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 وري بهرهبا  )مستقیم و غیر مستقیم( مالی جبران خدمات بین بررسی رابطه
 ي نفتی ایرانها پاالیش و پخش فرآورده ملی شرکت در نیروي انسانی

  
  1*، 3، 2مسعود مالاسمعیل، 1محمود محمودزاده 

  ، ایرانانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوهددانشیار  1
  ، ایراناسالمی واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 2
  ، تهران، ایرانهاي نفتی ایران دهرشناس شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورکا 3

10/8/94: پذیرش         4/7/94: دریافت  
  چکیده 

 تحقیـق  روش .باشـد  مـی  نیروي انسـانی  وري بهرهبا  مالی بین جبران خدماترابطه  بررسی ،مطالعه این هدف
ستادي شرکت ملـی  کارکنان  کلیه را پژوهش این آماري ي جامعه .است همبستگی نوع از پیمایشی - توصیفی

نفـر بـه صـورت     250تعـداد   جدول مورگانبا استفاده از  .دهند میتشکیل  نفر 714 تعداد بهپاالیش و پخش 
 وري بهـره  ومالی ات از دو پرسشنامه جبران خدم پژوهش این در .تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند

 بـا  آنهـا  پایـایی  و آنها با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسـان تاییـد   روایی. نیروي انسانی استفاده گردید
آزمـون اسـپیرمن و    از هـا  فرضـیه  آزمـون  بـراي . آمد دست به% 82و % 75 کرونباخ به ترتیب آلفاي از استفاده

 ومـالی مسـتقیم   ( با ابعاد مالیجبران خدمات بین  که داد شانن نتایج .شد استفاده تحلیل واریانس رگرسیون
  . ددار وجود داري معنی رابطهشرکت ملی پاالیش و پخش در نیروي انسانی  وري بهره اب) مالی غیر مستقیم

  
 هاي نفتی شرکت پاالیش و پخش فرآورده ،وري نیروي انسانی بهره ،مالی جبران خدمات :کلیديکلمات 

  
 مقدمه 

 نیـز  امر این و است وري بهره ءارتقا کنونی رقابت پر دنیاي در سازمانی هر حیات تداوم و بقا شرط دیدتر بدون
 بـه  محکـوم  رقابتی محیط در ها سازمان که است کارها انجام علمی و صحیح يها شیوه و اصول مستلزم رعایت

 ولیکن گرفت نظر در را مشخصی قفس وري بهره به رسیدن براي نتوان شاید .باشند می وري بهره اجراي و تمرکز
 نظـام  .اسـت  سـازمانی  وظائف و امور انجام در بهینگی نقطه به رسیدن دارد ما اهمیت براي میان این در آنچه

                                                        
* mollaesmaeil. masoud@gmail. com 
 

 کاربردي 
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 بهبـود  در مـوثري  نقـش  آن عملکـرد  کـه  اسـت  انسانی منابع مدیریت سیستم کلیدي اجزاي از یکی پرداخت
 و عادالنه طور به اگر مالی خدمات جبران. داشت خواهد سازمان کل وري بهره در نهایت و کار نیروي وري بهره

، وري بهـره وجـود اهمیـت    بـا . شـد  خواهـد  کار نیروي وري بهره و انگیزش باعث شود طراحی شغل با متناسب
، از دیدگاه اقتصادياین در حالی است که ، اند سیر نزولی آن را در چند سال اخیر اعالم نمودهایرانی محققان 

و نزول سطح زنـدگی در جامعـه   ، منافعکاهش ، بیکاري، کاهش درآمدها و مسائلی نظیر تورم، پائین ريو بهره
 اسـت کـه بهـر ه وري و    آنمـدیریت   بنابراین یکی از وظـایف اصـلی  . آورد افت کیفیت زندگی را به همراه می

، مـیال ( آوردعمل  به ها آنز ا عوامل موثر بر آن را به طور عمیق ارزیابی و اقدامات مناسبی براي استفاده موثر
مـالی   جبـران خـدمات  ، هـا  سـازمان  در انسانی نیروي وري بهره بر گذار تأثیر مهم بسیار عوامل از یکی. )2009

 از یکـی . )1389، نجابـت ( شـود  می محسوب رقابت يها پایه ترین اساسی از یکی وري بهره همچنین. باشد می
 گرفتـه  کـار  به ها کشور از برخی در انسانی نیروي تقویت براي اخیر يها دهه در که ییها سیاست ترین متداول

 شدیداً کار نیروي وري بهره و مالی سطح جبران خدمات آن در که است اقتصادي سیستم برقراري، است شده
 در انسـانی  منـابع  مدیران که مهمی وظایف از یکی. )1385، سجودي و کازرونی( هستند یکدیگر با ارتباط در

 کـه  خـدمات  جبـران . باشد می مالی خدمات جبران برقراري طرح، باشند می مواجه آن با کارکنان رهادا جهت
 حساب به انسانی منابع داري نگه نظام از بخشی، شود می مطرح مجموعه زیر این در مزایا و حقوق بحث عمدتاً

 در کارکنـان  خـدمات  مقابل در که است بیرونی و درونی يها پاداش از عبارت کارکنان خدمات جبران. آید می
 توان می را مالی صورت به کارکنان خدمات جبران. شود می پرداخت ها آن به عادالنه و منصفانه طور به سازمان

 سـازمان  در که ییها فرآیند دیگر و خدمت ترك، وري بهره، شغلی رضایت در انگیزش مهم عامل یک عنوان به
  .)1384، جوادین سید( نمود تلقی، دارد وجود

 توانـد  می کار نیروي دریافتی مزایاي و حقوق که، باشد می انگیزش، کارکنان وري بهره در کلیدي از عوامل یکی
 در و کارکنـان  انگیـزه  افـزایش  بـراي  انگیزشی يها طرح از توانند می ها سازمان. باشد انگیزش این اصلی عامل
 این متوجه را کارکنان، شود مرتبط کارکنان عملکردبا  پرداخت وقتی. کنند استفاده آنان وري بهره ارتقاء نتیجه

 فـردي  عملکرد کارکنان دارد و وجود پرداخت سطح و ها آن وري بهره بین مستقیمی رابطه یک که کند می امر
 بـه  تـوجهی  بـی  ي زاییده قبیل این از مواردي و خدمت ترك، ها کاري کم از بسیاري. کرد خواهند بهتر را خود

 و حقـوق  منصـفانه  و منطقـی  و مـنظم  يها روش و کمبود مقررات یا پرداخت يها نابرابري و مادي يها انگیزه
 و پرداخت میزان مورد در شرکت یک يها دستورالعمل یا ها سیاستخدمات  جبران. )1389، نجابت( مزایاست

. )1942، لردسـ ( بگـذارد  اثـر  کند می پرداخت که مزایایی و دستمزدها در تواند باشد که می می کارکنان حقوق
 اي مجموعه زیر،  شود می برده نام مزایا و حقوق نظام یا خدمات جبران عنوان با آن از که پرداخت نظام مفهوم

 کـار  انجـام  مقابـل  در انسـانی  نیـروي  که ییها پرداخت کلیه مسئولیت که انسانی است منابع مدیریت نظام از
 پرداخـت  نظـام  عملکـرد  واقـع  در. دارد عهده را بر دکن می دریافت مقرر و معین زمانی مدت طول در سازمانی

 عادالنـه  و سازمان منصفانه در کار انجام قبال در انسانی نیروي که است مالی غیر و مالی يها پاداش به مربوط
  . )1389، میرسپاسی( کند می دریافت
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  :)همان منبع( است مولفهدو  دارايمالی  جبران خدمات) 1389(میرسپاسی مدل طبق

ه   باشد که مستقیماً میمالی شامل خدمات و منافع  :دمات مالی مستقیمخ -1 به صورت نقدي و غیر نقدي ـب
نقـدي شـامل   هـاي غیر  ي نقـدي و پـاداش  هـا  پـاداش ، کارانـه ، مانند حقوق و دستمزد، شود میکارکنان داده 

 ...تغذیه رایگان و، مسکن، پوشاك، خواربار
و غیـر   نقـدي ، باشد که به صورت غیر مستقیم میمالی  منافع شامل خدمات و :خدمات مالی غیر مستقیم-2

، پزشـکی  دنـدان ، جراحـی ، درمـان ، عمـر : ي کارکنان شاملها بیمهمانند انواع ، شود مینقدي به کارکنان ارائه 
ي هـا  ي آموزشـی و بـورس  ها کمک، مین اجتماعیتأ، بازنشستگی :انواع مزایاي کارکنان شامل. حوادث و غیره

  . و سایر مزایاي غیرمستقیم ها مرخصی، التتعطی، تحصیلی
 نیروي انسانی و تمهیدات به طریـق علمـی بـه   ، رساندن استفاده از منابع عبارت است از به حداکثر وري بهره

نیـروي انسـانی    وري ، بهرهتعاریف دیگر. مدیران و مصرف کنندگان، و رضایت کارکنان ها منظور کاهش هزینه
ز نیروي انسانی به منظور حرکت در جهت اهـداف سـازمان بـا کمتـرین زمـان و      را حداکثر استفاده مناسب ا

یک نگرش عقالنی بـه کـار و    وري ، بهرهملی ایران وري بهرهبر اساس دیدگاه سازمان . اند تهنسحداقل هزینه دا
و  براي یک زندگی بهتر ها تر کردن فعالیت این مشابه یک فرهنگ بوده که هدف آن هوشمندانه. زندگی است
 و اسـتعداد ، تـوان ، کـار  نیـروي  از ممکـن  سود حداکثر آوردن دست بهاز  است عبارت وري بهره. متعالی است

 اي گونـه  به، جامعه رفاه ارتقاء منظور به... و مکان، زمان، تجهیزات، پول، ماشین، زمین، انسانی نیروي مهارت
 صـاحبنظران  مـدنظر  همـواره  هـا  انانسـ  زنـدگی  سـطح  ارتقاء درجهت، ضرورت یک عنوان به آن افزایش که

  . )1380، احمدي  الوانی و( دارد قرار اقتصاد و مدیریت، سیاست
  . )1988، هرسی و بالنچارد( :باشد میشامل هفت بعد  وري بهرهبر اساس نظر هرسی و گلداسمیت 

 موفقیـت  رسـاندن  انجـام  به در ي کارکنانها مهارت و دانش به، توانایی اصطالح :)ها دانش ومهارت(توانایی-1
 مربوط يها قابلیت و تکلیف به مربوط تجربه، تکلیف به مربوط دانش شامل که شود می گفته تکلیف یک آمیز

  .است تکلیف به
. شـود  می گفته کار انجام چگونگی و محل، کار پذیرش نحوه و درك به وضوح :)درك یا تصور نقش( وضوح-2

 ایـن  بـه  رسـیدن  نحـوه ، عمده اهداف و مقاصد باید باشند تهداش مشکل از درك کاملی، کارکنان که آن براي
 بـه  را سـازمان  بتواننـد  تـا  باشد واضح و صریح کامالً آنها براي مقاصد و اهداف يها اولویت و اهداف و مقاصد
  .داشت زیادي انتظار آنها از توان نمی، درغیراینصورت. دهند سوق تعیین شده اهداف سمت

 کامل براي که تسهیالتی و وسایل، بودجه شاملسازمان  حمایت عوامل از خیبر :)حمایت سازمانی( کمک-3
 و آن کیفیـت  و وردهآفـر  بـودن  دسـترس  در، دیگـر  دوایر جانب از الزم حمایت، باشد می الزم تکلیف کردن
  . باشد مستقیم غیر یا مستقیم صورت به تواند می سازمانی حمایت. است انسانی منابع از کافی ذخیره

 دنبال، دارند بر در پاداش که را تکالیفی که هستند گرایش این داراي طبعاً مردم :)انگیزش یا تمایل( هانگیز-4
، عملکرد مورد بازخورد. باشند ناملموس یا و ملموس توانند می، ها پاداش. برگردانند روي تکالیف دیگر از و کنند
  . آورد شمار به انگیزش سیستم از مهمی بخش توان می را افراد از دادجویی یا و بازشناسی مانند
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 گفتـه  گـاه  گـاه بـه   يهـا  بررسـی  و عملکرد روزانه بازخورد به، ارزیابی :)آموزش و بازخورد عملکرد( ارزیابی-5
 گرایانـه  غیرواقع انتظاري، عملکرد بهبود انتظار، نباشند آگاه خویش عملکرد مشکالت از، اشخاص اگر. شود می

  .است
 در مـدیر  تصـمیمات  بودن حقیقی و بودن مناسب به اعتبار اصطالح :)حقوقی پرسنل اعمال معتبر و(اعتبار-6

  . شود می اطالق انسانی منابع مورد
ایی  وجـود  بـا  حتـی  تواننـد  می که شود می گفته خارجی عوامل آن به محیط :)تناسب محیطی(محیط-7 ، تواـن

: از عبارتنـد  محیطـی  کلیـدي  عناصـر . ارندگذ تاثیر عملکرد بر هم باز، شغل براي الزم انگیزه و حمایت، وضوح
  ...و تدارکات، دولتی يها نامه آئین، بازار شرایط تغییر، رقابت

تـوان عامـل اصـلی     داراي عملکرد باال مـی  ي موفق وها توجه به وجود عوامل کلیدي و مشترك بین سازمانبا
در آن  هـا  اسـت کـه ایـن سـازمان    قوي اي  وري بهرهیکی از این عوامل کلیدي . موفقیت آنها را شناسایی کرد

نیـروي   وري بهـره  بـا  مـالی  جبـران خـدمات  بین  رابطهدر تحقیق حاضر سعی بر آن است تا . کنند تنفس می
در ایـن  ، عالوه بر این، ي نفتی ایران مورد مطالعه قرار گیردها شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهدر  انسانی

از ، مورد بررسی قـرار میگیـرد  مالی با جبران خدمات  انسانی نیروي وري بهرهپژوهش میزان تحقق اهداف در 
را بـه دنبـال خواهـد     هـا  کامیابی و اثربخشی هر چه بیشـتر سـازمان  ، این رو شناخت و تقویت چنین عواملی

ه    میدو مقوله ضروري ، نیروي انسانی وري بهره و مالی لذا مطالعات و شناخت جبران خدمات. داشت باشـد ـب
میتوان چارچوبی نیروي انسانی  وري بهرهو بررسی رابطه ي آن با  مالی ناخت جبران خدماتگونه اي که با ش

با توجه به این که پژوهش علمی و سـازمان یافتـه اي در ایـن شـرکت     . براي اثربخشی این شرکت ارائه نمود
دنظر قـراردادن  تحقیق حاضر با مـ . کند که این پژوهش صورت گیرد این نیاز را بیشتر تقویت می، انجام نشده

نیـروي   وري بهـره  بـا جبران خدمات مـالی  بین رابطه به بررسی ، در دنیاي امروز مالی اهمیت جبران خدمات
مـالی  ( با ابعادمالی جبران خدمات . پردازد هاي نفتی ایران می شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهدر  انسانی

، وضـوح ، توانـایی ( بـا ابعـاد   نیـروي انسـانی   وري رهبهبه بعنوان متغیر مستقل و ) مستقیممالی غیر ومستقیم 
بدین ترتیب پرسش اصـلی  . آیند ه عنوان متغیر وابسته به حساب میب) و محیط اعتبار، ارزیابی، انگیزه، کمک

نیروي انسانی در شرکت ملـی پـاالیش و    وري بهرهبا  جبران خدمات مالیپژوهش حاضر این است که آیا بین 
  ؟ایران رابطه معناداري وجود داردي نفتی ها پخش فرآورده

  
 تحقیق يها فرضیه
  :اصلی فرضیه

ي نفتـی ایـران   ها پاالیش و پخش فرآوردهملی در شرکت نیروي انسانی  وري بهرهبا  مالی بین جبران خدمات
  . معنی داري وجود دارد رابطه
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  :فرعی يها فرضیه 
ي هـا  نی در شرکت ملی پاالیش و پخش فـرآورده نیروي انسا وري بهرهبین جبران خدمات مالی مستقیم با -1

 . دارد رابطه معنی داري وجود نفتی ایران
نیـروي انسـانی در شـرکت ملـی پـاالیش و پخـش        وري بهـره  خـدمات مـالی غیرمسـتقیم بـا    بین جبران -2

  . دارد ي نفتی ایران رابطه معنی داري وجودها فرآورده

 

  
مدل مفهومی پژوهش .1شکل  

 
  روش تحقیق 

 وري بهـره (و متغیـر وابسـته    )مـالی  جبران خدمات(متغیر مستقل  بین رابطه اینکه ن تحقیق با توجه بهدر ای
 اسـاس  بـر  و کـاربردي  آن هدف همچنین و است همبستگی نوع از، گیرد می قرار مطالعه مورد )نیروي انسانی

 هدف اینکه به توجه با. تاس پیمایشی-توصیفی تحقیقات ي زمره در، نیاز مورد يها داده آوردن دست به روش
 نشان، دهد می قرار بررسی مورد را نیروي انسانی وري بهره با مالی جبران خدمات ابعادبین  تحقیق رابطه این

 ایـن  از و گذاشـت  خواهـد  تاثیر نیروي انسانی وري بهره بهبود بر چگونه جبران خدمات مالیابعاد  که میدهد
ي نفتـی  هـا  شرکت ملی پاالیش و پخـش فـرآورده   در جبران خدمات مالی کنونی وضعیت بررسی به که حیث
  . گیرد می قرار توصیفی تحقیقات مجموعه در پردازد میایران 

مشـترك و قابـل انـدازه    ، اي از افراد یا اشیایی که داراي ویژگی همگونعبارت است از مجموعه، جامعه آماري
سـتادي شـرکت    کارکنـان  کلیه پژوهش این در مطالعه ردمو آماري جامعه. )1384، سکاران(باشند گیري می

 کـه  دنباش می) 3و 2، 1شماره  مرکزيي ها مستقر در ساختمان(ي نفتی ایران ها ملی پاالیش وپخش فرآورده
 روش. شد نفر تعیین 250 کارکنان براي آماري نمونه حجم جدول مورگان اساس بر. است نفر 714 آنها تعداد
  . باشد می ساده یتصادف نیز گیري نمونه
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 پژوهشـی  يها طرح، کتب، مقاالت از تحقیق ادبیات بر مروري و نظري مبانی گردآوري جهت حاضر تحقیق در
 منـابع  بـه  توجـه  با سپس و شد استفاده نیروي انسانی وري بهره و جبران خدمات مالیابعاد  با مرتبط فارسی
 و کتب، مقاالت، پروکوست، دایرکت ساینس، لزویرا همچون اینترنتی اطالعاتی يها بانک در جستجو و موجود

 :شد استفاده ذیل شرح به دوپرسشنامه از پژوهش این در. شد بکارگرفته و یافته را مرتبط انگلیسی علمی آثار
جهـت   جبران خـدمات مـالی  محقق ساخته در این پژوهش از پرسشنامه  :جبران خدمات مالی پرسشنامه )1

ا  سـوال  11 داراي سشـنامه  پـر  این. استفاده شده است مالیجبران خدمات شناسایی ابعاد   لیکـرت  طیـف  ـب
  . باشد می
نیروي انسـانی   وري بهرهمربوط به  يها داده يدر گردآور پژوهش این در:نیروي انسانی وري بهره پرسشنامه )2

  . باشد می لیکرت طیف باگویه  21استفاده شد که شامل  هرسی و گلداسمیتاز پرسشنامه استاندارد مدل 
ي استاندارد و محقق ساخته استفاده نمـوده  ها با توجه به اینکه محقق براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه

خبرگـان و همچنـین   ، ات اسـاتید  در تحقیقات مختلفی مورداستفاده قرار گرفته و از نظـر  ها و این پرسشنامه
لذا از روایـی مناسـب   ، ا در آنها انجام دادهصین و کارشناسان مربوطه استفاده نموده و اصالحات الزم رمتخص

کرونبـاخ   آلفـاي  از استفاده با نیروي انسانی وري بهرهو  جبران خدمات مالیپایایی پرسشنامه . برخوردار است
  . باشد می% 82و  %75 به ترتیب

  
  ها  یافته
  :باشد میي دموگرافیک تحقیق حاضر به ترتیب زیر ها ویژگی

جنسیت ) درصد34(نفر از افراد نمونه  84جنسیت مرد و تعداد ) درصد 66( اد نمونه نفر از افر 166تعداد -1
  . زن داشته اند

 42(دهنـدگان   نفـر از پاسـخ   104، سال بوده اند 30سنی کمتر از ) درصد 11(نفر از پاسخ دهندگان  28 -2
سـال   50تا  40ی بین سن) درصد 30(دهندگان  نفر از پاسخ 74، سال داشته اند 40تا  30سنی بین  )درصد
  .سال داشته اند 50سنی بیشتر از ) درصد 17(دهندگان  نفر از پاسخ 44اند و  داشته

) درصد 62(نفر از افراد نمونه  156، دیپلم و فوق داراي تحصیالت دیپلم) درصد 14(نفر از افراد نمونه  36 - 3
  .اند ي مدرك فوق لیسانس و باالتر بودهرادا) درصد 24( نفر از افراد نمونه  58داراي تحصیالت کارشناسی و 

، سـال  پانزدهبین پنج تا  )درصد 36(نفر از کارکنان  89، کمتر از پنج سال) درصد14( نفر از کارکنان 36 -4
بـاالي  ) درصـد  19(نفـر از کارکنـان    47سـال و   و پـنج  تا بیسـت  پانزدهبین ) درصد 31(نفر از کارکنان  78

ي ها ساختمان( ي نفتی ایرانها شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهشغلی در  سال داراي سابقه و پنج بیست
  .باشند می) 3و  2، 1ستادي مرکزي شماره 

   :آزمون همبستگی اسپیرمن
سپس به کمک تخمین . کند میرا محاسبه  ها محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره، در این مرحله از تحقیق

ن یآزمون همبستگی به بررسی ارتبـاط بـ  . دهد به پارامترهاي جامعه تعمیم می ها آماره، و آزمون فرض آماري
ا یـ رها ممکن اسـت مثبـت   ین متغیهمبستگی ب. دینما میب آن را محاسبه یپردازد و ضر میر یا چند متغیدو 
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 ایـ گـري  یش دیکی بـا افـزا  یش یگر همراه باشد و افزیر دیرات متغییر با تغیک متغیرات ییاگر تغ. منفی باشد

ن آنهـا مثبـت اسـت و اگـر     یم کـه همبسـتگی بـ   ییگو می، گري همراه شودیکی با کاهش دیکاهش ، بالعکس
ن دو ین آنها منفی است و اگر بـ یشود که همبستگی ب میگفته ، گر باشدیر دیر با کاهش متغیک متغیش یافزا
نوسـان   +1از صـفرتا  همبستگی مثبت . ب همبستگی صفر خواهد بودیضر، اي وجود نداشته باشد ر رابطهیمتغ
رهـا  ین متغیبراي محاسبه همبستگی ب. تا صفر خواهد بود -1دامنه همبستگی منفی از ، کند در حالی که می

، آذر( سـتی روش مناسـب انتخـاب شـود    یري بایـ گ اس اندازهیي مختلفی وجود دارد که با توجه به مقها روش
1389( .  

پـاالیش و پخـش   ملـی  در شـرکت   نیـروي انسـانی   وري هبهربا  جبران خدمات مالیبین  :آزمون فرضیه اصلی
  . ي نفتی ایران رابطه معنی داري وجود داردها فرآورده

  . آماري و نتایج آزمون آورده شده است، فرضیات پژوهشی) 1( در جدول
  

  نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه اصلی .1جدول 
رابطه معناداري ي نفتی ایران ها پاالیش و پخش فرآوردهملی سانی در شرکت ان نیروي وري بهرهبا  مالی جبران خدماتآیا بین   سؤال

  وجود دارد؟
فرضیات 
  پژوهشی

رابطه معناداري ي نفتی ایران ها پاالیش و پخش فرآوردهملی انسانی در شرکت  نیروي وري بهرهبا  مالی ان خدماتجبربین   :فرض صفر
 . وجود ندارد

رابطه معناداري ي نفتی ایران ها پاالیش و پخش فرآوردهملی انسانی در شرکت  نیروي وري بهرهبا  مالی اتجبران خدمبین   :فرض یک
 . وجود دارد

فرضیات 
  آماري

 H0: ρ=0 :فرض صفر
 H1: ρ≠0  :فرض یک

ـده
 شـ

جام
ـــ

 انـ
ون

آزم
  

  

داريسطح معنی میزان خطاي مجاز مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن  نتیجه آزمون 

0 .612  0 .05  0 .000  رد فرضیه صفر 

  

 05. 0داري آمـاره محاسـبه شـده کمتـر از     با توجـه بـه اینکـه سـطح معنـی     دهد که  مینتیجه آزمون نشان 
 250ضریب این همبستگی بـراي  . و همبستگی بین این دو متغیر وجود دارد شود میفرض صفر رد ، باشد می

  . است 612. 0، داده
   :آزمون تحلیل واریانس رگرسیون

خطـی بـین دو    تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسـی قطعیـت وجـود رابطـه    ) 2(و در جدول ادامه در 
  . گرددمتغیر ارائه می
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  نیروي انسانی وري بهرهبا  مالی جبران خدماتتایج تحلیل واریانس رگرسیون بین ن. 2جدول

ـده
 شـ

جام
ـــ

 انـ
ون

آزم
  

  

  تحلیل واریانس رگرسیون
مجموع   

  مربعات
درجه 

  زاديآ
میانگین 
  داري سطح معنی  F  مربعات

میزان تغییرات متغیر وابسته که از طریق 
  000. 0  067. 2658  273. 120  1  273. 120  . شود میمتغیر مستقل تبیین 

میزان تغییرات متغیر وابسته که از طریق 
تبیین ) تصادفی و اتفاقی(سایر عوامل 

  . شود می
10 .543  249  0 .045      

        250  816. 130  کل
 

  داري سطح معنی  Tمقدار   ضرایب استاندارد شده  ضرایب استاندارد نشده  
B خطاي استاندارد  Beta 

  000. 0  822. 30    052. 0  590. 1  مقدار ثابت
ضریب متغیر مستقل 

 جبران خدمات(
  )مالی

0 .510  0 .014  0 .521  51 .556  0 .000  

  
پس فرض خطی بـودن رابطـه   ، باشد می 05. 0محاسبه شده کمتر از داري آماره با توجه به اینکه سطح معنی

. 0=  مـالی  جبـران خـدمات  ( معادله رگرسیون به صورت، بنابراین در این فرضیه. شود میبین دو متغیر تأیید 
  . باشد می) نیروي انسانی وري بهره 521

  . ده استآورده ش) 3(ي تحقیق در جدول ها نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن سایر فرضیه
  

  فرعی تحقیق يها فرضیه اسپیرمن همبستگی ضریبنتایج  .3جدول

  نتیجه آزمون  سطح معنی داري  میزان خطاي مجاز  مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن  شماره فرضیه

  تایید 000/0  05/0  632/0  فرضیه فرعی اول
  تایید  000/0  05/0  621/0  فرضیه فرعی دوم

  
 لـذا . اسـت  درصـد  پنج از کمتر شده محاسبه داري معنی سطح که این به هتوج با دهد می نشان آزمون نتیجه

مـالی  بعد  دوشامل ( ي آنها و مولفه مالی جبران خدماتیعنی بین . گردند می تایید تحقیق يها کلیه فرضیه
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ي نفتـی  هـا  پخـش فـرآورده   نیروي انسانی در شرکت ملی پـاالیش و  وري بهرهبا  )مستقیممالی غیر ومستقیم 

  .گیرند می قرار تایید مورد فرعی تحقیق يها فرضیه %95 با احتمال بنابراین. رابطه معناداري وجود دارد ایران
  . آورده شده است) 4(ي تحقیق در جدول ها نتایج تحلیل واریانس رگرسیون سایر فرضیه

  
  ي فرعیها تحلیل واریانس رگرسیون بین متغیرهاي فرضیه نتایج .4جدول

  نتیجه آزمون  سطح معنی داري  ضریب استاندارد شده Betaرگرسیون و  معادله  شماره فرضیه

  تایید  000. 0 )نیروي انسانی وري بهره581. 0=خدمات مالی مستقیم(  فرضیه فرعی اول
  تایید  000. 0  )نیروي انسانی وري بهره 554. 0= خدمات مالی غیر مستقیم(  فرضیه فرعی دوم

  
خطی بـودن رابطـه    پس فرض، باشد می 05. 0ماره محاسبه شده کمتر از داري آ با توجه به اینکه سطح معنی

  .شود میبین متغیرهاي هرفرضیه تأیید 
  

   گیري بحث و نتیجه
 بـا ) مالی غیر مسـتقیم  ومالی مستقیم ( با ابعاد مالی بین جبران خدماتنتایج حاصل از تحقیق نشان داد که 

جبـران خـدمات    بدین معنی که هر اندازه وضـعیت ابعـاد  . ردوجود دا معناداريرابطه  نیروي انسانی وري بهره
 وري بهـره  بـه تبـع آن وضـعیت   ، افـزایش یابـد   ي نفتی ایـران ها پاالیش و پخش فرآوردهملی شرکت در مالی 

الزمـه و  مالی جبران خدمات  به عبارت دیگر. افزایش خواهد یافت شرکتاین  بین کارکنان در نیروي انسانی
ي خاصی ها و مهارت ها زمانی که افراد داراي توانمندي. است نیروي انسانی وري بهرهفق مو سازي پیادهمقدمه 
 وري بهـره افزایش  انگیزه، در یک ساختار مناسب سازمانی به کار گرفته شودجبران خدمات مالی  ابعادبوده و 
ف سـازمانی  خـود را متعهـد بـه اهـدا     شـرکت تقویت شده و همه کارکنـان   شرکت مدیران و کارکنان در بین

است اسـتفاده الزم   شرکتبراي  وري بهرهدانسته و از هر فرصتی براي بهبود عملکرد سازمانی که همانا کسب 
  . را خواهند برد

 :شود میقیق پیشنهادات زیر ارائه یج تحتوجه به نتابا
وي نیـر  وري بهـره جبران خدمات مالی مستقیم با بین  با توجه به آزمون فرضیه اول که بر اساس آن -1

پیشـنهاد  ، رابطه معناداري وجود دارد ي نفتی ایرانها پاالیش و پخش فرآوردهملی انسانی در شرکت 
ي زنـدگی  هـا  شرکت شرایطی را فراهم نماید تا حقوق دریافتی کارکنان متناسب با هزینهگردد تا  می

باشـند و خـوار و   همچنین کارکنان باید از میزان کارانه و اضافه کاري خود رضایت داشته . آنها باشد
همچنین در شـرکت میـزان پـاداش دریـافتی     . وق دریافتی خود بدانندقبار دریافتی را متناسب با ح

 . در سطح شرکت شود وري بهرهکارکنان باید متناسب با عملکرد آنها باشد تا منجر به افزایش 
 وري بهـره م بـا  بین جبران خدمات مـالی غیـر مسـتقی   با توجه به آزمون فرضیه دوم که بر اساس آن  -2

، رابطـه معنـاداري وجـود دارد    ي نفتی ایرانها پاالیش و پخش فرآوردهملی نیروي انسانی در شرکت 
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مین اجتمـاعی  ماید تا کارکنان از خـدمات بیمـه تـأ   شرکت شرایطی را فراهم ن گردد تا نهاد میپیش
در شـرکت  . اشـند بهره مند شوند و همچنین کارکنان باید از خدمات بیمه تکمیلی رضایت داشـته ب 

تـا شـرایط    وام خودرو و وام مسکن در حد متناسب تعیین و پرداخت گـردد ، باید میزان وام ضروري
 . نیروي انسانی در سطح شرکت ایجاد گردد وري بهرهافزایش 
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