد .پرداختهای
اضافی به مدیران ارشد نه تنها توسط عملکرد آنان تایید میشد ،بلکه به عنوان یکی از کمبودهای
شرکتی برای شرکتهای ثبت شده توسط کمیسیون اروپا معین گردید که منجر به نارضایتی سهامداران
و جامعه شده بود [ .]98برای مثال ،شرکت نفت  BPبه مدیران ارشد خود در سال  6595علیرغم زیان
سالیانه این شرکت  65درصد به افزایش حقوق مدیران ارشد اختصاص دادکه در واکنش به اعتراضات
سهامداران ،بسته پرداختی پاداش به مدیران ارشد را  25درصد کاهش داد که این کاهش تا قبل از سال
 6592اعمال نشد [ .]62در طی سالهای اخیر ،هجوم سهامداران به پرداختهای مدیران ارشد سر تیتر
Shields
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رسانههای مختلفی از قبیل؛ فاینانسیال تایمز6596 ،9؛ وال استریت ،6595 ،6داگنز اینداستری6592 ،3
و انواع رسانههای رایج در سطح بینالملل قرار گرفت .این موضوعات با سیستمهای پاداش و
پرداختهای فوقالعاده به مدیران ارشد مرتبط میباشد ،که موضوعات بسیار سنجیدهای در طی دهههای
گذشته میباشند [ .]38سیستمهای تشویقی ،پدیدهای مرسوم در بین شرکتها هستند و میتوانند در
سطوح سازمانی مختلف یک شرکت به کار گرفته شوند ،ولیکن مدیریت سازمان عمدتا بیشترین میزان
پاداش را دریافت مینماید .این پاداش فوقالعاده معموال پاداشی است که با سنجش عملکرد در درون
شرکت مرتبط میباشد و هدف از بکارگیری آن ،ابزاری انگیزشی برای ارتقاء عملکرد است .عالوه براین
پاداش احتمالی به عنوان استراتژی برای جذب مدیران ارشد با مطلوبیت و کارآیی باال میباشد []68؛
بنابراین براساس مباحث فوق ،این بررسی اینگونه فرض مینماید که؛ سطح پاسخگویی بر پاداش
احتمالی تاثیر مثبتی دارد.
پاداشهای احتمالی و جبران خدمت مدیران :ارزیابی عملکرد مهمترین شیوهی  SHRMاست
که سازمانها برای ارزیابی و پاداشدهی به تالشهای کارکنان از آن استفاده میکنند [ .]66مطالعات
قبلی در رابطه با تاثیر پاداش و جبران خدمت مدیران بصورت مثبتی استنباط نمودهاند که پاداشها
میتوانند بر سیستمهای تشویقی مدیران تاثیر مثبتی داشته باشد؛ ولیکن افزایش حجم مطالعات تجربی
حاکی از این است که فقط پاداش مهم نمیباشد ،بلکه ساختار و نوع پاداش نیز مهم است [ .]97سینگ2
[ ،]35استناد نموده است که سیستمهای پاداش دارای رابطه قابل توجهی بر سیستمهای تشویقی
(جبرانی) میباشد .برینگر و همکاران ،]2[ 5در مطالعات خود بین مدیران شرکتها از لحاظ رشد و
پیشرفت تمایز قائل شدهاند و بیان نمودند که مدیران شرکتهایی که خواستار دسترسی به رشد سریع
هستند تمایل دارند که شرکت آنها را با انگیزههای مالی و حق انتخاب سهام به عنوان بخشی از
بستههای تشویقی تامین نماید .در راستای تحقق این امر ،شرکتها برای دستیابی به سطوح باالی
عملکرد مدیران ،این احساس را در مدیران نهادینه مینمایند که دارای حق و حقوقی در شرکت میباشند
[ .]62دلری و داتی ،]92[ 2پاداش مبتنی بر عملکرد را به عنوان قویترین عامل پیشبینی عملکرد
مدیران در شرکت تائید نمودند .پاداش مبتنی بر عملکرد و ارزیابی مبتنی بر شایستگی را میتوان اجزای
1
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سیستمهای ان گیزش سازمانی تلقی نمود که برگرفته از عملکرد مدیران و ابقاء آنها در سازمان میباشد
[.]25
بنکر و همکاران ،]2[ 9در بررسی بلندمدت خود در صنعت مهمانداری دریافتند که برنامههای
انگیزشی باعث افزایش درآمد ،افزایش سود و کاهش هزینهها میشوند .بطور مشابه؛ پائول و آنانثروم6
[ ،]36خاطر نشان ساختند که سیستم تشویق بطور مستقیم بر عملکرد مدیران تاثیرگذار است .برای
موثر واقع شدن سیاستهای پاداش و تشویقی میبایست آنها را با اهداف سازمانی مرتبط نمود .با این
وجود ،محققات دریافتند که پاداش برای عملکرد میتواند سبب تشویق مدیران شود ولیکن نباید مدیران
را وادار به وفاداری به سازمان و انجام وظیفه در آن ،بنمایند [ .]63این موضوع بدین معناست که مدیران
بر شغل خود متمرکزند و سعی میکنند عملکرد بهتری داشته باشند ،ولیکن تعلقات احساسی آنها به
سازمان ضعیفتر است .این امر ممکن است باعث تمایل زیاد مدیران به سمت تغییر شغل (گردش
کاری) بشود .گردش کاری مدیران میتواند باعث کاهش توسعه شود که عمدتا در تجارتهای مبتنی
بر اطالعات مشهود است []61؛ بنابراین براساس مباحث فوق ،این بررسی اینگونه فرض مینماید که؛
سیستمهای پاداش احتمالی بر سیاستهای تشویقی و جبران خدمت مدیران تاثیر مثبتی دارد.
با توجه به مطالعات پژوهشگر در خصوص موضوع پژوهش و چارچوب نظری مورد اشاره در خصوص
روابط میان متغیرها ،مدل ارائه شده در نمودار  6بهعنوان مدل پژوهش معرفی میگردد.

سطوح پاسخگویی

پاداش احتمالی

سازمانی

بر مبنای پیشرفت شغلی

سیستم جبران
خدمت مدیران

جنبههای بیرونی

قانونی
بر مبنای شایستگی
سیاسی
حرفهای

برمبنای سطح مهارت
فردی

جنبههای درونی

نمودار  .6مدل مفهومی تحقیق اقتباس از الگوی [35؛ 62؛ ]6
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فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی

سطوح پاسخگویی از طریق پاداش احتمالی بر جبران خدمت مدیران ارشد تاثیر معناداری دارد.
فرضیههای فرعی

سطح پاسخگویی سازمانی بر جبران خدمت مدیران ارشد از طریق پاداش احتمالی تاثیر دارد.سطح پاسخگویی قانونی بر جبران خدمت مدیران ارشد از طریق پاداش احتمالی تاثیر دارد.سطح پاسخگویی سیاسی بر جبران خدمت مدیران ارشد از طریق پاداش احتمالی تاثیر دارد.سطح پاسخگویی حرفهای بر جبران خدمت مدیران ارشد از طریق پاداش احتمالی تاثیر دارد.نوع تحقیق .پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد ،چنانچه طبقهبندی انواع
تحقیقات براساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد ،روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت در زمره
تحقیقات توصیفی (میدانی و پیمایشی) قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علمی محسوب
میگردد .جامعه آماری این پژوهش  55نفر از مدیران ارشد سازمانهای دولتی شهر خرمآباد میباشد و
با توجه به محدود بودن جامعه آماری ،و دسترسی به تمامی اعضا جامعه از روش سرشماری بجای
نمونهگیری استفاده شده است .محقق به صورت قضاوتی پرسشنامه پژوهش را در اختیار مدیرانی که
تمایل به همکاری دارند قرار خواهد داد .در پژوهش حاضر از دو روش کتابخانهای و میدانی جهت
جمعآوری دادههای پژوهش استفاده گردید؛ که از روش کتابخانهای برای جمعآوری اطالعات در زمینه
ادبیات موضوع پژوهش و همچنین پیشینه و مطالعات گذشته استفاده شد ،در حالیکه در روش میدانی
با مراجعه به سازمانهای دولتی شهر خرمآباد و توزیع پرسشنامه میان مدیران ارشد ،دادههای تحقیق
جمعآوری شده است در این تحقیق ابزار گردآوری دادههای میدانی ،پرسشنامه میباشد .پرسشنامهای
که در این پژوهش استفاده شده است پرسشنامهای از مقاالت [ ]32برای سطوح پاسخگویی ]6[ ،برای
پاداش احتمالی و [ ]62برای سیستم جبران خدمت مدیران ارشد است که استخراج و ترجمه گشته و
متناسب با مورد مطالعه این پژوهش با اندکی تغییر ،بومی سازی شده است .از میان روشهای متعددی
که برای تعیین اعتبار اندازهگیری وجود دارد روایی صوری و روایی محتوایی برای این پژوهش مورد
استفاده قرار گرفته است .در این تحقیق نیز پرسشنامه به برخی از اساتید دانشگاه ارائه گردید و روایی و
مناسب بودن پرسشنامه را تأیید کردند .سپس از طریق تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار PLS
روایی محتوایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است .در پژوهش حاضر نیز از روش آلفای کرونباخ
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و پایایی ترکیبی برای سنجش قابلیت اعتماد پرسشنامه استفاده شده است که نتایج روایی و پایایی
متغیرهای پژوهش در جدول  ،6ارائه شده است.
جدول  .6ضرایب آلفای کرونباخ و قابلیت اطمینان و روایی متغیرهای پژوهش
شاخص

ضریب آلفای کرونباخ

CR

AVE

سطح پاسخگویی سازمانی
سطح پاسخگویی قانونی
سطح پاسخگویی سیاسی
سطح پاسخگویی حرفه ای
جبران خدمت
پاداش احتمالی

5/887
5/153
5/832
5/878
5/162
5/815

5/163
5/131
5/815
5/165
5/123
5/165

5/759
5/838
5/279
5/855
5/775
5/218

هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به  9نزدیکتر باشد ،همبستگی درونی بین سؤاالت بیشتر و در نتیجه
پرسش ها همگن ترخواهند بود .کرونباخ ضریب پایایی  %25را کم %75 ،را متوسط و قابل قبول ،و
ضریب  %15را زیاد پیشنهاد کرده است .در بسیاری از منابع نیز مقادیر به دست آمده باالی  5/7درآزمون
مطلوب تلقی میشود .پایایی ترکیبی معیاری است که نسبت به آلفای کرونباخ ،سازه ها نه به صورت
مطلق بلکه با توجه به همبستگی سازه هایش با یکدیگر محاسبه میگردد .مقادیر  CRبا مقدار استاندارد
 5.7نشان از مناسب بودن این معیاراست .معیار  AVEنشان دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته
شده بین هر سازه با شاخص های خود است .مقادیر  AVEبا مقدار استاندارد  5/5نشان از مناسب بودن
این معیار است .با توجه به جدول  ،6شاخص های پژوهش از پایایی مطلوبی برخوردارند.
در نهایت روایی واگرا سومین معیار سنجش برازش مدل های اندازهگیری در روش  PLSاست.
روایی واگرا زمانی در سطح قابل قبول است که میزان جذر  AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس
اشتراکی بین آن سازه و سازههای دیگر (مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازهها) در مدل باشد
(فورنل و الرکر .)9189 ،9در جدول  ،3مقدار جذر  AVEهر یک از سازهها با مقادیر همبستگی میان
سازههای دیگر نشان داده شده است.
جدول  .3نتایج سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
سازههای مدل

1

2

3

4

5

6

. Fornell & Larcker

1
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 .9سطح پاسخگویی سازمانی

5/19

 .6سطح پاسخگویی قانونی
 .3سطح پاسخگویی سیاسی
 .2سطح پاسخگویی حرفهای

5/29
5/58
5/22

5/19
5/72
5/28

5/89
5/51

5/81

 .5پاداش احتمالی

5/55

5/22

5/31

5/25

5/83

 .2جبران خدمت مدیران

5/79

5/29

5/21

5/52

5/23

5/87

همانگونه که از جدول  3مشخص است ،مقدار جذر  AVEهر یک از سازهها از مقادیر همبستگی
میان سازههای دیگر بیشتر است که حاکی از مناسب بودن روایی واگرای مدل میباشد.
 .4تحلیل دادهها

تحلیل ویژگیهای دموگرافیک اعضای نمونه مورد بررسی نشان داد که از تعداد  55نفر شرکت
کننده در پژوهش فوق 12 ،درصد را مردان و  2درصد را زنان تشکیل دادهاند که نمونه مورد پژوهش
بین  38تا  56سال سن دارند 36 .درصد افراد فوق دارای مدرک دکتری 58 ،درصد دارای مدرک
کارشناسی ارشد و  95درصد دارای مدرک لیسانس میباشند.
جهت بررسی و تحلیل دادهها پرسشنامه ،ابتدا با استفاده از مهمترین معیارهای برازش بخش
ساختاری ( ،)R2, Q2, CV-COM, GOFبرازش مدل مفهومی پژوهش بررسی میشود که در صورت
مناسب بودن برازش ساختاری مدل ،با استفاده از ضرایب معناداری مسیر ( )t-valueبه آزمون فرضیات
خواهیم پرداخت R2.نشان از تاثیری دارد که یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا می گذارد .چین
و تسنگ سه مقدار  5/33 ،5/91و  5/27را به عنوان مقادیر مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
 R2معرفی میکنند []96؛ بنابراین ضعیف ،متوسط و قوی بودن بر ارزش بخش ساختاری مدل به وسیله
معیار  R2طبق شکل  9تعیین میشود.

شکل  .9چگونگی سنجش برازش بخش ساختاری مدل به وسیله R2
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مقدار  R2برای هر یک از سازههای درونزای ،جبران خدمت مدیران  5/799و پاداش احتمالی
 5/897قابل مشاهده است؛ که مقدار  R2برای سازههای فوق در ناحیهی قوی و متوسط قرار گرفته که
این امر نشان از برازش مناسب مدل ساختاری دارد .معیارهای دیگر برازش در بخش ساختاری مدل
شامل شاخص بررسی اعتبار اشتراک ( )CV-COMو شاخص بررسی اعتبار حشو یا افزونگی (CV-
 )REDمیباشد .شاخص اشتراک ،کیفیت مدل اندازهگیری هر بلوک را میسنجد .شاخص حشو نیز که
به آن Q2استون-گیسر نیز میگویند ،با در نظر گرفتن مدل اندازه گیری ،کیفیت مدل ساختاری را
برای هر بلوک درونزا اندازه گیری میکند .مقادیر مثبت شاخصهای فوق نشانگر کیفیت مناسب و قابل
قبول مدل اندازهگیری و ساختاری میباشد .در جدول  2مقادیر هر یک از شاخصهای مربوط به
متغیرهای مستقل و وابسته آورده شده است.
جدول  .2مقادیر اعتبار اشتراکی و افزونگی برای هر یک از سازهها
نام سازه

اعتبار اشتراکی

اعتبار افزونگی

سطح پاسخگویی سازمانی
سطح پاسخگویی قانونی
سطح پاسخگویی سیاسی
سطح پاسخگویی حرفهای
جبران خدمت مدیران
پاداش احتمالی

5/75
5/83
5/27
5/85
5/77
5/21

5/26
5/51
5/52
5/51
5/52
5/39

همان طور که در جدول  2مشاهده می شود شاخصها مثبت و بزرگتر از صفر میباشد که این امر
نیز موید برازش مناسب بخش ساختاری مدل میباشد .به تازگی یک اندازه گیری مناسب جهانی برای
برازش کلی مدل با استفاده از  PLSپیشنهاد شده است .عددی که برای این معیار بدست می آید ،بین
صفر و یک می باشد که سه مقدار  5/32 ،5/65 ،5/59را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای
 GOFمعرفی نموده اند []26؛ که مطابق با فرمول زیر قابل محاسبه است.
GOF = √AVE × R2

که میانگین  AVEو R2از فرمول های زیر قابل محاسبه است:
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با محاسبه میانگین  AVEو R2و جایگذاری در فرمول ،مقدار  GOFمحاسبه می شود:
= 0. 4

GOF =√0.75 × 0.25

مقدار برازش کلی مدل بر اساس شاخص  5/23 ،GOFبدست آمد که این مقدار در مقایسه با مقادیر
پایه تعریف شده نشان از برازش قوی مدل با داده های جمع آوری شده دارد .در این مرحله به بررسی
و آزمون فرضیات تحقیق بر اساس ضریب مسیر پرداختهایم که نتیجه ضرایب مسیر در شکل  6و
ضرایب معناداری در شکل  3قابل مشاهده است .در واقع ضریب مسیر بیان کننده وجود رابطه علی
خطی و شدت و جهت این رابطه بین دو متغیر مکنون است .در حقیقت همان ضریب رگرسیون در
حالت استاندارد است که ما در مدل های ساده تر رگرسیون ساده و چندگانه مشاهده می کردیم .عددی
بین  -9تا  9+است که اگر برابر با صفر شوند ،نشان دهندهی نبود رابطه ی علی خطی بین دو متغیر
پنهان است.
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شکل  .6ضرایب مسیر بین متغیرها
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در صورتی که مقدار اعداد معناداری  tاز  9/12بیشتر شود ،نشان از صحت رابطهی بین سازهها و
در نتیجه تأیید فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  %15است .همانگونه که در شکل  3مشخص
است ،تمامی ضرایب معناداری ،از  9/12بیشتر میباشند که این امر ،معنادار بودن روابط فوق را در سطح
اطمینان  %15نشان میدهد.
آزمون فرضیات پژوهش

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها منجر به تایید فرضیههای فرعی پژوهش ،به شرح جدول 5
است .جدول شماره  5ضریب مسیر و آماره  tرا نشان میدهد.
جدول  .5آزمون فرضیات فرعی پژوهش
فرضیه
فرضیه
فرعی اول

فرضیه
فرعی دوم

فرضیه
فرعی
سوم

فرضیه
فرعی
چهارم

سطح پاسخگویی سازمانی بر
پاداش احتمالی تاثیر دارد.
پاداش احتمالی بر جبران خدمت
مدیران ارشد تاثیر دارد.
سطح پاسخگویی قانونی بر
پاداش احتمالی تاثیر دارد.
پاداش احتمالی بر جبران خدمت
مدیران ارشد از طریق پاداش
احتمالی تاثیر دارد.
سطح پاسخگویی سیاسی بر
پاداش احتمالی تاثیر دارد.
پاداش احتمالی بر جبران خدمت
مدیران ارشد از طریق پاداش
احتمالی تاثیر دارد.
سطح پاسخگویی حرفهای بر
پاداش احتمالی تاثیر دارد.
پاداش احتمالی بر جبران خدمت
مدیران ارشد از طریق پاداش
احتمالی تاثیر دارد.

مستقل

وابسته

ضرایب مسیر

آماره t

سطح پاسخگویی
سازمانی
پاداش احتمالی

پاداش احتمالی

5/39

2/127

سطح پاسخگویی
قانونی
پاداش احتمالی

سطح پاسخگویی
سیاسی
پاداش احتمالی

سطح پاسخگویی
حرفهای
پاداش احتمالی

5/82

36/111

جبران خدمت
مدیران
پاداش احتمالی

5/38

5/728

جبران خدمت
مدیران

5/82

36/111

پاداش احتمالی

5/93

6/525

جبران خدمت
مدیران

5/82

36/111

پاداش احتمالی

5/26

2/583

جبران خدمت
مدیران

5/82

36/111

شکل  2و جدول  2تاثیر سطح پاسخگویی بر جبران خدمت مدیران ارشد از طریق پاداش احتمالی
بصورت مستقیم و غیر مستقیم نشان میدهد .این نمودار و جدول نشان میدهد که سطح پاسخگویی
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با نقش میانجی پاداش احتمالی بر جبران خدمت مدیران ارشد تاثیر بیشتری داشته است و نقش
تاثیرگذاری پاداش احتمالی را مشخص میکند .لذا فرضیه اصلی تحقیق با نتایج حاصل از تجزیه و
تحلیل دادهها تایید میگردد (آزمون سوبل).

شکل  .2مدل در حالت کلی (ضرایب مسیر)
جدول  .2مقایسه تاثیر مستقیم و غیرمستقیم سطح پاسخگویی بر سیستم جبران خدمت مدیران ارشد
مستقل

میانجی

وابسته

ضرایب مسیر

t

سطح پاسخگویی
سطح پاسخگویی

---پاداش احتمالی

جبران خدمت مدیر
جبران خدمت مدیر

5/29
5/25

2/762
95/183

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در دنیای امروزی ،اکثر سازمانها متحمل عواقب ضعیف ،روحیه پایین مدیران و کارکنان و نرخ
جابجایی نیروی درون سازمانی به علت ضعف یا فقدان برنامههای موثر پاداشدهی و جبران خدمت
میباشند [ .]65دیدگاه انتقادی در سازمانها حاکی از این است که سیستمهای پاداشدهی و جبران
خدمت عاملی هستند که نیازمند بررسی میباشند .این موضوع سبب واکنشهای متعدد و پاسخهایی
است که گهگاه بخاطر بستههای پاداش ناعادالنه در مقایسه با سایر موارد مربوط رخ میدهند .تعداد
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قابل توجهی از این سازمانها دارای ساختار ضعیف سیستمهای پاداش دهی و جبران خدمت یا فاقد آن
هستند که غالبا باعث عدم تعهد مدیران و کارکنان به سازمان میشود .هدف از سیستمهای پاداشدهی
و جبران خدمت اطمینان از این موضوع است که ارزش کار مدیران و کارکنان در سازمان شناسایی
میشود و براساس این ارزشها به آنها پاداشی اعطاء میگردد .این موضوع بدین معناست که سازمانها
از سیستم های پاداش و جبران خدمت برای رفع و تحقق بخشیدن به نیازهای مدیران و کارکنان خود
و همچنین اطمینان یافتن از عملکرد منصفانه و عادالنه آنها استفاده میکنند .پژوهش حاضر با هدف
بررسی اثر سطح پاسخگویی بر سیستم جبران خدمت مدیران ارشد با توجه به نقش میانجی پاداش
احتمالی در سازمانهای دولتی شهر خرم آباد مورد بررسی قرار گرفت .پژوهش حاضر مشتمل بر پنج
فرضیه (یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی) میباشد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها حاکی
از آن میباشد که فرضیه اصلی پژوهش با عنوان اثر سطح پاسخگویی بر جبران خدمت مدیران ارشد با
نقش میانجی پاداش احتمالی در سطح اطمینان  15درصد مورد تایید قرار گرفت .براساس روش سوبل
تاثیر مستقیم سطح پاسخگویی بر جبران خدمت مدیران  5/29میباشد و همچنین مقدار معناداری برابر
با  2/762میباشد با توجه به مقدار معناداری این رابطه ،که از مقدار  9/12بیشتر میباشد میتوان نتیجه
گرفت که سطح پاسخگویی بر سیستم جبران خدمت مدیران در سطح اطمینان  15درصد تاثیر معناداری
دارد از طرفی تاثیر غیرمستقیم این رابطه حاکی از آن میباشد که وجود متغیر میانجی پاداش احتمالی
سبب تقویت این رابطه شده است چرا که در این رابطه غیر مستقیم مقدار ضریب مسیر  5/25و مقدار
معناداری  95/183میباشد که از مقدار  9/12بیشتر است بنابراین در سطح اطمینان  15درصد این
فرضیه تایید میگردد .از آنجایی که این پژوهش برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته است لذا از
وجود مقاالت مشابه در جهت بررسی و مقایسه بین نتایج پژوهش با سایر پژوهشها معاف میگردد .از
طرفی پژوهش حاضر مشتمل بر چهار فرضیه فرعی میباشد که در این فرضیههای فرعی به بررسی
تاثیر سطوح پاسخگویی از جمله سطح پاسخگویی سازمانی ،قانونی ،سیاسی و حرفهای بر سیستم جبران
خدمت مدیران ارشد با توجه به نقش میانجی پاداش احتمالی میپردازد .با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل
دادهها ،سطح پاسخگویی سازمانی با ضریب مسیر ( )5/39و مقدار معناداری ( ،)2/127سطح پاسخگویی
قانونی با ضریب مسیر ( )5/38و مقدار معناداری ( ،)5/728سطح پاسخگویی سیاسی با ضریب مسیر
( )5/93و مقدار معناداری ( )6/525و سطح پاسخگویی حرفهای با ضریب مسیر ( )5/26و مقدار معناداری
( )2/583در سطح اطمینان  15درصد تاثیر معناداری بر پاداش احتمالی دارند و از طرفی پاداش احتمالی
با ضریب مسیر  5/82و مقدار معناداری  36/111تاثیر معناداری بر سیستم جبران خدمت مدیران ارشد
دارد بنابراین وجود متغیر میانجی پاداش احتمالی سبب تقویت و هر چه بهتر شدن رابطه میان سطوح
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پاسخگویی و سیستم جبران خدمت مدیران ارشد میشود .همچنین با توجه به نتایج از بین سطوح
پاسخگویی ذکر شده ،سطح پاسخگویی حرفهای و سطح پاسخگویی سیاسی به ترتیب بیشترین و
کمترین اثر را بر پاداش احتمالی داشتهاند؛ بنابراین با توجه به نتایج حاصل از پژوهش میتوان اینگونه
استنباط نمود که از آنجایی که مدیران مسئولیت سنگین هدایت افراد در سازمان در جهت دستیابی به
اهداف را بر عهده دارند لذا توجه به نوع پاسخگویی و انتظاراتی که این مدیران از سازمان دارد ،مهم
می باشد چرا که این موضوع فرصت مناسبی را برای بررسی پرداخت به مدیران ارشد در ازای عملکرد
در مجموعهای جدید فراهم میآورد که ناشی از تفاوتهای موجود در سطوح سازمانی است .از طرفی؛
از آنجایی که در سیستمهای جبران خدمت بیشتر پرداخت مرتبط با مدیران میباشد سازمانها میتوانند
از این سیستمهای جبران خدمت و پاداش دهی برای ارتقاء عملکرد مدیران و جذب حداکثری افراد
شایسته در سازمان و همچنین نهادینه کردن انگیزه درونی در مدیران استفاده نمایند .از لحاظ تئوری
انگیزهها می توانند باعث افزایش پاداش مورد انتظار شوند و ثانیا تفاوت ارزش بین عملکرد موفق و
ناموفق را افزابش دهند که این دو مورد اشاره به همان پاداش احتمالی دارد .پاداش احتمالی میتواند
محرک قوی برای ایجاد انگیزه در مدیران و کارکنان مطرح شود .با توجه به نتایج مطرح شده،
پیشنهادهایی ارائه میگردد:
 افزایش پرداختها برای مدیران ارشد سازمانها مبتنی بر عملکرد شغلی باشد. همواره به پرداخت پاداش به مدیران ارشد بر مبنای شایستگی و پیشرفت شغلی باشد.-

از یک نوع معیار مناسب برای مشخص نمودن نوع مسئولیتپذیری مدیران ارشد در
سازمانها استفاده شود.

 با توجه به اینکه در این پژوهش سیستم جبران خدمت و پاداش احتمالی بصورت کلی بررسیشده است پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به مقولههای این متغیرها توجه کافی مبذول
گردد.
 با توجه به جامعه آماری پژوهش ،پیشنهاد میشود که این پژوهش در جوامع بزرگتر مثال ازدیدگاه کارکنان مورد بررسی قرار گیرد.
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