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 .1دانشیار گروه اقتصاد ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3دکتری مدیریت ،دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت4131/41/41 :؛ تاریخ پذیرش)4131/44/41 :

چکیده
امروزه سازمانها ساختارهای جبران خدمات خود را تغییر داده ،و نقش و جایگاه پرداخت مبتنی بر عملکررد در سربد پرداخرتهرا افراایش
یافته است .پرداختهای عملکردی نیا در سطوح مختلف سازمان بهطرور مختلفری وجرود دارد .تحقیقرات مختلرف نشران داده اسرت در
سازمانهای با عملکرد باال پرداخت مبتنی بر عملکرد نقش اصلی دارد .از طرفی ،یکی دیگر از متغیرهای مهر در طرایری نظرا جبرران
خدمات تعیین تفاوت یا پراکندگی پرداخت است .با بهکارگیری رویکررد مرد سرازی خطری سلهرلهمراتبری ( )HLMو برا بهررهگیرری از
دادههای واقعی یقوقودستماد و عملکرد  4411نفر از کارکنان بانک ملت ،نشران داده شرد پرداخرت عملکرردی و تفراوت پرداختری برر
عملکرد اثرگذار است و تفاوت پرداخت نقش تعدیلکننده در روابط بین پرداخت مبتنی بر عملکرد و عملکرد فردی ایفا میکند .همچنرین،
نتایج یاکی از آن بوده است که پرداخت عملکردی فردی و تفاوت پرداخت نقشری مهر ترر نهربت بره پرداخرت عملکرردی گروهری در
اثرگذاری بر عملکرد دارند.

کلیدواژگان
پرداخت عملکردی فردی ،پرداخت عملکردی گروهی ،تفاوت پرداخت ،عملکرد ،مد سازی خطی سلهلهمراتبی.



نویسندة مسئول ،رایانامهhamzehrayej@gmail.com :

 649

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،13شمارة  ،3پاییز 1314

مقدمه
تصمیمگیری دربارة دو مفهوم پرداخت عملکردی و تفاوت پرداخت از مهمت رین اج اای ررای
بستة جبران خدمات است ( .)Milkovich & Newman, 2008, p.130سرمایهگذاری در نظام جب ران
خدمات نقدی مبتن بر عملکرد ارزشمند است و م تواند به نیروی ب اققو ب رای بهب ود س ازمان
تبدیل شود ( .)Sturman et al., 2003, p.998پاداش بیش تر ب ه ااران ان ب ا عملک رد بس یار ب او و
اارانان با مهارت الیدی نسبت به اارانان دیگر یک راهبُ رد عام ل انس ان اس ت ا ه ب ا ه د
افاایش عملکرد شرات ارتباط دارد .نشان داد شد است اه اگر برنامههای پرداخت متغیر بهر ور
مناسب ررای  ،اجرا و به عملکرد فردی متصل شود ،اثر مثبت بلندمدت
p.35

دارند ( Lyons & Benora,

 .)2002,برنامههای اه فرصت پرداخت مشابه را برای همة ااران ان ب توج ه ب ه عملک رد

فردی ،یا سطح مسئوقیتپذیری فراهم م انند ،عملکردهای باو نادید گرفته م شود و بر ااران ان
با عملکرد پایین اثر م گذارند ،این فعاقیت با فلسفة شراتهای ب ا عملک رد ب او س ازگار نیس ت
( .)Pfau & Kay, 2002سازمانهای اه جبران خدمات عملکردی را به عملکرد گرو پیوند م زنند
و پرداخت تش ویق ب اوتر و مش مگیرتری ب ه عملکرده ای ب اوتر ارا ه م انن د ،نس بت ب ه
شراتهای اه پرداخت مبتن بر عملک رد را متم ایا نم انن د ،بازگش ت س هام بیش تری دارن د
(.)Watson, 2005
متغیر دیگری اه در یوزة جبران خدمات اهمیت دارد ،تفاوت پرداخت به افراد است .تف اوت
پرداخت یا پرااندگ پرداخت عبارت است از «ریف سطح جبران خدمات پرداختشد ب ه دقی ل
تفاوتها در مسئوقیتهای ااری ،سرمایة انسان و یا عملکرد فردی درون یک س ازمان» (

Bloom,

 .)1999از دیدگا نظریهها ی برابری و عداقت ،وجود تفاوت پرداخت بین اف راد موج ب ایس ا
نابرابری ،و بر مبنای نظریة تورنمنت ،تفاوت پرداخت موجب افاایش انگیاش و عملکرد م ش ود.
نتایج تحقیقات گذشته نیا نشان داد است هموار نتیجة قطع مبن بر اینکه آیا تف اوت پرداخ ت
مناسب است یا خیر ،نم توان به دست آورد (برای نمونه نتایج تحقیقات بک ر و هاس لید (،)2991
دیوارو ( )1002و هیمن ( )1002یاا از اثر مثبت تفاوت پرداخت بر عملکرد اس ت و تحقیق ات
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بلوم ( )2999و پفر و ونگتون ( )2991یاا از اثر منف تفاوت پرداخت بر عملکرد بود اس ت).
بدیه است تفاوت پرداخت اگر ناش از پرداخت مبتن بر عملکرد باشد ،م تواند موج ب بهب ود
انگیا و عملکرد شود (.)Lee et al., 2008, p.320
جبران خدمات یک مفهوم و سازة مندسطح است .پرداخت مبتن بر عملکرد گرو و تفاوت
پرداخت ساز های در سطح گرو یا تیماند و پرداخت عملکرد فردی ساز ای در سطح فرد اس ت.
ماقش مهم دیگر اه در تحقیقات اندا بررس و ارزیاب شد اس ت ،مقایس ة اث ر پرداخ ته ای
عملکردی فردی و گروه بر عملکردهای مختلف در سطوح مختلف اس ت .بن ابراین ،ب ر مبن ای
مارموب بیانشد اهدا

اصل این تحقیق عبارتاند از:

 بررس اثر جبران خدمات مبتن بر عملکرد (فردی و گروه ) بر عملکرد فردی بررس اثر جبران خدمات عملکرد گروه بر عملکرد گرو بررس نقش تفاوت پرداخت بر عملکرد فردی و گروه بررس نقش مداخلهگر تفاوت پرداخت در رابطة بین پرداخت عملکردی و عملکرد بررس روابط بینسطح ساز های سطوح گرو و فرددر این تحقیق ابتدا تالش شد است مفاهیم پرداخت مبتن

ب ر عملک رد ف ردی و گروه  ،و

تفاوت پرداخت از منظر نظری ،همچنین ،تحقیقات انجامگرفت ه بررس

ش ود .س س  ،ب ا توس عة

فرضیهها بر مبنای تحقیقات و متون نظ ری ،ب ا به ر گی ری از روش تجای هوتحلی ل مندس طح
فرضیههای تحقیق آزمون شود .در نهایت ،نتایج تحقیق و پیشنهادهای ااربردی تحقیق مطرح شود.
مبانی نظری تحقیق
فلسفة اتصال پرداخت به عملکرد بحث جدید نیست ،ریشة آن به قرنها قبل برم گردد .زمان ا ه
تمدنهای باستان از محرکهای پوق به دویل اه سازمانهای امروزی مانن د اف اایش به ر وری،
ااهش هاینهها ،ااهش جابهجای آن را بهاار م گیرند ،استفاد م اردن د .آقف ورد و بیت

اوق ین

مشوقهای ماق را ثبت اردند ،زمان اه بابلیان بین سالهای  2921تا  2922قب ل از م یالد جه ت
استقرار نرخ یداقل دستماد آن را بهاار م گرفتند .جاقب اس ت ا ه مش وقه ا اص وو ب ا ه د
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افاایش ستاد های اارانان در عهد باستان بهاار گرفته م شد .شواهد بعدی در قرنه ای ش انادهم
و هفدهم و در دوران اصالیات پروتستانها قابل مشاهد است .ب ر مبن ای ای ن فلس فه ،اع

ای

جامعة پروتستانها اار سخت را به عنوان روش برای خدمت به خدا م دانس تند .آنه ا موفقی ت
اقتصادی را بر مبنای میاان اار سخت انجامگرفته م سنجیدند .بنابراین ،اار سخت ب ه پرهیاا اری
و در نهایت ،به موفقیت اقتصادی نا ل م شد (.)Alford & Beaty, 1951, p.25
ب ر عملک رد از

مرور تاریخچة نظامهای جبران خدمات نشان م دهد نظامهای پرداخت مبتن

نظر محبوبیت و بهاارگیری در س ازمان ه ا ،ص عود و ن اول داش ته اس ت و هم وار در ص نای و
شراتها مقبول نبود است .پرداخت عملکردی بهویژ در رول انق الب ص نعت ب ا معرف

نظ ام

قطعهااری محبوب شد .با گذشت زمان ،محبوبیت قطعهااری افول ارد و بهاارگیری اشکال دیگ ر
پرداخت عملکردی ،مانند تسهیم سود و تسهیم دستاورد 2ظهور ارد و در دههه ای  2910و 2990
محبوب شد ( .)Buklin & Dickinson, 2001, p.56اما در دهههای  2920و  ،2990ان وا پرداخ ت
عملکردی با پرداخت ارشدیت و انطب اق ب ا هاین هه ای زن دگ ج ایگاین ش د (
2000, p.10

& Milkovich

 .)Stevens,در دهة  2910ااهش میانگین نرخ رشد بهر وری و اف ول رقاب تپ ذی ری

جهان صنای آمریکا ،به ایجاد نظامه ای پرداخ ت ج ایگاین منج ر ش د (

;Blinder, 1990, p.40

 ،)Dickinson & Gillette, 1993, p.22انوا پرداخ ت عملک ردی دوب ار ظه ور ا رد .س ازمانه ا
محدودیت پرداختهای غیراقت ای  ،مانند ارشدیت و مبتن بر هاینههای زن دگ را ش ناخت ،در
نتیجه ،تمایل یافت اقدامات جدید را بر مبنای عملکرد اجرا انند ( .)Lawler, 1990, p.36پرداخ ت
مبتن بر عملکرد به شراتها امک م اند به محیط متحول اس بوا ار پاس خ مناس ب دهن د.
بهویژ پرداخت عملکردی ،بهر وری اارانان را ارتقا م دهد و از تغییر در ارزشها ،فرهنگ ا ار،
و راهبردهای تجاری پشتیبان م اند .روند افاایش ب ها ارگیری راهبرده ای پرداخ ت مبتن
عملکرد یاا از آن است اه برای شراته ای ام روزی ارزش ایج اد م ان د

بر

( Sturman et al.,

1. Profit sharing and gain sharing
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 .)2003,امروز پرداختهای مبتن بر عملکرد جاء جدانشدن اقدامات مناب انسان و یک

از اصول اصل نظامهای ااری با عملکرد باو است .تحقیقات نشان داد اس ت رون د ب ها ارگیری
انوا پرداختهای مبتن بر عملکرد روبهافاایش است و این روند در سالهای اخیر در اش ور م ا
ایران ،نیا صعودی بود است .پرداختهای مبتن بر عملکرد انوا مختلف دارد .ربق هبن دیه ای
مختلف از انوا پرداختهای عملکردی انجام گرفته است .اوقین تالشها جهت ربق هبن دی را در
آثار و نوشتههای ویتل ( )2991و ماریوت ( )2929م توان مشاهد ا رد .ویت ل ی ک ربق هبن دی
پیوستار پرداخت و

ربیع از نظامهای تشویق اه بر یک پیوستار قرار دارد ،مطرح ارد .یک رر

دیگ ر پیوس تار

دستماد اامال مبتن بر زمان قرار دارد اه پرداختها مستقل از توقید اس ت .ر ر

نظام قطعهااری وجود دارد اه اارانان همة نتایج را تقبل م انند .پرداختها مستقل از زمان ،و در
یاقت ناب اامال وابسته ب ه عملک رد ااران ان اس ت .در ج دول  2بخش

از ربق هبن دی ان وا

پرداختهای عملکردی نشان داد شد است.
جدول  .1انواع طبقهبندی پرداختهای عملکردی

محققان
ویتل ()2991

طبقهبندی

ربقهبندی پیوستاری (یک رر

پرداخت دستماد ثابت و رر

دیگر پرداخت مبتن

بر عملکرد)
ماریوت ()2929

سه ربقه (نظام پرداخت گروه یا فردی اوتا مدت ،نظام جمع بلندمدت ،نظامهای
غیرمستقیم)

ویتل و همکاران ()2919

ربقهبندی پیوستاری ( یک رر

پرداخت مبتن بر زمان و رر

دیگر پرداخت اامال

عملکردی)
ووقر ()2990
میلکوویچ و همکاران ()2992
میلکویچ و نیومن ()1001
ماگلیری ()1009

فردگرا (پرداخت شایستگ و پرداخت پاداش) و جم گرا (تسهیم دستاورد و جا آن)
ماتری

سطح پرداخت عملکردی و اثر مشوقهای ماق

پرداختهای فردی اوتا مدت ،مشوقهای گروه بلندمدت و مشوقهای بلندمدت
پرداختهای عملکردی فردی ،گروه و سازمان

ماگلیری ( )1009بیان ارد سه نو نظام پرداخت مبتن بر عملکرد وجود دارد :پرداخت مبتن
بر عملکرد فردی ،پرداخت مبتن بر عملکرد گروه  ،و پرداخت مبتن بر عملکرد سازمان  .اوق ین
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نو از این نظام ،مبتن بر عملکرد فردی است اه شامل پرداخت قطعها اری (پرداخ ت ب ر مبن ای
واید توقیدی) ،پرداخت مبتن بر امیسیون (پرداخت بر مبن ای ف روش ی ا درآم د ایجادش د ) ،و
برخ مشوقهای اوتا مدت و برنامههای قدردان و ش ناخت (پرداخ ت مبتن
خاص) است .این نظامها در بهبود عملکرد فردی ب هش دت اث ربخشان د (

ب ر دس تاوردهای

Buklin & Dickinson,

.)2001, p.59; Jenkins et al., 1998, p.780
انوا دیگر پرداختهای عملکرد فردی شامل پرداخت شایستگ  ،2پاداشهای وم

 -س ام 1و

ررحهای پرداخت تشویق است .پرداخت شایستگ افاایش یقوق پای ه را ب ه ارزی اب عملک رد
مرتبط م اند اه معموو بهرور ساونه انجام م گیرد .پاداشهای وم  -س ام ب ر مبن ای عملک رد
اارانان یا سازمان قرار دارد و این نو پاداشها معموو در پایان س ال پرداخ ت م ش ود .ج وایا
قحظه ای فردی با عنوان پرداختهای عملکردی ،به اارانان اعطا م شود اه عملکرد س تودن در
پروژ ای خاص یا عملکردی فراتر از انتظار داشته باشند .ررحهای پرداخت تشویق ن وع تعه د
پرداخت برای تحقق اهدا

یا سطح عملکردی ازقبلتعی ینش د اس ت .ای ن ویژگ

پرداخت تش ویق را از پرداخ ته ای عملک ردی ف ردی دیگ ر متم ایا م ان د

ر رحه ای

( & Milkovich

.)Newman, 2008, p.263
نظامهای پرداخت عملکرد فردی در تشویق افراد جهت عملکردهای مبتن بر گرو  ،ی ا مبتن
بر سازمان ،مانند فعاقیتهای تیم  ،رفتاره ای ش هروندی ،تع اون و همک اری و تعه د بلندم دت
اارانان اثربخش نیست ( .)Beer & Cannon, 2004, p.14; Rynes et al., 2005, p.574در این راستا،
شراتها و سازمانها از برنامههای تشویق مبتن بر فرد به برنامههای تش ویق مبتن

ب ر ت یم ی ا

گرو روی آوردند .برنامههای تیم بهویژ برای نیروی اار امروز اه بیشتر تیممحورند ،مناسبت ر
است ( .)Flannery et al., 1996به عالو  ،آنها به مدیریت امکان انعط ا پ ذیری در ن و و می اان

1. Merit Pay
2. Lump-Sum Bonus
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اس ت .ی ک گ رو ممک ن اس ت ی ک ت یم،

دپارتمان ،یا بخش 2سازمان باشد .برنامههای پرداخت گروه

اش کال مختلف

دارن د ا ه ش امل

تسهیم سود ،تسهیم دستاورد ،مشوقهای تیم  ،تسهیم هد  ،تسهیم موفقیت ،تسهیم برد ،و تسهیم
نت ایج

(1996, p.69; Schuster & Zingheim, 1993, p.45

 )Belcher,اس ت .برنام هه ای ت یم و

گرو محور از برنامههای تشویق متمایاند ،زیرا فرصتهای تش ویق معم وو ب ر مبن ای عملک رد
جمع همة اع ای گرو است .زمان اه یک هد

محقق م شود ،پرداخت به شکل جوایا نقدی

انجام م گیرد .این ترایب پرداخ ت در جه ت ارتق ای عملک رد هم ة اف راد در گ رو و تقوی ت
همبستگ تیم ررای

ش د اس ت (.)Flannery et al., 1996, p.180; Rynes et al., 2005, p.574

این برنامهها ویژگ های مشترا نیا ب ا مش وقه ای ف ردی دارن د ،ه ر دو ب ر مبن ای رفتاره ا و
پیامدهای خاص است اه به پاداش عملکردی و بهموق منج ر م ش ود (
p.59

Buklin & Dickinson,

 .)2001,این نو برنامهها بهویژ در راستای ایجاد نتایج اوتا مدت مانن د آورد ه ای م اق و

افاایش بهر وری مناسب است.
نتایج تحقیقات در یوزة پرداختهای جمع مانند پرداختهای مبتن بر عملکرد گروه  ،ی ا
تیم نشان داد است اه با بهبود به ر وری ( ،)Hansen, 1997, p.39ا ارتیم (
p.180

 ،)1991,رض ایت از پرداخ ت

(1995, p.720

Hatcher & Boss,

 ،)Welbourne,ارتب اط گروه

(

& Hanlon

 )Taylor, 1991, p.251و ا اهش ش کایات ( )Hatcher & Boss, 1991, p.175ارتب اط دارد .اگرم ه
دربارة اینکه برنامههای پرداخت گروه مگونه ساختار یافته است ،شناخت ااف وجود دارد ،ام ا
شناخت ام دربارة مگونگ و مرای

موفقی ت ای ن ن و برنام هه ا در تحقیق ات وج ود دارد

( .)Hatcher & Boss, 1991, p.175در این تحقیق تالش م شود اثر پرداختهای عملکردی ش امل
پرداختهای مبتن بر عملکرد فردی و گروه (از نو تسهیم هد ) بر عملک رد ف رد و عملک رد
گرو بررس شود.
1. Division
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تفاوت پرداخت

و

از گذشته برای متخصصان مناب انسان  ،بهویژ جبران خدمات ،اه نظامهای پرداخت را ررای

مدیریت م انند ،پرااندگ یا تفاوت پرداخت یک از ماقشهای مهم بود است .اصطالح تفاوت
پرداخت اشار به «ریف سطح جبران خدمات پرداختشد به دقیل تف اوته ا در مس ئوقیته ای
ااری ،سرمایة انسان و یا عملکرد فردی درون یک س ازمان» دارد (
2008

& Bloom, 1999; Milkovich

 .)Newman,گرهارت و میلکوویچ بیان اردن د اگ ر م ه تواف ق وج ود دارد ا ه پراان دگ

پرداخت بر عملکردهای فردی و سازمان اثرگذار است ،اما توافق ام بر مگ ونگ و مرای
وج ود دارد

(& Milkovich, 1992, p.670

آن

 .)Gerhartدر یقیق ت ،در مت ون نظ ری ت وافق ب ر

پرااندگ مناسب پرداخت وجود ندارد :آیا پرااندگ پرداخت باید فشرد و مس اواتگرایان ه ،2ی ا
باید مبتن بر نظامهای سلسلهمراتب  1باشد؟ .بحث دربارة اینکه مه می ای ی ک توزی

پرداخ ت

عادونه را ایجاد م اند ،برای سازمانها بس یار یی ات اس ت ( .)Lee et al., 2008, p.325در واق ،
تصمیمهای توزی پرداخ ت ب ر اارمن دیاب  ،نگ رش و عملک رد ت ثثیر معن ادار دارد (

& Becker

.)Huselid, 1992, p.340; Pfeffer & Langton, 1993, p.402
بهرور معمول دو نو توزی پرداخت وجود دارد .زم ان ا ه توزی

پرداخ ت سلس لهمراتب

است ،عموما سهم زیادی از پرداخت در سطوح ،مشاغل ،یا افراد ام متمراا ،و در امتداد س طوح
پرداخت ،برابری امتری وجود دارد .توزی پرداخت فشرد روری است ا ه پرداخ ت پراان دگ
ام داشته باشد و در سطح مشاغل یا افراد بهرور برابر توزی شد باشد ،و ممک ن اس ت س طوح
پرداخت امتری نسبت به توزی سلسلهمراتب داشته باشد .تمراا این مطاقعه بر توزی پرداخت ،یا
تفاوت در پرداخت واقع است و نه تعداد سطوح پرداخت.
تصمیمها دربارة برابری توزی پرداخت درونسازمان  -خوا سلسلهمراتب

ی ا فش رد باش د-

1. Egalitarian
2. Hierarchal
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برای سازمانها و اارانان بسیار مهم است .در برخ سازمانها (مانن د  200ش رات برت ر از نگ ا
فورمون) نسبت پرداخت بیشترین به امترین پرداخت به اارانان یت از  100:2هم تجاوز م اند
و در برخ دیگر از شراتها (مانند شراتهای یقوق و یسابرس ) این نسبت به  21:2نادی ک
است

(1997, p.60

 .)Reingold,برای تصمیمگیرندگان سازمان سؤال اصل این است اه آیا توزی

پرداخت سلسلهمراتب تر یا فشرد تر با پرداخت باوتر یا امتر به نیروی اار برای عملکرد س ازمان
و عملکرد فردی ااراردی نیا متصور است (.)Bloom, 1999, p.26
در مدل سلسلهمراتب بهاارگیری پاداشهای نابرابر جهت تحریک تالش فردی ب اوتر و تثای د
بر عملکرد است ،اما در مدلهای فشرد  ،بر بهاارگیری پرداخت براب ر جه ت انگی اة همک اری و
سطح باوتر عملکرد گروه تثاید شد است .محققان جبران خدمات بیان م انن د پرداخ ت ،ب ه
عنوان یک «ااوی وابسته به مقام و جایگا » ،جایگا و وجهة سازمان فرد را متثثر م اند .بنابراین،
توزی فشرد تر پرداخت ممکن اس ت ارزش جایگ اه پرداخ ت را ا اهش ده د .اخی را برخ
محققان بیان اردند توزی پرداخت فشرد برای عملکرد گروه م تواند مطلوب و مناسب باش د،
زیرا این نو توزی به ایج اد ایس ا

انص ا

وهد

مش ترک ،تقوی ت همک اری ،رفتاره ای

تیممحورانه و هد محوری منجر م شود (.)Lazear, 1995, p.26
همانرور اه بیان شد در نتایج تحقیقات گذشته نیا اجماع بر مگونگ و مرای
تفاوت پرداخت بر عملکرد وج ود ن دارد .ج دول  1بخش

اثرگ ذاری

از تحقیق ات و نت ایج آنه ا درب ارة

اثرگذاری تفاوت پرداخت بر عملکرد را نشان م ده د .هم انر ور ا ه مش اهد م ش ود نت ایج
تحقیقات مختلف با یکدیگر متناقض نیا م باشد .در این تحقیق برآنیم تا اثر تف اوت پرداخ ت ب ر
عملکرد در سطوح مختلف را بررس و تحلیل انیم.
جدول  .2بررسی تحقیقات انجامگرفته در حوزة اثر تفاوت پرداخت بر عملکرد

نویسندگان

معیار

تأثیرتفاوتبرمعیار

بکر و هاسلید ()2991

عملکرد رانندگان

مثبت

برری و جول ()1009

تغییر در درصد پیروزشدن

معنادار نبود.
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ادامة جدول  .2بررسی تحقیقات انجامگرفته در حوزة اثر تفاوت پرداخت بر عملکرد

نویسندگان
بلوم ()2999
موندقو و مکس
()1009

نویسندگان

نویسندگان
عملکرد فردی (برای افراد با یقوق پایین ،منف وبرای افراد

منف

دارای یقوق باو ،مثبت) ،عملکرد تیم

آمیخته

درصد پیروزی (منف ) ،درآمد (مثبت)
بهر وری (منف ) ،هماهنگ (منف ) ،رضایت (منف ) ،روابط

پفر و ونگتون ()2991

منف

زمان اه پرداخت عملکردی یا مبتن بر ارشدیت باشد،
ضعیفتر است.
اارای مناب (برای سطح پرداخت پایین ،منف ) ،عملکرد ماق

بروان و همکاران

(پرداخت سلسلهمراتب باوتر از بازار و یا پرداخت

()1001

مساواتگرایانه پایینتر از بازار به بهترین عملکرد ماق منتج

وابسته به سطح پرداخت

م شود)،
فردریکسون و
همکاران ()1020

عملکرد شرات

ق و همکاران

عملکرد شرات (باوتر در شراتهای با هاینة عاملیت باو و

()1001

یاامیت شرات اثربخش مثبت است)

منف
مثبت

فرضیههای تحقیق
بر مبنای مبان نظری تحقیق و بررس تحقیقات گذشته ،فرضیهه ای تحقی ق ب ه ش رح ذی ل بی ان
م گردد:
فرضیة اول :پرداخت مبتن عملکرد فردی بر عملکرد فردی اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضیة دوم :پرداخت مبتن بر عملکرد گرو بر عملکرد فرد اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضیة سوم :پرداخت مبتن بر عملکرد گرو بر عملکرد گرو اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضیة مهارم :تفاوت پرداخت بر عملکرد فردی اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضیة پنجم :تفاوت پرداخت بر عملکرد گروه اثر مثبت و معنادار دارد.
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فرضیة ششم :تفاوت پرداخت در رابطة بین پرداخت مبتن بر عملکرد فردی و عملک رد نق ش
تعدیلانندگ دارد.
فرضیة هفتم :تفاوت پرداخت در رابطة بین پرداخت مبتن بر عملکرد گروه و عملکرد نق ش
تعدیلانندگ دارد.
شکل  2ارتبارات بین متغیرهای تحقیق بر مبنای فرضیههای تحقیق را نشان داد است .شکل 2
روابط بینسطح را بهخوب نشان داد است.
تفاوت پرداخت

H5

عملکرد گروهی

پرداخت
عملکردی گروهی

H4
H7

سطح گروه

H3

سطح فرد

H6

H2

عملکرد فردی
H1

پرداخت
عملکردی فردی

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق


روش تحقیق
سازمانها نظامهای تودرتوی سلسلهمراتب اند ،بنابراین ،ماهیتا مندسطح اند .اارانان در گرو ه ا و
تیمها اار م انند و تیمها در درون سازمانها و خود سازمانها نیا م رتبط ب ا س ازمانه ا دیگرن د
( .)Klein et al., 1994بنابراین ،هیچ ساز ای در تحقیقات سازمان خاق از سطح نیست و محققان
اه پدیدة سازمان را بررس م انن د ،همیش ه ب ا ای ن م اقش مواجهن د ( .)Klein et al., 1994در
سالهای اخیر ،نظریهها ،ررحهای تحقیق ،و تحلیلهای سازمان مندسطح  2توج ه زی ادی را ب ه
1. Multilevel
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خود جلب ارد و پیشرفتهای زیادی در این یوز انجام گرفت ه اس ت .ای ن پیش رفته ا ش امل
توسعه در توجیه آم اری و نظ ری س از ه ای مندس طح ( ،)Kozlowski & Klein, 2000توس عة
نظری هه ای مندس طح ( ،)Darzin et al., 1999, p.292; Morgeson & Hofmann, 1999, p.251و
توسعة روشها و فنون پیچیدة آماری برای تبیین روابط مدلهای مندسطح

( Raudenbush et al.,

 )2002, p.201; Bauer et al., 2006; p.145است .اوزوقوفسک و ال ین ( )22 ،1000بی ان اردن د
«تئوریسازی مندسطح بیانگر یک ماقش و مسئلة مشمگیر برای محققان سازمان است ا ه ی ا
در سطح خرد م اندیشند ،یا در سطح االن ،و یا هم االن و هم خ رد م اندیش یدند .آنه ا بای د
مندسطح بیندیشند» .2با توجه به ماهیت سازمانه ا ،روش ن اس ت ا ه متغیره ا در ی ک س طح
سلسلهمراتب م توانند بر متغیرهای سطح دیگر اثر بگذارند.
از مایتهای اصل مدلهای خط سلسلهمراتب  1به عنوان یک روش این اس ت ا ه آنه ا ب ه
محقق امکان م دهند بهرور همامان روابط درون یک سطح سلسلهمراتب  ،همچنین ،روابط بین ،یا
امتداد سطوح سلسلهمراتب را مطاقعه و بررس اند .به منظور مدلسازی روابط درون سطح و ب ین
سطوح ،محقق نیاز دارد بهرور همامان دو مدل را تخمین زند :اول ،مدل رواب ط ب ین ه ر ی ک از
وایدهای سطح پایین و دوم ،مدل مگونگ تفاوت ،یا اختال
دوسطح مدل خط

سلس لهمراتب

ارتب اط درون وای دها .ای ن م دل

را تعری ف م ان د (.)Raudenbush & Bryk, 2002, p.157

مدلسازی خط سلسلهمراتب بر مبنای معادوت اه بهتفکیک در هر سطح تعریف م شود ،ش کل
م گیرد .تعریف و ررای این معادوت اصل اساس در مدلسازی خط سلسلهمراتب است .برای
مثال معادوت زیر مدق دوسطح شامل فرد و گرو را نشان م دهد اه روش آن م توان د ب رای
هر موقعیت اه وایدهای سطح پایین درون وایدهای سطح باوی ساان شد ان د ،ب ها ار گرفت ه
شود .این مدلها یک رویکرد دوسطح را در بررس های بینسطح بهاار گرفتند اه م دل س طح

1. Think Multilevel
)2. Hierarchal Linear Modelling (HLM
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 2مجاا برای هر گرو تخمین زد م شود .این مدل معم وو ب ه ش رح م دل رگرس یون رابط ة 2
است:
() 2

Level2: Yij= β0j + β1jXij + rij

اه  Yijسنجة ستاد برای فرد  iدر گرو  Xij ،jارزش متغیر پیشبین برای فرد  iدر گرو  β0j ،jو
 β1jعدد ثابت و شیب تخمین زد شد برای هر گرو ب هر ور مج اا ،و  rijع دد باقیمان د اس ت.
تحلیل سطح دوم ،عدد ثابت و شیب تحلیل سطح اول را به عنوان متغیر وابس ته انتخ اب م ان د.
برای مثال مدل سطح دوم معموو به شرح رابطة  1است:
()1

Level1: β0j = γ00 + γ01Gj + U0j
β1j = γ10 + γ11Gj + U1j

در ای ن مع ادوت Gj ،متغی ر س طح گ رو  γ00 ،و  γ10اع داد ثاب ت س طح دوم ،و  γ01و

γ11

شیبهای اند اه  Gjرا به عدد ثابت و شیب معادقه سطح یک م رتبط م انن د و  U0jو  U1jاع داد
باقیماندة سطح دوماند .نرمافاار  HLMبرای روش مدلسازی خط سلسلهمراتب ایجاد شد اس ت
و انوا آزمونهای آماری برای آزمون فرضیهها انجام م دهد.
متغیرهای تحقیق عبارت اند از پرداخت عملک رد ف ردی (متغی ر مس تقل س اان در س طح ،)2
پرداخت عملکرد گروه (متغیر مستقل س اان در س طح  ،)1تف اوت پرداخ ت (متغی ر مس تقل و
تعدیلانندة ساان در سطح  ،)1عملکرد فردی (متغیر وابستة ساان در سطح  )2و عملکرد گروه
(متغیر وابستة س اان در س طح  .)1داد ه ای هم ة متغیره ای تحقی ق واقع

ب ود و ب ر مبن ای

خوداظهاری فردی و گروه اند و پرسشنامهای نیستند .داد های پرداخت از نظام یق وقودس تماد
بانک ملت استخراج شد است و شاخص تفاوت پرداخت نیا با استفاد از فرم ول ض ریب جین
اه یک از بهترین روشهای محاسبة تفاوت پرداخت است ،انج ام گرفت ه اس ت .فرم ول ض ریب
جین برای محاسبة تفاوت پرداخت عبارت است از:
() 1

) = 2 + (2/n) –(1/n1yˉ)(y2+1y1+…+nynضریب جین پرداخت
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اه در آن yn....y1 ،میاان یقوق افراد گرو در تیم  ، jاه بر مبنای باوترین مبلغ ب ه پ ایینت رین
مبلغ رتبهبندی شد است yˉ ،متوسط پرداخت گرو  ،و  nتعداد افراد گرو  Jاست .برای هر گ رو
(شعبه) میاان ضریب جین محاسبه شد است .داد های عملکرد فردی اف راد نی ا ب ا ب ها ارگیری
نتایج سامانة ارزیاب عملکرد فردی اارانان بانک ملت اس تخراج ش د اس ت ا ه ب ر مبن ای ای ن
سامانه ،همة افراد شعب بانک ملت به رور ماهانه ارزیاب م شوند .عملکرد گروه (شعب) نیا ب ا
بهاارگیری سامانة برنامة عملیات شعب استخراج شد است .بر مبنای برنامة عملیات ش عب بان ک
ملت ،ساونه اهداف برای همة شعب تعیین ،و بر مبنای میاان دستیاب ب ه ه د  ،ش عب ارزی اب
م شود .بنابراین ،در این تحقیق تعریف عملی ات از گ رو  ،ش عب بان ک مل ت اس ت و تعری ف
عملیات از فرد ،افراد شاغل در این شعبهاند.
جامعه و نمونة آماری
تحلیلهای مندسطح نیازمند مالیظات خاص در نمونهگیری است .داد ه ای گ ردآوریش د از
مطاقعة میدان باید درون سازمان به اندازة ااف همگ ون و همراس تا باش ند .معم وو در تحقیق ات
مندسطح روش نمونهگیری روش هدفمند 2از ن و غیرایتم اق  1اس ت (
p.63

Kozlowski & Klein,

 .)2000,تعداد نمونة تحلیلهای مندسطح قیدهای خاص دارند .در متون نظری م دله ای

خط سلسلهمراتب  ،ارفت ( )2992یک از ااملترین و جام ترین تحقیقات را در یوزة اقاام ات
اندازة نمونه و قدرت نمونه انجام داد .او با بهر گیری از مطاقعات ایم ( )2990بیان ارد بهرور ال،
اندازة نمونه در تحقیقات مندسطح باید نسبتا زیاد باشد .ه افمن ( )2999در نت ایج ش بیهس ازی
ریاض در مقاقهای تحقیق بیان ارد جهت دستیاب به  90درصد ارمینان در متغیرهای بینس طح
یک نمونة 10تای از گرو  ،اه در هر گرو  10فرد (نمونه) (یداقل  900نفر نمونه) یا اینک ه ی ک
نمونه از  220گرو اه در هر گرو  2نفر (نمونه) (یداقل  920نفر نمونه) وجود داشته باشد ،بای د
1. Purposive
2. Nonprobability

بررسی تأثیر پرداختهای مبتنی بر عملکرد فردی و گروهی و تفاوت پرداخت بر عملکرد با روش مدلسازی ...

انتخاب ارد .از ررف  ،ما

و هوا

656 

( )1002در تحقیق خود با عنوان «افای ت ان دازة نمون ه در

مدلسازی مندسطح » بیان اردند آنچه در نمونهگیری مندسطح مه م اس ت ،تع داد نمون ه در
سطح گرو است .آنها در مطاقعة شبیهسازی خود بدین نتیجه دست یافتند اه فقط در تعداد گ رو
امتر از  20نتایج ممکن است منحر

شود و در نمونههای بیشتر از  ،20این مشکل وج ود ن دارد.

به عبارت دیگر ،یداقل تعداد نمونه در س طح گ رو را  20گ رو مط رح اردن د (

Maas & Hox,

 .)2005, p.88با توجه به اصول نمونهگیری ،در تحقیقات مندسطح  ،در تحقیق یاضر  119ش عبه
(گرو ) و  2091نفر به عنوان نمونه مد نظر قرار گرفت و داد های ای ن اف راد و ش عب در تحقی ق
یاضر بهاار گرفته شد .همچنین ،با توجه به درجهبندی شعب و استانهای اشور در بان ک مل ت،
تالش شد نمونه از همة درجهها انتخاب شود تا نمونهگیری ب ا ی داقل خط ا انج ام گی رد .روش
نمونهگیری تحقیق نیا غیرایتماق و هدفمند بود است.
تجزیهوتحلیل دادهها
جدولهای  9 ،1و  2نتایج مدلسازی خط سلسلهمراتب را اه با بهاارگیری نرمافاار  HLMنسخة
 9/02انجام گرفته است ،نشان م دهد .جدول  1نتایج مدلسازی خط سلسلهمراتب را زم ان ا ه
متغیر عملکرد فردی به عنوان متغیری وابسته وارد مدل شد است ،نشان م دهد .مدل  2نتایج مدل
صفر مدلسازی خط سلسلهمراتب را نشان م دهد .هد
متغیر مستقل وارد نم شود ،آن است اه میاان واریان

از تحلی ل م دل ص فر ا ه در آن ه یچ
تبیینشد متغیر وابسته در سطوح مختلف

بررس شود (این عمل با محاسبة مقدار  2ICCتعیین م شود) .مقدار ضریب همبستگ بینربق های
برابر با  12درصد است .)0/990/)0/129+0/990(( .این مقدار یاا از آن است ا ه  12درص د از
واریان

عملکردی در بین گرو مورد بررس ساان ب ود و  22درص د واری ان

در درون گ رو

قرار دارد .در مدل  1پرداخت عملکرد فردی به عنوان متغیر مس تقل وارد م دل م ش ود و نت ایج
1. Inter-Class Correlation
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یاا از آن بود است اه اث ر پرداخ ت عملک ردی ب ر عملک رد ف ردی براب ر ب ا  0/2221اس ت
 )γ10=0/2221و این مقدار نیا با توجه به مقدار آمارة ت (برابر با )2/19و همچنین ،ع دد معن اداری
( )P>0/002معنادار است .در مدل  1پرداخت عملکرد گروه وارد مدل م ش ود و نت ایج نش ان
م دهد اثر بینسطح پرداخت عملکردی گروه بر عملکرد فردی مثب ت و معن ادار اس ت .ای ن
مقدار اثر برابر با  0/2912است ( .)γ01=0/291همچنین ،مقدار آمارة ت برابر با  ،1/19و مقدار ع دد
معناداری نیا برابر با  P=0/021است .در مدل  9بهرور همامان پرداخته ای عملک ردی ف ردی و
عملکردی گروه وارد مدل شدند ،اما فقط اثر پرداخت عملکرد فردی معنادار شد اس ت .مق دار
آمارة ت اثر پرداخت عملکردی گروه ( )γ01=0/09برابر با  ،2/01و مقدار عدد معناداری نیا براب ر
با  0/109است .مقدار آمارة ت اثر پرداخت مبتن بر عملکرد فردی بر عملکرد ف ردی (،)γ01=0/29
برابر  9/901است .همچنین P>0/002 ،است .در مدل  ،2متغیر تفاوت پرداخت اه با روش ضریب
جین محاسبه شد است ،وارد مدل شد و نتایج مدلسازی خط سلسلهمراتب ی اا از آن اس ت
اه تفاوت پرداخت بر عملکرد فردی اثری مثبت داشته است ( )γ01=9/21اه این اث ر ب ا توج ه ب ه
مقدار آمارة ت و عدد معناداری معنادار است ( t=1/109و  .)P=0/001در م دل  ،2هم ة متغیره ای
مستقل وارد مدل م شود تا اثر همامان سه متغیر بررس شود.
ادامة جدول  .3نتایج مدلسازی خطی سلسلهمراتبی ( )HLMمتغیر وابسته :عملکرد فردی

مدل

عدد درجةآزادی

انحراف

انحراف

معیار2

معیار 1معناداری

تقریبی

آمارةتی

خطای
استاندارد

ضریب

اثراتثابت
For INTRCPT1, β0

2

0/91

0/21

0/922

0/299

>0/002

192

22/012

0/021

1/29

>0/002

192

29/121

0/0212

1/29

>0/002

922

2/199

0/012

INTRCPT2, γ00
For INTRCPT1, β0

1

INTRCPT2, γ00

For VARIABLE slope, β1

0/22

INTRCPT2, γ10
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ادامة جدول  .3نتایج مدلسازی خطی سلسلهمراتبی ( )HLMمتغیر وابسته :عملکرد فردی

مدل

عدد درجةآزادی

انحراف

انحراف

معیار2

معیار 1معناداری

تقریبی

آمارةتی

خطای
استاندارد

ضریب

اثراتثابت
For INTRCPT1, β0

1

0/911

0/299

9

0/922

0/292

2

0/912

0/221

2

0/922

0/211

>0/002

199

22/111

0/021

1/29

INTRCPT2, γ00

0/021

199

1/192

0/011

0/29

GVARIABLE,γ01

>0/002

119

22/102

0/02

1/29

INTRCPT2, γ00

0/109

119

2/011

0/09

0/09

GVARIABLE, γ01

>0/002

900

9/901

0/019

0/29

>0/002

119

22/991

0/02

1/29

INTRCPT2, γ00

0/001

119

1/109

1 /1

9/21

JINI, γ01

>0/002

119

29/911

0/022

1/22

INTRCPT2, γ00

0/129

119

2/221

0/012

0/09

GVARIABLE, γ01

0/001

119

1/990

1/21

2/99

JINI, γ02

>0/002

291

9/121

0/019

For INTRCPT1, β0

For VARIABLE slope, β1
INTRCPT2, γ10
For INTRCPT1, β0

For INTRCPT1, β0

For VARIABLE slope, β1

0/29

INTRCPT2, γ10

متغیر پرداخت عملکرد فردی در سطح  ،2و متغیره ای پرداخ ت عملک رد گروه

و تف اوت

پرداخت در سطح  1قرار دارند .اثر پرداخت متغیر ف ردی و تف اوت پرداخ ت ب ر عملک رد ف ردی
معنادار است ،اما اثر پرداخت عملکرد گروه بر عملکرد فردی معنادار نم باشد .زیرا ب ه ترتی ب،
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مقدار آمارة ت و عدد معناداری برای هر یک از آنها برابر ب ا  9/121و  1/990 ،>0/002و ، 0/001
 2/221و  0/129است.
جدول  9نتایج مدلسازی خط سلسله مراتب با متغیر وابستة عملکرد گروه را نشان م دهد.
در مدل  9مدل صفر بررس شد است .مدل صفر به معنای این است اه فق ط متغی ر وابس ته وارد
مدل شد و هیچ متغیر مستقل  ،مه در سطح  2و مه در سطح  1وارد مدل نشد .این مدل واری ان
متغیرهای وابسته را دستهبندی و میاان پرااندگ عملکرد شعب را اه بین سازمانهای مختل ف ی ا
درون سازمانهای مختلف وجود دارد ،سنجش م اند .نتایج نشان م دهد مقدار ضریب همبستگ
بینربقهای ( )ICC1برابر با  29درصد است .)22/01/)22/01+112/21(( .ای ن مق دار ی اا از آن
است اه  29درصد از واریان
درصد واریان

عملکرد شعب بین منارق مختلف بررس ش د س اان اس ت و 91

درون خود منارق قرار دارد .در مدل  ،1پرداخت عملکرد گروه وارد م دل ش د

است و نتایج تحلیل مدلسازی خط سلسلهمراتب نشان م ده د پرداخ ت عملک رد گروه

بر

عملکرد گرو تثثیر مثبت و معنادار دارد .مقدار اثر با توجه به نتایج جدول تخمین اثرات ثابت برابر
با  22/11است و با توجه به مقدار آمارة ت اه باوتر از  2/92است ،و  ،P>0/002ای ن اث ر معن ادار
است .در مدل  ،9متغیر تفاوت پرداخت وارد مدل شد است و نتایج نش ان م ده د اث ر تف اوت
پرداخت بین افراد یک گرو بر عملکرد گرو با توجه به مق دار اث ر ( )γ10=190/92و آم ارة ت

و

عدد معناداری ،معن ادار اس ت ( t=1/21و  .)P>0/002در م دل  ،20متغیره ای پرداخ ت عملک رد
گروه و تفاوت پرداخت بهرور همامان وارد مدل شد اند .نتایج مدلسازی خط سلس لهمراتب
یاا از آن است اه ورود همامان دو متغیر پرداخت عملکرد گروه و تفاوت پرداخ ت ب ر اث ر
معناداری دو متغیر تثثیر نداشته است .به عبارت دیگ ر ،ه ر دو متغی ر اث ری مس تقل ب ر عملک رد
گروه دارند .همانرور اه جدول تخمین اثرات ثابت نشان م دهد ،اثر پرداخت عملکرد گروه
برابر با  22/01است اه این اثر با توجه به مقدار آمارة ت و عدد معناداری مثب ت و معن ادار اس ت
( t=20/11و  .)P=0/002همچنین ،اثر تفاوت پرداخت بر عملکرد گروه برابر با  212/91است اه
این اثر نیا با توجه به مقدار آمارة ت و عدد معناداری ،معنادار است ( t=1/10و .)P=0/002
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جدول  .4نتایج مدلسازی خطی سلسلهمراتبی ( )HLMمتغیر وابسته عملکرد گروهی

عدد

درجةآزادی

معیار2

معیار1

معناداری

تقریبی

22/01

9/91

2/92

2/02

9

29/92

9/19

20

29/90

2/09

مدل
9

انحراف انحراف

آمارةتی

خطای
استاندارد

ضریب

اثراتثابت
For INTRCPT1, β0

>0/002

12

22/12

2/121

19/2

>0/002

12

29/21

2/201

19/22

INTRCPT2, γ00
For INTRCPT1, β0

1

INTRCPT2, γ00

For GVARIABLE slope, β1

>0/002

109

20/19

2/292

22/11

>0/002

12

22/92

2/1911

19/91

>0/002

109

1/219

22/122

190/9

>0/002

12

29/19

2/911

19/91

>0/002

101

20/11

2/112

22/01

>0/002

101

1/109

91/12

9/212

INTRCPT2, γ10
For INTRCPT1, β0
INTRCPT2, γ00
For JINI slope, β1
INTRCPT2, γ10
For INTRCPT1, β0
INTRCPT2, γ00

For GVARIABLE slope, β1
INTRCPT2, γ10
For JINI slope, β2
INTRCPT2, γ20

جدول  2نتایج مدلسازی خط سلسلهمراتب را جهت بررس نقش تعدیلگر تفاوت پرداخت
در روابط بین پرداخت عملکردی و عملکرد را بررس م ان د .در م دل  22نق ش تع دیلانن دة
تفاوت پرداخت در روابط بین پرداخت عملکرد فردی و عملکرد ف ردی بررس
بررس نقش تعدیلانندة تفاوت پرداخت در روابط بین پرداخ ت مبتن

ش د .ب ه منظ ور

ب ر عملک رد و عملک رد

فردی در مدلسازی خط سلسلهمراتب باید اثر متغیر سطح باوتر ب ر متغی ر مس تقل س طح پ ایین
بررس شود ( .)Curran et al., 2006, p.35همانرور اه نتایج در جدول تخمین اثرات ثاب ت نش ان
داد شد است ،اثر تفاوت پرداخت بر پرداخت عملکردی فردی معنادار است ،زیرا مقدار آمارة ت
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برابر با  -1/91و مقدار عدد معناداری برابر با  0/021است .همچنین با توجه به ض ریب اث ر منف
نتایج یاا از آن است اگر تفاوت پرداخت ناش از پرداخت عملکرد فردی باشد ،اثر بیشتری ب ر
عملکرد فردی خواهد داشت .مدل  21نقش تعدیلانندة تفاوت پرداخت را در روابط بین پرداخت
عملکرد گروه و عملکرد فردی بررس ارد است .همانرور اه نتایج جدول  2نشان م دهد اثر
تعامل تفاوت پرداخت و پرداخت عملکردی گروه بر عملکرد فردی معنادار نیست ،زیرا مق دار
آمارة ت برابر با  2/112است .همچنین ،عدد معناداری نیا برابر با  0/022اس ت .بن ابراین ،تف اوت
پرداخت نقش تعدیلانند در رابطة بین پرداخت عملکرد گروه و تفاوت پرداخت ندارد.
جدول  .5نتایج مدلسازی خطی سلسلهمراتبی ( )HLMدر نقش تعدیلکنندة تفاوت پرداخت

مدل

انحراف انحراف
معیار2

معیار1

22

0/922

0/212

21

0/919

0/212

عدد

درجةآزادی

معناداری

تقریبی

آمارةتی

خطای
استاندارد

ضریب

اثراتثابت
For INTRCPT1, β0

>0/002

112

29/11

0/022

1/22

INTRCPT2, γ00

0/001

112

1/022

1/112

2/90

JINI, γ01

For VARIABLE slope, β1

>0/002

292

2/111

0/0122

0/222

INTRCPT2, γ10

0/021

292

-1/91

2/1099

-1/91

JINI, γ11

>0/002

111

29/9

0/0220

1/222

INTRCPT2, γ00

0/011

111

-1/29

2/912

-1/90

GVARIABLE, γ01

0/021

111

-2/12

29/02

-12/2

JINI, γ02

0/022

111

2/11

1/110

1/92

JINI×GVARI, γ03

For INTRCPT1, β0

نتیجهگیری و پیشنهادها
هد

این تحقیق اه در یوزة یک از زیرنظامهای اص ل م دیریت من اب انس ان  ،یعن

جب ران
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خدمات انجام گرفته است ،تبیین اثر جبران خدمات بر انوا پیام دهای س طوح ف ردی و گروه
است .با توجه به مفهوم مندسطح جبران خدمات اه در سطوح مختل ف ف رد ،گ رو و س ازمان
ساان است ،سع شد است ،با بهاارگیری رویکرد مدلسازی خط

سلس لهمراتب

ای ن رواب ط

علت و معلوق تحلیل و تبیین شوند.
نظام های پرداخت بهرور یکنواخت سه هد

اصل را مدنظر دارند :جذب ،انگی اش و یف

اارانان ب اارزش ( .)Milkovich & Newman, 2008, p.351در ی اق ا ه ه ر ن و نظ ام پرداخ ت
م تواند این اهدا

را تثمین اند ،نظامهای پرداخت مبتن بر عملکرد یا نظامه ای پ اداش ،انگی اة

بهبود عملکرد را بهتر از نظامهای مبتن بر شغل،یا مهارت فراهم م

انند ( Milkovich et al., 1991,

.)p.136
باالین و دیکینسون ( )1002دربارة اهمیت پرداختهای عملکردی فردی بیان اردن د اوو ای ن
نو پرداختها یک از دو نو رایج نظام پرداخت در اسبواار است و ثانیا قویترین ارتباط بین
پرداخت و عملکرد را شکل م دهند؛ عامل اه بسیاری از متخصصان جبران خدمات بی ان اردن د
زمان اه هد

پرداخت افاایش بهر وری فردی باشد ،مهمترین عامل این پرداخته ا م باش ند

( .)Lawler, 1990, p.22اثر پرداخت عملکردی بر عملکرد فردی برابر با  0/2221است و این مقدار
نیا با توجه به مقدار آمارة ت (برابر با  ،)2/19و  P>0/002معنادار است .از ررف  ،در بررس رابطة
بینسطح  ،تثثیر پرداخت عملکردی گروه بر عملک رد ف ردی نی ا بررس

ش د .نت ایج تحلی ل

مدلسازی خط سلسلهمراتب نشان داد اثر پرداخت عملکردی گروه بر عملکرد فردی مثب ت و
معنادار ماست .این مقدار اثر برابر با  0/2912است اه با توجه به مقدار آمارة ت و عدد معن اداری،
معنادار است ( t=1/19و  .)P=0/021از ررف  ،نتایج مدلسازی خط

سلس لهمراتب

نش ان داد ب ا

ورود همامان پرداختهای عملکردی فردی و گروه به عنوان متغیر مستقل به مدل ،اثر پرداخت
عملکردی گروه از یاقت معناداری خارج شد است .به عبارت دیگر ،در تحلی ل همام ان ت ثثیر
پرداختهای عملکردی فردی و عملکردی گروه بر عملک رد ف ردی بی ان ش د اس ت ا ه اث ر
پرداخت عملکردی فردی بر عملکرد فردی بیشتر است .همچنین ،،هانیول و همکاران ( )2999بیان
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اردند زمان اه پرداخت عملکردی گروه انجام م گیرد ،پرداخت افراد تحت تثثیر و وابس ته ب ه
بهر وری گرو است .بنابراین ،از آنجا اه افراد انترل ام بر دری افت ف ردی خ ود در نظ امه ای
پرداخت عملکردی گروه دارند ،ممکن است تحت منین نظامهای نسبت به نظامهای پرداخ ت
فردی عملکرد امتری نیا داشته باشند (.)Dickinson & Gillette, 1993, p.5; Lawler, 1990, p.23
مک گ و همکاران ( )1002در تحقیق انجامگرفته در ی وزة ت ثثیر پرداخ ته ای عملک ردی
فردی و گروه بر عملکرد بیان اردند افراد پرداخت عملکردی فردی را ب ه پرداخ ت عملک ردی
گروه ترجیح م دهند .نتایج تحقیق آن ه ا نش ان داد اس ت اف راد عملک رد خ ود را زم ان ا ه
پرداختهای فردی به گروه تغییر داد شد ،بهرور مشمگیر تغییر ندادن د .ام ا زم ان ا ه نظ ام
پرداخت از گروه به فردی تغییر یافت ،عملکرد خود را تغییری مشمگیر دادند.
همچنین ،نتایج تحلیل مدلسازی خط سلسلهمراتب نشان داد پرداخت عملکردی گروه

بر

عملکرد گرو تثثیر مثبت و معنادار دارد و مقدار اثر براب ر ب ا  22/11و معن ادار اس ت ( t=20/19و
 .)P=0/002این اثر یاا از آن است اه پرداخت عملکردی گروه تبیینانند و پیشبین انن دة
قوی برای عملکرد گروه است .مقایسة نتایج تحقی ق ب ا تحقیق ات گذش ته نی ا نش ان م ده د
همراستای بین نتایج وجود دارد .زنگر و مارشال ( )1000در تحقیق خود در یوزة آثار تش ویق و
انگیاش پرداختهای عملکردی گروه بیان اردند این پرداختها نقش مهم در این زمینه دارند.
جونا و همکاران ( )1020در تحقیق روق در اارخانهای فنالندی ،بین ساله ای  2999ت ا 1002
تثثیر خطمش های مناب انسان بر اارای اارانان را ارزیاب اردند .نتایج یاا از آن ب ود اس ت
اه زمان اه پرداختهای عملکردی مبتن بر تیم به اارانان ارا ه شد ،بهر وری ااران ان  9ت ا 10
درصد افاایش یافته است.
از رر

دیگر ،نتایج مدلسازی خط سلسلهمراتب یاا از آن بود است اه تفاوت پرداخت

بر عملکرد فردی اثر مثبت و معنادار دارد .نتایج مدلسازی خط سلسلهمراتب

نش ان داد تف اوت

پرداخت بر عملکرد فردی اثری برابر با  9/21دارد .همچنین ،نتایج نشان داد تفاوت پرداخت درون
گرو ها بر عملکرد گرو ها نیا اثرگذار است .اثر تف اوت پرداخ ت ب ر عملک رد گروه

براب ر ب ا
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 190/92و معنادار است .نظریة تورنومنت به عنوان مهمترین نظریة تبیینانندة تفاوت و پراان دگ
پرداخت ،بیان م اند تفاوت پرداخت باوتر به عملکرد باوتر منجر م شود .نتایج تحقیق یاضر نیا
یاا از تثیید فرضیههای اصل نظریة تورنومنت اس ت .تحقیق ات پیش ین در تبی ین اث ر تف اوت
پرداخت بر عملک رد نت ایج متن اقض را بی ان اردن د .ت روور و همک اران ( )1021بی ان اردن د
پرااندگ پرداخت در محیط اار وابسته اثر منف بر عملکرد دارد و اگر تفاوت پرداخت به ارمینان
از ورود اارانان باارزش به تیمها و سازمان منجر شود ،با عملکرد تیمه ای وابس ته ارتب اط مثب ت
دارد ،و اگر اینمنین نباشد ،اثری نداشته ،یا اثر منف دارد .بر مبن ای رویکرده ای نظ ری مختل ف
(انگیاش فردی ،نظریة نهادی ،عداقت سازمان  ،و اقتصاد نئواالسیک) ،شاو و همکاران ( )1001ب ا
بهاارگیری روش رگرسیون تعامل بدین نتیجه دست یافتند اه پرااندگ پرداخت با سطوح ب اوتر
عملکرد نیروی اار زمان اه با نظامهای تشویق فردی رسم و اار مستقل هم را باش د ،ارتب اط
دارد ،در یاق اه فشردگ پرداخت در غیاب نظامهای تشویق فردی و زم ان ا ه ا ار وابس تگ
دارد ،مطلوب است .شاو و گوپتا ( )1009نیا در تحقیق خود در مجلة آاادم مدیریت بیان اردن د
زمان اه بر افاایش پرداخت عملکردی تثاید م شود ،تفاوت پرداخت با اقگوی ترک ش غل اف راد
با عملکرد باو ارتباط منف دارد ،و اگر بر پرداخت عملکرد تثاید نشود ،اثر مثبت است .این نش ان
م دهد در ارتباط بین تفاوت پرداخت و عملکرد متغیرهای اثرگذارن د ا ه ای ن رواب ط را تع دیل
م انند .مطاقعات شاو و همکاران ( )1001و شاو و گوپتا ( )1009نشان داد است اه یک از ای ن
متغیرها پرداخت عملکردی است .در مورد مطاقعة ای ن تحقی ق یعن
نظاممندبودن ساختار پرداخت بر مبنای شغل ،افراد بر اسا

بان ک مل ت ،ب ا توج ه ب ه

دو روش م توانند با دیگ ران تف اوت

پرداخت ایجاد انند :ارتقا به سلسلهمراتب شغل باوتر یا ارتقای عملکرد به واسطة روش پرداخت
مبتن بر عملکرد .اگر فرض انیم افرادی م توانند ارتقا یابند اه عملکردی مناس ب داش ته باش ند،
تنها روش ایجاد تفاوت در پرداخت دستیاب به عملکرد باو است ا ه در اوت ا م دت ب ه واس طة
پرداخت عملکردی و در بلندمدت به واس طة پرداخ ت ش غل  ،ای ن تف اوت در پرداخ ت ش کل
م گیرد .بهویژ در افراد با عملکرد باو وجود تفاوت پرداخت موضوع انگیاش ب رای آن اس ت.
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به عبارت دیگر ،افراد با عملکرد باو نشانة عملکرد باوی خود را ب ه واس طة پرداخ ت عملک ردی
دریافت م انند .بنابراین ،تفاوت پرداخت نقش مهم در تثثیرگذاری بر عملکرد فردی دارد.
از ررف  ،تفاوت پرداخت بر عملکرد گروه نیا اثرگذار است .محقق ب ر مبن ای ارالع ات در
اختیار ،متوسط تفاوت پرداخت در شعب بانک ملت را بهرور عمیقتر بررس م ان د .ب ر مبن ای
ارالعات واقع یقوقودستماد اارانان  2912ش عبة بان ک مل ت سراس ر اش ور ،برخ

ش عب

پرداختهای عملکردی یا غیرمستمر بیش از  21درصد از پرداخت ال گ رو را دارن د و ب هر ور
متوسط  20درصد تفاوت پرداخت بین گرو های مختلف مرتبط با پرداختهای عملک ردی اس ت.
بنابراین 20 ،درصد تفاوت پرداخت گرو ها ناش از پرداخ ته ای عملک ردی اس ت .در نتیج ه،
تفاوت پرداخت از پرداخت عملکردی ناش م شود و این تفاوت پرداخت مطلوب است و تثثیری
مثبت بر عملکرد گرو ها داشته است.
بر مبنای نتایج اصل تحقیق پیشنهاد م شود با توج ه ب ه اث ر پرداخ ت عملک ردی ف ردی ب ر
عملکرد فردی و پرداخت عملکردی گروه بر عملکرد گروه  ،ای ن پرداخ ته ا م توان د در
افاایش عملکرد سازمانها نقش مهم ایفا اند .بنابراین ،سازمانها با افاایش بودج ة پرداخ ته ای
عملکردی یا غیرمستمر م توانند بهر وری و عملکرد باوتری را تجربه انند .همچنین با توج ه ب ه
اثرگذاری تفاوت پرداخت بر عملکرد فردی و گروه  ،در تدوین نظامهای ربق هبن دی مش اغل و
به ویژ در ساختارهای پرداخت باید تفاوت پرداخت بهرور مناسب مورد توجه قرار گیرد ،اقبته ب ر
مبنای نتایج تحقیق تفاوت پرداخت اه بر مبنای عملکردهای فردی باشد و نه تفاوتهای پرداخ ت
مبتن بر شغل ،اه ممکن است ب ه نارض ایت اف راد منج ر ش ود .از ررف  ،پیش نهاد م ش ود در
سازمانهای اه ساختار پرداخت بر مبنای شغل اس ت ،مق دار پرداخ ته ای عملک ردی (آمیخت ة
پرداخت) سهم زیادی داشته باشد تا افراد با عملکرد باو بتوانند تفاوت پرداخت مش مگیری را در
منین ساختاری بر مبنای دستیاب به عملکردهای باو برای خود در نظر بگیرند.
کاربردهای مدیریتی

نتایج مدلسازی خط سلسلهمراتب این تحقیق نش ان م ده د ب ا ورود همام ان پرداخ ته ای
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از یاق ت

معناداری خارج شد است .مدیریت سازمان باید بر این نکته توجه داشته باشد اه مه مت رین ن و
پرداخت برای افراد ،پرداخت مبتن بر عملکرد ف ردی اس ت .تثای د ب ر ای ن ن و پرداخ ته ا و
جاریسازی آنها در سازمان نقش بسیار مهم

در عملک رد در س طوح مختل ف دارد .از ررف ،

پرداخت مبتن بر عملکرد گروه نقش مهم در تبیین عملکرد یک گرو دارد .مدیریت سازمانه ا
باید تالش انند زمان اه برای سطح گرو (اه ممکن است یک واید یا دپارتمان باشد) عملک رد
یا هدف در نظر گرفته شد است ،پرداخت را به آن عملکردها یا اهدا

گر بانند .ب ا ب ت وجه

به پرداخت در سطح گرو ها ،عملکرد گروه مناسب را نم توان انتظار داشت.
یک از مهمترین ماقشهای مدیریت در سازمانها ،میاان و سطح تفاوت پرداخ ت ب ین اف راد
است .نتایج تحقیق نشان م دهد تفاوت پرداخت اگ ر ناش

از پرداخ ته ای عملک ردی باش د،

مطلوب و اثرگذار بر عملکرد ،و تالش فردی و گروه است .به عبارت دیگ ر ،م دیریت س ازمان
باید تالش اند تفاوت پرداخت افراد را نه در ویژگ ه ای ش غل  ،بلک ه ب ر مبن ای ویژگ ه ا و
عملکردهای فردی مد نظر قرار دهد .شایان ذار است تثثیر تفاوت پرداخت بر عملکرد به س اختار
یقوقودستماد سازمان و ویژگ های فردی نیا بستگ دارد .در ساختارهای مبتن بر شغل ،افراد با
عملکرد باو نم توانند با عملکردهای باوی خود یقوقودس تمادی مناس ب دریاف ت انن د زی را
پرداخت بر مبنای شغل است .بنابراین ،در این ساختارها این دسته افراد تفاوت پرداخت باو ناش
از پرداخت مبتن بر عملکرد را ترجیح م دهند و تثثیر مشمگیری بر عملکرد خواهد داشت.

1314  پاییز،3  شمارة،13  دورة،مدیریت فرهنگ سازمانی
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