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مقدمه
سیرتحولاوامببشری،حرکتازاامعهسُنتیبهصنعتیوازصنعتیبهعصار اردورزیرا
کهاصلیترینمنببآناطالعاتودانشاست؛ اطالعاتیکهعامحتولیدآنهمان

نشانمیدهد
نیرویانسانیاست(.)Richard, 2014دراینبین،اعتقادمحوریصااحبنظارانحاوزهمناابب
انسانیبرآناستکهدرعصرآتی،ازنقشکارکنانیدیدرسازمانکاساتهشادهوبجاایآن
سرمایهانسانی القونوآورکهسالحآنمتکیبرفکرواندیشهاست،اهمیتدوچندانیپیدا
نمیگردد،
واهدنمود(.)Benjamin, 2014بااینحالتحولهایآتیتنهابهاینموضوع تم 
بلکهمواباتشکح گیریتغییاراتاساسایدرایادوولوویوماهیاتفکارینیارویانساانیدر
سازمانهارانیزفراهم واهدسا ت(افخمیاردکانیو لیلایصادرآباد)5935،وآناانرااز
کارکنانیکهبیشترباتکیهبرقدرتبازووتواناسمی ودباهدنباالبر اورداریحاداقلیاز
زندگیمادیورفاهااتماعیمیباشند،بهسرمایههایدانشی5کهباتکیهبارایادههاا،داناشو
مهارتهای وددرپیرسیدنبهسطححداکثریازرفاهااتمااعیومادیااتهساتند،تبادیح
واهدنمود( .)Oliver & Robert, 2012
درعینحال،نظربهنیازروزافزونسازمانهایقرن25اموبویژهشرکتهایداناشبنیاان
بهکارکناندانش محوروهمچنینفقداننیارویانساانی بارهدرحادکفایات،کاههماواره

صاحبانشرکتهاراباچالشهایفراوانیموااهمینماید،اذبونگهداریکارکناندانشایاز

اولویتباالییدرسیاست
گذاریهایمالیوغیرمالیبر وردار واهدگردید( & Mandhanya
ویژهحفظآندستهازافرادیکهشرکتهایرقیبباامزایااوموقعیاتهاای

 ،)Shah, 2010
به
بهترداوطلباذبآنانمیباشند(.)Hagel, 2012بااینحاالمشاکالتباالقوهممکاناسات

هنگامیرخدهدکهیکسازمانمزایای اصایدرشاکحوعادههااییازقبیاحدادندساتمزد
رقابتی،تعادلکار-زندگی،آماوزشوکاارمعنایداردرازایزماانواناروی،مهاارت،داناشو
هایدادهشدهمحقا 

تواناییکارکنانکهدرا تیارسازمانمیگذارنددرنظربگیرد،ولیوعده
هایدادهشادهرابخاوبیدرننکنناد(.)Schlechter, 2015ازایانرو


نشودویاکارکنانوعده
شا هایرضایتکارکناندانشیبایستیبیشازگذشتهدرکانونتواهصاحبانشارکتهاا
قرارگیردتاازاینطری اذبونگهداریسرمایهانسانیدانشمحورتسهیحگردد( Ludmila
 .)et al, 2015

. Knowledge Capital
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درنمشترنازمطالعهصاحبنظرانمدیریتمناببانسانیاینواقعیتراباازگوماینمایاد
کهعوامحبسیاریدرآیندهبررضایتمندیکارکناندانشیمؤثر واهندباودکاهازآناملاه
میتوانبهواودفرصتهایشغلی،استقاللوا تیار،عدالت،نوعپردا توحمایتااتمااعی
اشارهنمود(قلیپوروهمکااران5932،؛.)Ludmila et al, 2015درایانمیاانناوعپردا اتو
پاداشبهکارکناندانشمحورآیندهازاهمیتبسازاییبر اوردار واهادباود؛زیاراایانناوع
کارکنانبهعدالتدرپردا تبسیاربها واهنددادوانتظاردارناد،درمقایسهباسایرکارکنان
منصفانهایدریافتکنند( .)Englmaier, 2014

پاداش
روندیابیدراینرابطهمشخ مینمایدکهاگرچهبهطاورسُانتیعاماحماؤثردررضاایت
شغلیکارکنان،فراوانیعناصرمالیدربستههایپاداشارایهشدهتوسطسازمانهاباودهاسات
(،)Lund et al, 2012بااینحالدرپیتغییراتآتیکهمبتنیبرعصر اردورزیدرفلسافه
دانشمحوربایش
طوریکهالتزامآنانبهاذبکارکنان 

واودیشرکتهاشکح واهدگرفتبه
ازگذشتهاهمیتپیادا واهادکارد(Bryant & Allen , 2013؛،)Brinkley, 2009درنتیجاه
هایمالیدربستههایپاداشتنهاعاماحانگیزانناده


تأکیدصرفبرمؤلفه
پیشبینیمیشودکه
لزوماستفادهازعناصرغیرمالیاعماز؛آماوزش

برایایجادرضایتدردانشآفرینانآتینباشدو
وتوسعه،پیشرفتشغلیوانعطافزمانکاریدربساتههاایپااداش،بایشازپایشاحساا 
واهدشد(.)Schlechter, 2015
درچنینشرایطی،پرواضحاستسازمانهاییکهبتوانندبهترکیباثربخشیازعناصرماالی
وغیرمالیدربستههایپاداشفراگیردستیابند،موابااترضاایتکارکناانداناشمحاوررا
فراهموانگیزهآناندرراستایارتقایبهرهوریشرکتراباال واهندبرد.ایاندرحاالیاسات
کهفقدانارایهیکبستهپاداشاامبباویژگیهایموصوف،بایانگیزگایدرکارکنااندانشای
آینده رامضاعفوتداومهمکاریآنانباشرکترادرپوششایازابهاامقارار واهادداد.ایان
مسئلهعالوهبراینکههزینههایمالیمستقیممربوطباهااداییکارکناانوااایگزینیافاراد
)،هزینههایماالیغیرمساتقیم

ادیدرابرسازمانتحمیح واهدنمود(Hagen Porter, 2011
شامحا تاللدرکار،ازدستدادن حافظهسازمانیهمراهبادانشضمنیویاآشکار،تلفاتبه
بهارهوریویااا ادماتبااهمشااتریانوپااوینآوردنگااردشمااالیرادرپای واهاادداشاات
( .)Schlechter, 2015
ازاینروشناساییعناصرمالیوغیرمالیاثربخشدربستههایپاداشورتبهبندیآنانبار
مبنایشا هایرضایتمندیکارکنانداناشمحاورآیناده،ماانبازهادررفاتبسایاریاز
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هزینههایبیانشده واهدگردید.درعینحالباتواهبهمأموریتحسا صنعتدفااعیدر
ل وبومیسازیتجهیزاتنظاامی-دفااعیکاهاهمیاتآندردورهپساابرااموتهدیادهای
همهاانبهدرحوزه هایمختلفوبویژهصنعتدفاعیکشورکهازبعدازپیروزیانقالباسالمی
نیزواودداشتهاست،بسیارباالمیباشد،الزماستتابادیادگاهیااامببساتهپااداشبارای
ابران دماتکارکناندانشیآیندهفعالدرصانایبدفااعیطراحایوباهکاارگیریشاودتاا
ضمانتااراییمناسبیبرایتحق مأموریتذاتیشرکتهایدانشبنیانزیرمجموعاهصانایب
دفاعیایجادگردد .
ازسویدیگر،مبتنیبردانشضمنیکهدرشالودهفکریکارکناندانشیدرصنعتدفاعی
واوددارد،بسیاریازصنایبنزدیککاهنیازمنادکارکناانبااچناینساطحتخصا فنایو
میباشند،پیشنهادهایتحریککنندهبرایاذبکارکناندانشیارایهمایدهنادکاه
راهبردی 
صنعتدفاعیراباتهدیدادیتأمینسرمایههایانسانیدانشیدرآیندهروبارومایساازد.در
عینحالقابحپیشبینیاستکهاینپیشنهادهادربر یماواردنیازازساویساازمانهاایاا
شرکتهایباماهیتصنعتدفاعییاغیردفاعیاز ارجکشورمطرحگرددکهپدیدهمهااارت
مغزهارانیزبرایصنعتدفاعیکشوربههمراه واهدداشتکهعالوهبرتهدیدتأمینسارمایه
انسانیدانشی،مخاطراتامنیتی-دفاعینیزبرایکشوربههمراه واهادداشات.بناابراینباه
منظوربرونرفتازچالش هایبیانشدهباالوپوشش ألتحقیقاتیکاهدرایانحاوزهوااود
دارد،درنتیجهدرپژوهشپیشروتالششدهاستتااضامنشناسااییعناصاربساتاپااداش
اامببرایشرکتهایدانشبنیانصنایبدفاعی،بهرتبهبنادیآناانبارمبناایشاا هاای
رضایتمندیکارکناندانشیآیندهپردا تهشود .



مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
شرکتهای دانشبنیان

همافزایی علم وثروت ،توسعه اقتصاا د
بهمنظور 
شرکتهایی هستندکه 

دانشبنیان،

شرکتهای

دانشمحور ،تحق اهداف علمی و اقتصادی شامح گسترش وکاربرد ا تراعو نوآوری و تجااری

سازی نتایجتحقی و توسعه در حاوزه فنااور  و باا ارزشافازوده فاراوانتشاکیح مای شاوند
شرکتهای داناشبنیاان ،رشاد اقتصاادیو ایجااد اشاتغال،

یاریفردوعباسی.)5930،در
(اله 

مییابد(.)Amnon et al, 2013بدین معنی که دساتاوردهای

متناسب با ظرفیت نوآوریتحق
نظامهاای ناوین
تحقی و توسعهبهطور پیوسته از طری سرمایهگذاری به محصول ،فرایند و یا 
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سرمایهگذاری برای کارآفرینانو پژوهشاگران عاماح

ظرفیتهای

میگردد و دسترسیبه
تبدیح 
بهرهبرداری از توان فناوری در اقتصااد ملایاسات( Pillet & André
مهمی در ایجاد نوآوریو 
دانشبنیاان تاأثیر

شرکتهای

.)Carillo, 2016درعینحالعوامح مختلفى در رشد و توسعه
سایرشرکتها مى باشند.

دانشبنیان متفاوت از

شرکتهای

دارند.این عوامح با تواه بهماهیت
دراینمیاندانش فنى ،نیرو انسانىمتخص ،حمایت مؤثر دولت در ابتادا تشاکیح ایان
مىآیند(.)Richard, 2014ازمطالاب
شرکتها از اهم عوامح مؤثربرتوسعه آنان به شمار 

قبیح
مواوداینگونهبرداشتمیگرددکهنقشنیرویانسانیدانشمحوردرشرکتهایدانشبنیان،
بهعنوانیکیازمشخصههایاصلیاینشرکتهاکهدرموفقیتآنانبسیاراثارگذارناد،بسایار

براستهاست.ازاینرودرادامهبهشناساییکارکناندانشیآیندهوشا هایرضایتمندی

نشمحورپردا تهمیشود .
آناندراقتصاددا 
کارکنان دانشی آینده

ترینسرمایهسازماندرآنمحسوبمیگردد،رویکردهای

باآغازعصر ردورزیکهدانشمهم
متفاوتینسبتبهنیرویانسانیدانشمحوربهعنوانسرمایههایفکاریساازمانشاکحگرفتاه
کارکناندانشیراافرادیتوصیفمیکندکهاز

است(.)Benjamin, 2014پیتردراکر)5313(5
طری پردازشاطالعاتمواود،دانشادیدیتولیدنمودهوبهوسایلهآن،مسااوحراتعریافو
ححمینمایندوارزشادیدیایجادمایکنناد(قلایپاوروهمکااران.)5932،ایانکارکناان،
افرادی ودانگیخته،فعال،توفی گرا،یادگیرندهویاددهندههستندکاهمهامتارینفعالیات
آنهادرسازمان،امب آوری،تولید،بهاشترانگذاشتنوتبدیحدانشبهاهدافتجاری واهد
نهتنهابهدلیاحکارشاان،بلکاهباه ااطرآنچاه
بود(.)Ludmila, 2015کارکناندانشیآینده 
میکنند()Ludmila et al, 2015وازآنجاکهداناش
میدانند،ارزشافزودهبرایشرکتایجاد 

ضمنیونهفتهدرافراد،درسازمانذ یرهنمیشودوتنهانزدکارکنانباقیمیماناد،بناابراین
افرادباچنینقابلیتهایدرونیبرایهمهساازمانهااوباهشاکح ااابارایشارکتهاای
دانشبنیانازاهمیتدوچندانیبر ودار واهندباود.درایانحالاتتارنکارکنااندانشای
بهمنزله روجاینداراییکلیدیازسازمانمیباشد(.)Darchen & Tremblay, 2010بنابراین

حفظونگهداریکارکناندانشیبرایسازمانهایآتیهموارهازاهمیتبسیاربااالییبر اودار
واهدبود .
. Deraker
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شاخصهای رضایتمندی کارکنان دانشی آینده

صاحبانشرکتهایدانشبنیانبایستیهموارهبرایالبرضایتکارکناندانشیآتایازهای 

کوششیدریغننمایند.دراینرابطهروندیابیازنتایجپژوهشهایگذشتهبیانگرآناساتکاه
عوامحبسیاریبررضایتمندیکارکناندانشمحاورماؤثرمایباشاند.درایانمیاانالمایالو
همکاران()2051وزاهدیوهمکاران()5930بهنقشماهیتشغح،منزلاتوایمنایشاغح،
حقوقومزایا،روابطمناسبکاری،سیاستهایساازمانوکسابموفقیاتدررضاایتمنادی
کارکناندانشمحورآیندهازشغح وداشاارهداشاتهاناد.همچناینساایرمحققاانبارنقاش
مؤلفههایفرصتهایشغلی،استقاللوا تیار،عادالت،ناوعپردا اتوحمایاتااتمااعیدر
قلیپوروهمکااران.)5932،در
افزایشرضایتمندیکارکناندانشمحورآیندهتأکیدداشتهاند( 
عینحالبااقتبا ازمطالعاتهلر()5919واسماعیلی(،)5911میتوانمیزاناثربخشیاین
آیندااتماعیشدنافرادرابهعنوانمبنااییبارای

عوامحدرتوسعهفردی،توسعهسازمانیوفر
رضایتمندیکارکناندانشیدرنظرگرفتوشا هایرضایتمندیافراددانشمحورآیناده
رادرسهبُعداشارهشدهدرادول()5ترسیمنمود .
جدول ( )1شاخصهای رضایتمندی کارکنان دانشمحور آینده
ردیف

شاخص رضایتمندی

تعریف عملیاتی

5

توسعهفردی 

ایجادفضایتوسعهدانشفردی/مشارکتدرتصمیمسازی/ترسیم

مسیرشغلیوارتقایسازمانی/زمانحضورمنعطفوشناور 

2

توسعهسازمانی 

نظامهایپردا توپاداشمناسب/مشارکتدراهدافتجاریسازمان 


9

کاری/انجامفعالیتهایچالشی/آزادی

توسعهارتباطاتدرگروههای

فرآیندااتماعیشدن 
واستقاللعمحدرفعالیتها 




بااینحالبررسیهایتکمیلینشانمیدهدکهاگرچاهباهطاورسُانتیعاماحماؤثردر
رضایتشغلیکارکنان،فراوانیعناصرمالیدربساتههاایپااداشارایاهشادهتوساطساازمان
میباشد(،)Lund et al, 2012ولیدرپیتغییراتآیندهکهناشیازماهیتوفلسافهوااودی

دانشمحوردرآینده واهدبود(Bryant & Allen , 2013؛
شرکتهاوالتزامبهاذبکارکنان 

هایمالیدربستههایپااداشتنهااعاماحانگیزانناده


،تأکیدصرفبرمؤلفه
)Brinkley, 2009
برایایجادرضایتدردانشآفریناننخواهدبود،بلکهلزوماستفادهازعناصرغیارماالیاعاماز؛
آموزشوتوسعه،پیشرفتشغلیوانعطافزمانکااریدربساتههاایپااداش،بایشازپایش
احسا  واهدگردید(.)Schlechter, 2015دراینراستاشناساییعناصربساتهپااداشبارای
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شرکتهایدانشبنیاندراهتحصولرضایتکارکناندانشمحوردرآیندهازضرورتبااالیی
بر ودار واهدبودکهدرادامهبهآنپردا تهشدهاست .


عناصر بسته پاداش جامع (چیستی ،چرایی و چگونگی اثرگذاری بر کارکنان دانشی آینده)

بستههایپاداشاامبمعموالًبهعنواننظامهایابران دماتفراگیاریکاهناهتنهااعناصار
قابحاندازهگیریسُنتیازقبیح؛حقوقودستمزد،دساتمزدمتغیارومزایااراشاامحمایشاود
(،)Shoaib Akhtar, 2015بلکهدربرگیرندهعناصرغیرنقدینامشهودازقبیح؛دامنهرسیدنبه
موفقیتومحدودهواگذاریمسئولیت،فرصتهایشاغلی،آماوزشوتوساعه،انگیازشدرونای
ارایهشدهتوسطسازمان واهدبود( & Chiang
ایجادشدهتوسطشغحوکیفیتزندگیکاری 
میدهدکاهاگارچاهانگیازهورضاایتاولیاهکارکناان
.)Birtch, 2011مطالعاتمواودنشان 
دانشیممکناستباافزایشحقوقویاپاداشنقدیبهبودیافتهشود،اماایانناوعپااداشهاا
اثرهایکوتاه مدتینسبتبهپاداشهایغیرمالیمانند؛کاهشساعاتکار،دادن ادماتویاا
غذاهاییارانهای،تعطیالتاضافیوغیرهدربهبودانگیزهکارکنان،پارورشفرهنا مثباتدر
آنانوتشوی کارکنانبهوفاداریوتعهادنسابتباهساازمان واهنادداشات( Schlechter,
2015؛.)Whitaker, 2010ازاینروطراحینظامپاداشاامبدرشارکتهاایداناشبنیاان،
گوینیازدانشمحوراندرآینادهباشاد( Heneman,


تواندپاسخ

وبیمی

رویکردیاستکهبه
)2007؛زیراکارکناندانشیتنهابهدنباالحقاوقودساتمزدنخواهنادباود،بلکاهباهدنباال
سازمانیهستندکهآیندهایپایدارارایهدهدوراهموفقیاتراباهآنهاانشااندهاد( Azasu,

 .)2009
تاکنونمطالعاتیدررابطهباطراحینظامپاداشدرسازمانهایگوناگونصاورتگرفتاهو
عناصرمتعددیبرایآندرنظرگرفتهشدهاست.دراینرابطهکوچانساکیولادفورد()2005
درتحقی میدانی،پنجنوعپاداششامحمحتوایکاری،تقدیر،مالیغیرمستقیم،مالیمستقیم
ومقامومنصبرابرایایجادرضایتمندیدرکارکنانمفیددانستهاند.لیو()2004پاداشهای
فراگیررابهچهاردسته؛حقوق،رفاه،مقامشغلیومحیطتقسیمبنادیکاردهاسات.همچناین

آرماستران ()2004عناصرپاداشفراگیررابهچهاربُعدپاداشهاایفاردی-تباادلی،فاردی
رابطهای،گروهیتبادلیوگروهی-رابطهایتفکیکنمودهاست.گیانکوال()2003نیزپاداش،
کار،عملکردوپیشرفتوفرصتشغلیرابهعناوانعناصارساازندهپااداش

رفاه،توازنزندگی-
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اامبمطرحنمودهاست.همچنینپرگنوالتو ()2050درپژوهش ودعناصرپاداشرادرشش
طبقهگستردهطبقهبندینمودکاهشاامح؛پردا ات،مزایاا،تعاادلکااروزنادگی،عملکاردو
شغلیمیباشند.کااوو،چانوساان ()2059نیازدر

فرصتهای

شنا ت،توسعهویادگیریو
یکتقسیمبندیعناصرپاداشرابهسهدسته؛پاداشپولیبیرونی(پاداشمالیورفاه)،پااداش
غیرپولیبیرونی(عملکردوتقدیر)وپاداشدرونی(توازنزنادگی-کااروفرصاتهاایشاغلی)

تقسیمنمودهاند.بااینحالنگاهیبهنظامهایپاداشارایهشدهنشانمیدهدکاهبساتههاای
پاداشارایهشدهازیکاامعیتومانعیتالزمبرایانگیزانندگیکارکناانداناشمحاورآیناده
بر وردارنبودهوصرفاًیکانبهمالییاغیرمالیرالحاظنمودهاناد.همچاینایانبساتههاای
پاداشمبتنیبرنیازهایآتیکارکناندانشمحورمبتنایبارعصار اردورزیارایاهنگردیاده

است .
بنابرایندراینپژوهشبابهکارگیریرویکردتحلیلی-کتابخانهایتالششدکاهباابررسای
دستهبندی هایمختلفمواوددررابطهباعناصربستهپاداشبرایکارکناانداناشمحاورکاه
توسطسایرپژوهشاگرانارایا هگردیادهاساتودرنظارگارفتنشارایطساازمانیومحیطای
شرکتهایدانشبنیاندرصنایبدفاعیدرآینده،اعمازفرهنا وااوساازمانی ،صوصایات
امعیتشنا تیکارکنانآتی،وضعیتاقتصادیوااتماعیوسیاستگاذاریهاایدولتایدر

رابطهباشرکتهایدانش بنیانصنایبدفااعی،باهشناسااییعناصاربساتهپااداشفراگیاردر
شرکتهایدانشبنیانصنایبدفاعمبتنیبرتغییراتآیندهدرطیسهگامپردا تاهوالگاوی

اامعیارایهگردد.ازاین
بستههایپاداشارایاه

رودرگامنخستبهامبآوری و مطالعهدقی
شدهدرمطالعاتگذشتهپردا تهشد.درگامبعادیکلیاهعناصاربساتهپااداشااامببارای
هایدانشبنیان استخراجگردیدند ودرگامپایانیبارویکردیتحلیلایوبهارهمنادیاز


شرکت
بنیان،بهشناساییاثربخشترینعناصربساتهپااداش


هایدانش

درشرکت
نظرات برگانفعال
اامببرایکارکناندانشیآیندهدرصنایبدفاعیپردا تهشد.دراادول()2دساتهبنادیاز
هایدانشبنیانصنایبدفاعیمبتنیبرتغییراتآتایارایاه


درشرکت
عناصربستهپاداشاامب
شدهاست .

. Pregnolato

1
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جدول ( )2عناصر بسته پاداش جامع برای آینده شرکتهای دانشبنیان صنایع دفاعی
عناصر اصلی


پاداشمالی 

پاداش
غیرمالی 

عناصر فرعی

مصادیق پاداش

مالیمستقیمنقدی 

حقوقودستمزد/مزایاینقدی 

مالیمستقیم
غیرنقدی 

هدایایمناسبتی/اقالم واروباراهدایی/تأمینمسکن 

مالیغیرمستقیم 

مر صی/بور تحصیلی/بازنشستگیوبیمهها 

شغلی 

فرصتهایشغلی/مقامومنصب/موفقیتوپیشرفت/

توسعهویادگیری 

سازمانی 

تقدیروتشکر/تعادلزندگی-کار/روساوهمکارانمطلوب 



چارچوب مفهومی پژوهش

بطورکلیدربخشمرورمباانینظاریتاالششادباااساتفادهازروشمطالعااتکتابخاناهای،
پیشینههاینظریموردنیازدرراستایشناساییعناصربستهپاداشاامبشرکتهاایداناش
مندیکارکناندانشمحورآیندهمشخ شودکاهباها تصااردر

بنیانوشا هایرضایت
باالبهآناشارهگردیدهاست.درادامهبارویکاردتحلیلای-محتاواییوبااتأویاد برگاان،باه
شناساییسهشا رضایتمندیکارکناندانشمحورآیندهدرادول()5وهمچنینعناصر
هایدانشبنیانصنایبدفاعیدرادول()2پردا تهشدکاهایان

بستهپاداشاامبدرشرکت
نتایجبهتأویدمحتواییپنجنفراز برگاندانشاگاهیوفعااالندرشارکتهاایداناشبنیاان
صنایبدفاعیرسید.مبتنیبرمبانینظریاحصاءشادهوتأویادمحتاوایی برگاان،چاارچوب
مفهومی بستهپاداشاامببرایکارکناندانشیآیندهازدوعنصراصلیمالیوغیرمالیبشکح
تؤامانتشکیحیافتهاستکههریکدارایزیرعنصرهایینیزمیباشاند.همچناینگزیناههاای
سنجشاینالگوشا هایرضایتمندیکارکناندانشایآینادهمایباشاندکاهمبتنایبار
یافتههایادول()5ازسهشا توسعهفردی،ساازمانیوفرآینادااتمااعیشادنتشاکیح
یافتهاند.درادامهباتواهبهنتایجکسبشدهدرایانمراحاح،چاارچوبمفهاومیپاژوهشدر
شکح()5ارایهشدهاست .
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شکل ( )1چارچوب مفهومی عناصر پاداش جامع کارکنان دانشمحور آینده





همانگونهکهدرشکح()5مشخ میباشد،چارچوبمفهومی عناصرپاداشاامببرای
کارکنان دانشی آینده در شرکتهای دانشبنیان صنایب دفاعی از نوع شا ه در تی (یا
سلسلهمراتبی) میباشد .در واقب گزینههای این چارچوب مفهومی شا ه در تی را عناصر

بندیمیشوند


پاداشمالیوغیرمالیتشکیحدادهومعیارهاییکهبرمبنایآناینعناصررتبه
امهمحققانبهمنظور

مندیکارکناندانشیآیندهتشکیحمیدهند .دراد

رضایت
راسهشا
دستیابیبهاهدافپژوهشدرپیرتبهبندیعناصربستهپاداشاامبوتعییندراهاهمیت
گانهرضایتمندی


برمبنایمعیارهایسه
هریکازاینعناصردرچارچوبمفهومیپیشنهادی
روشهایتحلیح
کارکناندانشیآینده بودهاند.دراینراستاتالششدهاستتابااستفادهاز 
سلسله مراتبی به رتبه بندی این عناصر بر مبنای نظرات  برگان پردا ته شود .در ادامه به
روششناسیبهکارگرفتهشدهبرایححمسألهاینپژوهشاشارهشدهاست .


روششناسی پژوهش
اینپژوهشباهدفشناساییورتبهبندیعناصربستاپاداشاامببارایشارکتهاایداناش
بنیانصنایبدفاعیبرمبنایشا هایرضایتمندیکارکناندانشمحورانجامشادهاسات.
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بنابراینپژوهشحاضرازمنظرهدف،کاربردی-توساعهایوازمنظارروش،بشاکحتوصایفی-
موردیصورتگرفتهاست.همچنینازمنظرنوعداده،اینپژوهشازنوعکمایمایباشادکاه
دادههایپژوهشمبتنیبرروشمطالعاتکتابخانهایومیدانیبااستفادهازابازارپرساشناماه
برهمبناویژهروشهایتحلیحسلسلهمراتبیوبشکحتکمقطعیگردآوریشدهاست .

بطورکلیاینمطالعهدرطیفرآیندیسهمرحلهایانجامشدهاست.برایناساا درگاام
نخستبااستفادهازروشمطالعاتکتابخانهای،پیشینههاینظاریالزمدرراساتایشناساایی
عناصربستهپاداشاامبشرکتهایدانشبنیانوشا هایرضایتمنادیکارکناانداناش
محورآیندهمشخ گردیدکهدربخشمبانینظریبهآناشارهشدهاست.درگاامبعادیباا
رویکردیتحلیلی-محتواییوباتأوید برگان،سهشا رضایتمندیکارکنانداناشمحاور
آیندهبهعنوانمعیارهایالگویمفهومیپژوهشتاویادگردیادکاهدراادول()5ارایاهشاده
است.همچنینعناصربستهپاداشاامبدرشرکتهایدانشبنیانصنایبدفاعیکهدرادول
()2ارایهشدهاست بهتأویدمحتواییپنجنفراز برگاندانشاگاهیوفعااالندرشارکتهاای
دانش بنیانصنایبدفاعیرسید.درادامهباتواهباهنتاایجکسابشادهدردومرحلاهقبلای،
چارچوبمفهومیپژوهشاستخراجشدکهدرشکح()5ارایهگردیدهاست .
درگامپایانیباتواهبهسا تارسلسلهمراتبی(شا هدر تی)چارچوبمفهومیپاژوهش،
رتبهبندیعناصربساتهپااداشااامببارمبناای
ازروشهایتصمیمگیریچندشا صهبرای 
شا هایرضایتمندیکارکناندانشیصنایبدفاعیدرآیندهاساتفادهشاد.درایانراساتا
برایتسهیحکسبدانشوقضاوت برههاوصارفهااوییدرزماان،یاکپرساشناماههفات
گزینهیترایحاتیلیکرتی،ویژهفرآیندتحلیحسلسلهمراتبیبااعداد اکستریاهتتعیاین
وزنشا هایرضایتمندیکارکناندانشیآیندهومقایسهاهمیتورتبههریکازعناصار
بستهپاداشاامبشناساییشده،برمبنایهفاتمتغیارزباانیطراحایگردیادواز برگاان
نمونهآماری واستهشدتااهمیتهریکازشا هایرضایتمندیوهمچنینوضعیتهار
واحدگزینه(عناصربستهپاداش)رانسبتبهمعیارموردنظربسنجند .


درادول()9هفتمقیا زبانیتعریفشدهدرپرسشنامهوعدد اکستریمعادلآن
آمدهاست :
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جدول ( )3مقیاسهای زبانی و اعداد خاکستری معادل آن
اعداد خاکستری

مقیاس زبانی



γ

α

یلیکم

0.20

0.00

کم

0.30

0.10

نسبتاکم

0.40

0.20

متوسط

0.65

0.35

نسبتاًزیاد

0.80

0.60

زیاد 

0.90

0.70

یلیزیاد

1.00

0.80

منبب )Turskis & Zavadska, 2010(:

اامعهآماریپژوهششامح برگانشرکتهایدانشبنیانزیرمجموعهصنایبدفااعیکاه
بهنوعیباموضوعموردبحثدرگیربودهاند،مایباشاند.درایانراساتاباااساتفادهازرویکارد
گیریهدفمندوبهروشگلولهبرفی،تعداد50نفرباهعناواننموناهدرفرآینادپاژوهش

نمونه
بهکارگرفتهشدند.همچنینباتواهبههدفپاژوهشکاهدرپایتصامیمگیاریدر صاوا
گزینههایپاداشاامبمبتنیبرسهشا رضایتمندیکارکنااندانشایآینادهباراساا 
اطالعاتبهنسبتکموباتغییرپذیریزیادازنمونه برگاندرشرکتهایمذکوربودهاسات،
بنابرایندرتجزیهوتحلیحدادههااتاالششادتااباابهارهمنادیازنظریاهروش اکساتری،
روایهایرضایتبخشایتولیادگاردد.ازایان روازروشARAS-G5درفرآینادتجزیاهو
تحلیحدادههااستفادهگردید.مراححاینروشدرادامهبیانگردیدهاست؛ 

گام اول :تشکیل ماتریس تصمیمگیری خاکستری

تصمیمگیری چندمعیاره ،تشاکیح مااتری  تصامیمگیاری اسات.

اولین گام در حح هر مسئله
ماتری تصمیمگیری اکستریبهشرحزیراستکاه بارای mگزیناه ممکان ارزیاابی شاده
میشودکهدرآن–mتعدادگزیناههاا–n،تعاداد
(ردیف)روی nمعیار معین(ستون)تنظیم 
معیارمعینهرگزینهتصمیم– ،ارزشیکهمقدارکااراییگزیناهیiدرشارایطمعیاارjرا
بیانمیکند– ،مقداربهینهیمعیار.j


. Additive Ratio Assessment (ARAS)-Gray

1
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فرمول()5

 Äx01 ... Ä x0 j ... Ä x0 n 


-b ± b 2 - 4ac
X =  Äxi1 ... Ä xij ... Ä xin  ; i = 0, m ; j = 1, n ,
2a
 Äx ... Ä x ... Ä x 
mj
mn 
 m1

گام دوم :تعیین مقدار بهینهی هر معیار

بعدازتشکیحماتری تصمیمگیری،گامبعدیدراینروشتعیینمقاداربهیناهیهارمعیاار
برایتصمیمگیرندگانمشخ نبودآنگاه :

باشد.اگرمقداربهینهیمعیارj


می
if max ⊗ xij is preferable, and

فرمول ()2

i

 ⊗ x0 j = max ⊗ xij ,
i

اگرمقداربیشینه(ماکزیمم)ویامقدارکمینه(مینیمم)برتریداشت :
 if min ⊗ xij is preferable.
*

فرمول ()3

i

 ⊗ x0 j = min ⊗ xij∗ ,
i

ایازمعیارهایازنوعسودمیباشد.یعنیاهتوسوی


مقادیربیشینهبهمعنیمجموعه
سازیاست.ومقادیرکمینهبهمعنیمجموعهایازمعیارهایازنوعهزینه

بهینهگیبیشینه 

میباشد.یعنیاهتوسویبهینهگیکمینه سازیاست.مقادیرعملکرد (کارایی) ووزن
گیرینمایشدادهمیشود.معیارها،همچنین

بهعنوانورودیدرماتری تصمیم
معیارها  
یمعیارهابهوسیلهیکارشناسانو برگانتعیینمیشود.اطالعاتبه

مقادیرووزنهایاولیه

فبباتواهبهاهدافوفرصتهایآنانتصحیح

دستآمدهمیتوانندبهوسیلهیاشخااذین

شوند.سپ تعییناولویتهایگزینههااستکهدرچندمرحله(گام)انجاممیشود .
گام سوم :محاسبهی ماتریس تصمیم نرمال

دراینمرحلهارزشهایاولیهشا
زیرتعریفمیشود :
فرمول ()4

شا

1

هانرمالسازیمیشوندوماتری نرمالشدهباهصاورت

⊗ x01 ... ⊗ x0 j ... ⊗ x0 n 


 ⊗ X = ⊗ xi1 ... ⊗ xij ... ⊗ xin  ; i = 0, m ; j = 1, n ,
⊗ x ... ⊗ x ... ⊗ x 
mj
mn 
 m1

هاییکهارزشهایمثبتدارندبهصورتزیرنرمالمیشوند:

فرمول ()5

⊗ xij
m

∑ ⊗x

= ⊗ xij

ij

i =0

. Normalized Decision Matrix

1
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شا

بهصورتزیرنرمالمیشوند:
هاییکهارزشهایمنفیدارند 
⊗ xij

فرمول ()6

m

∑ ⊗x

= ⊗ xij

;  ⊗x = 1
ij
*
⊗ xij

ij

i =0

گام چهارم :محاسبهی ماتریس تصمیم نرمال وزندار

ماتری نرمالوزنیتعریفمیشود.شا
][0,1قراردارند .
فرمول ()7

1

هایمواودباوزنهاییارزیابیمیشوندکهدربازه
=1

n

j

∑w
j =1

⊗ xˆ01 ... ⊗ xˆ0 j ... ⊗ xˆ0 n 


⊗ Xˆ =  ⊗ xˆi1 ... ⊗ xˆij ... ⊗ xˆin  ; i = 0, m ; j = 1, n ,
⊗ xˆ ... ⊗ xˆ ... ⊗ xˆ 
mj
mn 
 m1
ارزشهاینرمالشدهوزنیتمامیشا هابافرمولزیرمحاسبهمیشود :




 ⊗ xˆij = ⊗ xij × ⊗w j ; i = 0, m,

فرمول ()8
میباشد .
کهدرآن وزن(اهمیت)معیارjاستو مقدارنرمالشدهازمعیار j


گام پنجم :تعیین مقادیر بهینه برای هر گزینه

برایهرگزینهمیتواندباهصاورتمجماوعمقاادیرنرماال

تعیینمقادیرتابببهینهگی Si
وزنداربهروشزیرمحاسبهگردد :

فرمول ()9

n

 ⊗S i = ∑ ⊗xˆ ij ; i = 0, m ,
j =1

باشد.اولویتگزینههامطاب با


ترینارزشبدترینآنمی

ترینارزشبهترینآنوکم

بزرگ
تعیینمیشود.درتصمیمگیری اکستریبرایهرگزینهیکعدد اکستری

ارزش Si
 Siواود دارد .برای تبدیح ارزشهای  اکستری به ارزش نرمال اهت انجام مراحح بعدی
صورتذیحانجاممیشود:

معادلهایبه

1
فرمول ()01
) S i = (S ia + S i γ
2
. Normalized-Weighted Decision Matrix

1
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گام ششم :محاسبهی درجهی مطلوبیت هر گزینه

درموردارزیابیگزینههانهتنهاتعیینبهترینرتبهاهمیتداردبلکاهمهاماساتکاهکیفیات
(مطلوبیت)نسبیهرگزینهیمطرح شادهنیازمشاخ شاود.باههماینمنظاورازدرااهی
یمقایسهیمتغیار-


یمطلوبیتهرگزینهبهوسیله
مطلوبیتهرگزینهاستفادهمیگردد.دراه

کهتجزیهوتحلیحشدهاست-باحالتایدهآلیعنی مشاخ مایگاردد.معادلاهیماورد
بهصورتزیراست :
استفادهبرایمحاسبهدراهیمطلوبیت ازیکگزینه  

فرمول ()00

; i = 0, m,

Si
S0

=  Ki

گام هفتم :رتبهبندی گزینهها و یا انتخاب مؤثرترین آنها

توانندبهصورت

]هستندومی

شدهی دربازهی[ 5و0
محاسبه  

روشناستکهارزشهای

صعودی مرتب شوند ،که به ترتیب اولویت مرتب شدهاند .کارایی نسبی مختلط هر گزینهی
ممکن ،میتواند با تواه به مقدار ارزشهای تابب مطلوبیت مشخ گردد ( & Turskis

.)Zavadska, 2010

تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
بهمنظورتجزیهوتحلیحیافتههای پژوهش،پ ازگردآوریدادههایمربوطبهنظرهای 50

بنیانصنایبدفاعیکهپرسشنامهتحلیحسلسلهمراتبیراکامحنموده

برهشرکتهایدانش
5

بودند،بهشکحدهیماتری   GMCDMبرایهریکاز برگان،ازطری تبدیحهفتمتغیر
درپرسشنامهبهاعداد اکستری،پردا تهشدوماتری تصمیمگیریچند

زبانیتعیینشده
برگاندرنرمافزارExcel 2013محاسبهگردید.درادامهبا

معیاره اکستریتجمیبنظرهای
اارای مراحح روش آرا  اکستری در نرمافزار  ،Excel 2013به رتبهبندی عناصر بسته
پاداش فراگیر بر مبنای شا های رضایتمندی کارکنان دانش محور پردا ته شد .بر این
اسا باتواهبهسطوحسهگانهعناصرپاداشاامبکهدرالگویمفهومیپژوهشآوردهشده
رضایتمندی
است به رتبه بندی عناصر پاداش هر سطح به تفکیک بر مبنای سه شا
کارکناندانشیدرصنایبدفاعی(توسعهفردی،توسعهسازمانیوااتماعیشدن)پردا تهشد
کهنتایجرتبهبندیدراداول()4تا()6ارایهشدهاست .


1

. Gray Multiple- Criterion Decision Matrix
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جدول ( )4رتبهبندی عناصر پاداش سطح اول بر مبنای شاخصهای رضایتمندی

0/531

0/271

0/063

0/520

0/032

0/506

0/524

0/514

0/591

0/563

0/914

0/241

0/599

0/501

0/597

0/267

0/930

2

0/423

0/039

0/906

0/213

0/911

0/790

0/391

0/199
0/921

پاداشغیر
مالی

optimal

0/932

پاداشمالی

5/310

مقداربهینه

α

γ

0/357

گزینه/معیار

توسعهفردی
γ
α

0/763

توسعهسازمانی
γ
α

ااتماعیشدن
γ
α

⊗S

Si

K

Ranking

5

جدول ( )5رتبهبندی عناصر پاداش سطح دوم بر مبنای شاخصهای رضایتمندی

0/073

0/506

0/523

0/513

0/077

0/527

0/523

0/513

0/591
0/541

0/075

0/506

0/551

0/546

0/553

0/510
0/563
 0/571

0/072

/5010

0/071

0/522

0/502

0/593

0/215
0/907
0/913
0/943

0/032

0/551

0/012

0/551

0/030

0/592

0/210

0/961
0/963
0/402
0/414
0/442

 0/072

0/527

0/542

0/572

0/512

0/512

0/979

0/415

0/427
0/907
0/950
0/914
0/406
0/931

پاداشغیرمالی
سازمانی

0/753

پاداشغیرمالی
شغلی

0/721

پاداشمالیغیر
مستقیم

0/190

پاداشمالی
مستقیمغیرنقدی

0/312

پاداشمالی
مستقیمنقدی

optimal

0/326

مقداربهینه

α

γ

5/000

گزینهپاداش/معیار

توسعهفردی
γ
α

توسعهسازمانی
γ
α

ااتماعیشدن
γ
α

⊗S

Si

K

Ranking

1

4
9
5
2
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جدول ( )6رتبهبندی عناصر پاداش سطح سوم بر مبنای شاخصهای رضایتمندی

0/097

0/012

0/017

0/067

0/061

0/071

0/513

0/534

0/577

 5/000

0/099

0/047

0/020

0/091

0/092

0/041

0/016

0/523

0/501

0/603

0/026

0/093

0/095

0/041

0/099

0/012

0/030

0/591

0/559

0/691

0/051

0/021

0/091

0/041

0/045

0/019

0/030

0/521

0/503

0/651

اقالم واروباراهدایی

0/022

0/097

0/022

0/040

0/022

0/093

0/067

0/556

0/032

0/153

تامینمسکن

0/097

0/012

0/012

0/062

0/096

0/043

0/521

0/569

0/544

مر صی

0/022

0/096

0/095

0/041

0/025

0/097

0/074

0/557

0/031

0/140  0/156

54

بور تحصیلی

0/095

0/046

0/091

0/041

0/012

0/061

0/557

0/513

0/591

0/715

3

بازنشستگیوبیمه

0/090

0/041

0/010

0/065

0/049

0/014

0/522

0/560

0/545

1

فرصتهایشغلی

0/096

0/010

0/012

0/062

0/017

0/061

0/544

0/510

0/562

9

مقامومنصب

0/094

0/041

0/017

0/067

0/069

0/079

0/514

0/511

0/575

5

موفقیتوپیشرفت

0/099

0/047

0/012

0/062

0/061

0/071

0/543

0/514

0/566

2

توسعهویادگیری

0/092

0/041

0/010

0/065

0/011

0/066

0/596

0/572

0/514

51
هدایایمناسبتی

0/731

52
مزایاینقدی

0/353

55
حقوقودستمزد 

0/361

59
مقداربهینه

0/349

optimal

0/175

α

γ

α

γ

α

γ

Α

γ

Si

K

Ranking

⊗S
گزینهپاداش/معیار

توسعهفردی

توسعهسازمانی

ااتماعیشدن

7

4
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توسعهفردی
α

γ

α

γ

α

γ

Α

γ

مقداربهینه

0/097

0/012

0/017

0/067

0/061

0/071

0/513

0/534

0/577

 5/000

optimal

تقدیروتشکر

0/026

0/093

تعادلزندگی-کار

0/023

0/049

0/049  0/044

0/016

0/017

0/061

0/526

0/569

0/544

0/157

6

0/014

0/069

0/079

0/594

0/570

0/512

0/162

1

روساوهمکارانمطلوب

0/022

0/096

0/047

0/060

0/046

0/013

0/554

0/514

0/594

ااتماعیشدن

0/765

گزینهپاداش/معیار

توسعهسازمانی

⊗S

Si

K

Ranking

50



محاسبهشدهبرایهریاکازعناصاربساتهپااداشفراگیاردر

درادامهبهطور الصهرتبه
الگویمفهومیپژوهشبرمبنایشا هایسهگانهرضایتمنادیکارکنااندانشایصانایب
دفاعیدرادول()7ارایهگردیدهاست .
جدول ( )7اولویتبندی عناصر پاداش فراگیر در شرکتهای دانش بنیان
عناصر
پاداش

K

عناصر سطح دوم

K

عناصر سطح سوم

K

فراگیر

پاداشمستقیم
نقدی( ) A11

 0/753

پاداشمالی)(A1



( )A2

پاداشغیرمالی

حقوقودستمزد( )A111

 0/603

مزایاینقدی( )A112

 0/691

هدایایمناسبتی( )A121

 0/651

تقدیروتشکر( )A211

 0/157

تعادلزندگی-کار( )A212

 0/162



پاداشمستقیمغیر
اقالم واروباراهدایی( 0/153  )A122

 0/721
نقدی( )A12
 0/763
 0/156
تامینمسکن( )A123

 0/140
مر صی( )A131


 0/715
بور تحصیلی( )A132
پاداشمالیغیر
 0/190
مستقیم( )A13
بازنشستگیوبیمه( 0/731  )A133

پاداشغیرمالی
سازمانی( )A21






  0/357پاداشغیرمالی


 0/326



روساوهمکارانمطلوب( 0/765  )A213
فرصتهایشغلی( )A221


 0/353

مقامومنصب( )A222

 0/361
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عناصر
پاداش

K

عناصر سطح دوم

K

عناصر سطح سوم

K

فراگیر

شغلی( )A22

 0/312

موفقیتوپیشرفت( )A223

 0/349

توسعهویادگیری( )A224

 0/175



نتایجبدستآمدهدرادول()7باتواهبهضریبKبدستآمدهبارایهاریاکازعناصار
دانشبنیانصنایبدفاعی،بیانگراهمیتورتبهمتفااوتهاریاکاز
بستهپاداشدرشرکتهای 

مؤلفههایپاداشارایهشدهدرالگویمفهومیپژوهشبرمبناایشاا هاایرضاایتمنادی
کارکناندانشمحورآیندهازدیدگاه برگانشرکتهایمذکوربودهاستکهدرادامهبهبحث
گذاشتهشدهاست .


نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهشحاضردرطیفرآیندسهمرحلهایبهدنبالشناساییورتبهبندیعناصربساتهپااداش
هایدانشبنیانصنایبدفاعیبرمبنایشا هایرضاایتمنادیکارکناان

فراگیردرشرکت
دانشیدرآیندهبودهاست.دراینراستادربخشهایقبلیتالششاددرابتاداباااساتفادهاز
مطالعاتکتابخانهایومرورپیشینههاینظریمرتبطباموضوعوبارویکردتحلیلی-استنتاای،
بهشناساییمهامتارینعناصاربساتهپااداشدرشارکتهاایداناشبنیاانصانایبدفااعیو
شا هایرضایتمندیکارکناندانشمحورآیندهپردا تهشاود.درگاامبعادیبااتحلیاح
محتوایی برگان،الگویمفهومیعناصربستهپاداشاامبتبیینگردیدودرنهایتباتنظایم
پرسشنامهویژهتحلیحسلسلهمراتبیباهفتمتغیرزبانی،بهرتبهبندیعناصاربساتهپااداش
اامبالگویمفهومیبرمبنایشا هایرضایتمندیکارکنانداناشمحاورباااساتفادهاز
درنرمافزارExcel 2013پردا تهشد .

روشARAS-G
بااستنادبهیافتههایمواوددرادول( ،)7برگانشارکتهاایصانایبدفااعیبارایان
،مؤلفههایپاداشغیرماالی

اعتقادندکهازبینعناصرپاداشسطحاولالگویمفهومیپژوهش
(باضریب)0/357بیشترینوپاداشهایمالی(باضریب)0/763کامتارینارزشرادرایجااد
.درعینحالیافتههایاادول()7در

رضایتمندیدرکارکناندانشیدرآینده واهندداشت
رابطهبارتبهبندیعناصرپاداشسطحدومنشانمیدهدکهپااداشهاایغیرماالیمارتبطباا
شغح(باضریب)0/312وپااداشهاایماالیمساتقیمنقادی(بااضاریب)0/753باهترتیاب
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ترینمیزانرضایتمندیفردی،ساازمانیوااتمااعیرابارایکارکناانداناش

بیشترینوکم
محوردرآینده واهندداشت.نتایجاینبخشازپژوهشباهمطالعااتویتااکر()2050بسایار
کهازبینعناصرپاداشسطحسومدرشرکتهایدانشبنیاان

نزدیکاست.ایندرحالیاست
صنایبدفاعی،گزینههاییازقبیحمقامومنصب(باضاریب)0/361وموفقیاتوپیشارفت(باا
ضریب)0/349حداکثررضایتمندیومؤلفاه هااییچاوناهادایاقاالم واروباار(بااضاریب
،)0/103مر صاای(باااضااریب)0/140وحتاایحقااوقودسااتمزد()0/603حااداقحمیاازان
رضایتمندیرادربینکارکناندانشیآیندهایجاد واهندنمود.یافتههایایانبخاشنیازباا
نتایجتحقیقاتاسچلکتروهمکاران()2051وگیانکوال()2003سازگاراست .
نگاهیکوتاهبهنظرات برگاندرشرکتهایدانشبنیانصنایبدفاعیکهبهصورتکمای
دریافته هایپژوهش الصهشدهاست،بازگوکنندهایانواقعیاتاساتکاهفلسافهوااودی
بهکارگماارده
شرکتهاوماهیتسرمایههایانسانیکهبرایتحق مأموریتسازمانهایآینده 
میشوند،بربسیاریازاصولسازمانومدیریتبشکحعاموراهبریسرمایههایانسانیبهطاور
ااتأثیرگذارمیباشد.دراینبین،نظامانگیازشوپااداشکارکناانآینادهنیازمجازایاز
قاعدهبیانشدهنمی باشد،بلکهبهمراتبباحساسایتبیشاتریتحاتتاأثیرفلسافهوااودی

سازمانوابعادشخصیتیومهارتی
سرمایههایانسانیدرآینده واهدبود .
بطورکلیبرحسبیافتههایاینپژوهشمیتواناشارهکردکاهماهیاتساازمانیوساطح
تخص سرمایهانسانیبرشا صههایرضایتمندیکارکناندانشیآیندهتاأثیرگاذار واهاد
بود.بهعبارتدیگردرشرکتهایدانشبنیانکهبرمبنایمأموریتذاتی ودناگزیربهااذب
سرمایهانسانیدانشیمیباشند،طراحیبستههایپاداش،باتواهبهشا هایرضایتمنادی

متمااایزکارکناااندانشاایآتاایازسااایرنیروهااایکااار،بایسااتیازعناصااریمتفاااوتازسااایر
شرکت هایانتفاعیوغیرانتفاعیتشکیحیابدتابتواندرضایتافرادرادرابعادفردی،سازمانیو
هاییکاربردیبهشرحزیرارایهمیگردد.

ااتماعیفراهمسازد.براینمبنادرادامهپیشنهاد
 )5باتواهبهماهیاتشاکحگیاریشارکتهاایداناشبنیاانصانایبدفااعیوهمچناین
ویژگیهاینیرویانسانیدانشمحورآیندهکهدراینشرکتهابهکارگماردهمایشاوند،
بنابراینمسئولینشرکت هایمذکوربایستیدرپیطراحینظامانگیزشوپااداشکاامالً
متمایزیازسایرسازمانهایدولتیوغیردولتیباشندوازتقلیدوهرگونهکپایبارداری
عناصربستهپاداشبهاد وددارینمایند.

شناساییورتبهبندیعناصربستهپاداشاامببرایکارکناندانشیآینده 501...



 )2برحسبیافتههایپژوهشپیشنهادمیگردددرطراحینظاامانگیازشوپااداشآیناده،
مدیرانشرکتهابهطورکلیبیشازعناصرمالیبهابعادغیرمالیبستههایپاداشتوااه
نمایند.توصیهمیگردددراینبینبهپاداشهایغیرمالیشغلیوسازمانیچون؛مقاامو
منصب،موفقیتوپیشرفت،ایجادفرصاتهاایشاغلیبارایکارکنااندانشای،توساعهو
یادگیریوتعادلزندگی-کارآنانبیشازسایرگزینههایپاداشتواهگردد.
بایستیبهشکحتؤاماننیزبهعناصرماالیدربساتههاایپااداشااامبدر

 )9درعینحال
شرکتهایدانشبنیانصنعتدفاعینیزتواهشود؛زیرااعتقادنویسندگانبارآناسات
کهبرمبناینظریهدوعاملیهرزبرگ،عناصرماالیپااداشبارایکارکنااندانشایاازء
عوامااحبهداشااتیمحسااوبگردیاادهکااهواااودآندربسااتهپاااداششاارکتهاااباعااث
رضایتمندیبرایکارکناندانشمحورنمیگردد،ایاندرحاالیاساتکاهفقادانایان
عناصرشرایطنارضایتیاینافرادرافراهممیسازد.درمقابحآن،عناصرغیرماالیپااداش
ازءعوامحانگیزشیبراینیرویانسانیدانشیلحاظمیگردند،بهگونهایکهواودآناان
دربستههایپاداشباعثافزایشرضایتمندیافراددانشمحوردرابعادفردی،ساازمانی
وااتماعیدرآینده واهدشد.
 )4درنهایتاعتقادنویسندگانبرایناستکهعالوهبرفلسفهواودیسازمانهاایآینادهو
ویژگیهایسرمایهانسانیکهبرطراحیعناصربستهپاداشتاأثیرگاذارمایباشاند،کاه
نتایجاینپژوهشمؤیدمطلببیانشادهاسات،محایطااتمااعی،اقتصاادی،سیاسایو
فناورانهآیندهکهسازمانهایباویژگیهایموصوفرابهاحاطه وددرآوردهاساتنیاز
میتواندبرمؤلفههایبستهپاداشنقشاساسیایفانماید.ازایانروپیشانهادمایگاردد
برایدرنظرگرفتناینبُعد،محققاندرپژوهشهایآتایباهطراحایبساتهپااداشدر
شرکتهایدانشبنیانصنایبدفاعیبادرنظرگرفتنفضایااتماعی،اقتصادی،سیاسی
وبهروشهایآیندهپژوهیبپردازند .

وفناورانهحاکمبرمحیطکشوردرآینده
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