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Abstract
Aim: The research aims at determining and
comparing the relationship between staff
retention strategies and job performance of
private and public sectors located in Golestan
Province. Retention strategies were measured
in three main areas of retirement and insurance,
health and welfare service. Method: Through
carrying out a descriptive-comparative design,
a sample of 120 was selected from a larger
population including all the employees of
municipal water and wastewater companies.
The data were analysed using descriptive and
inferential statistics (Spearman correlation
coefficient, T test and test KolmogrovSmirnov). Results: Findings demonstrated no
significant relationship between welfare
service, health and employees’ job performance
in public and private sectors. Moreover, no
significant relationship was observed between
insurance strategies, retirement and employees’
job performance in the private sectors.
However, there exists a significant relationship
between insurance strategies, retirement and
employees’ job performance in the public
sector.
Keywords: Welfare Service, Insurance and
Retirement, Health, Performance, Retention
Strategies
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   استرا ژت یهای حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملک نکراک در ا ود رد ن
    بخش خصوصی و دولتی به طور م ش ود رد یدرو ر  بآ تک و اف ض بال
     تسا. شهری(خصوصی) و روس یات ی  ناتسلگ ناتسا )یتلود( انجام دش ه
استرا ژت یهای حفظ و نگهداری نیروی انسانی در سه زم نی ه اس ژتارت یییها ای
 بیمه و بازنشستگی و نت درستی کارکنان مورد بررسی قرار،خدمات رفاهی

 جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شرکتهای آب: روش.گرفته است
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حجم نمونه به کمک جدول مورگان در شرکت آب و فاضالب روستایی
 این تح قیق. نفر نییعت گردید481  و در شرکت آب و فاضالب شهری29
 به منظور جت زیه وتحلیل دادهها.از نظر روش پیمایشی و همبستگی میباشد
 آزمون،از روشهای آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی اسپیرمن
 نت جیا::نت یا ج

ت.  اسمیرنوف) استفاده شده اس- و آزمون کلموگروفT

 ب نی استرا ژت یها ای خ و یهافر تامد:بدست آمده از تح قیق نشان داد که
نت درستی باعملکرد کارکنان هر دو بخش رابطه م نع یداری وجود نداشته و
    همچ نین ب نی استرا ژت یهای بیمه و بازنشستگی و عملک نکراک در ا شخب ن
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مقدمه

از آنجائیکه در دنیای پیچیده و پر فراز و نشیب کنونی اهمیت جذب ،آموزش و نگهداری م عبان مزاس رد یناسنا ا تماراپ ،ن ر ررر رررررها ای

یطلبد و در این میان مدیریت منابع انسانی که انسان را مهمترین سرمایه و عامل در رسیدن به اه م فاد یی یییدان هاگیاج زا ،د   
خاصی را م 
  

ویژهای برخوردار است ،اتخاذ استرا ژت یهای حفظ و نگهداری به عنوان نوعی سرمایه گذاری مف رثؤم لماع و دی ت رد نامزاس هعسو   
سطح ملی و فراملی ،م جن ر به افزایش بهرهوری و عملکرد و نتایج درخشان میشود .به طور کلی یکی از معض یاهروشک ینونک تال    
جهان سوم و در حال توسعه ،عدم استفاده به نی ه از نیروی انسانی است ،در این راه عالوه برمشکل آموزش نیروی انسانی ،ع نیودت مد   
برنامههای مناسب جهت حفظ و نگهداری این منابع از مشکالت عمده مدیریت نیروی انسانی است .در چند سال اخیر و بآ تکرش
فاضالب شهری به بخش خصوصی واگذار شده و بخش روستایی آن همچنان دولتی است .حال با توجه به ماهیت این دو بخش ،این

یشود که وظیفه مدیریت منابع انسانی از جمله حفظ و نگهداری نیروی انسانی چگونه اس هکنیا و ت    ه هنوگ ر   
مساله به ذهن متبادر م 
تفاوت در این زم نی ه ارتباطی با عملکرد کارکنان این شرکتها با توجه به ماهیت خصوصی و دولتی بودنشان وجود دارد یا خیر؟
بنابراین با توجه به عوامل متعدد مرتبط با حفظ و نگهداری نیروی انسانی به ع  درکلمع دوبهب تهج رد یلماوع ناون کار و نانک     
ایجاد رضایت شغلی و جلوگیری از ترک خدمت ،غیبت و پیامدهایی که این موارد از یک طرف بر س امزا نننها ا و از س رب رگید یو    
یهای حفظ و نگهداری نیروی انسانی(خدمات ر ،یهاف
روح و روان و جسم کارکنان دارد ،بر آن شدیم تا به بررسی و مقایسه استرا ژت 
بیمه و بازنشستگی و نت درستی کارکنان) و رابطه هریک ب ببا عملک نکراک در ا ات میزادرپب ن م درگ صخش د و ظفح یاهیژتارتسا هک   

    

نگهداری نیروی انسانی در هر یک از این دو بخش چگونه است .بنابراین سوال اصلی تح قیق این بوده که :رابطه استرا ژت یها ای حفظ
ونگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان در شرکتهای آب و فاضالب بخش خصوصی و دولتی چگونه است؟

مبانی نظری تحقیق

گري پ ـك ر ،برنده جايزه نوبل در اقتصـاد ميگويد :همـان طور كه كارخانهها ،ما نــــيش آالت و ديگر سرمايههاي مادي بخش زا ي

ثروت ملل شمـرده ميشوند ،سرما ـي ههاي انساني نيز بخش ديگري از ا ني ثروت هستند(هیمن، 006 2،ص  .)1 46شرکتها و س زا م مانها ا
از این موضوع آگاه هستند که حفظ یک کارمند آگاه و با جت ربه ،از لحاظ هزینه و اقتصادی به صرفه تر از وارد شدن به چرخۀ جذب
نیروهای جدید ،آموزش آنها ،از دست دادن آنها و يا جذب مجدد نیروهای جدید اس .ت

اشن تاقیقحت ننن نننن میییده زگیاج هک د ین    

کردن استعدادهای موجود یک ونیم برابر حقوق ماهیانه افراد هزینه دارد .هزینه مست یق م شامل تبلیغ آ شزومآ و ورین بذج ،تا نننن نننننها ا
است ،البته شرکتها باید هزینههای غیرمست یق م را نیز در نظر بگیرند ،هزینهههها ایی از قب  فیعضت لی ر راک ۀیحو ک ،راک طیحم رد نان
اختالل در روند کاری ،عدم رضایت مشتریان و مدت زمان اضافی که کارکنان مجبورن فرص تبیغ ناربج یارب د

ننک

     

ددددد دددددد(س ،لئوما

، 2008ص.)6
مدیریت منابع انسانی روشی برنامهریزی شده و م جسن م برای مدیریت سرمایههای ی  لماش هک،تسا نامزاس ک ا هب لوغشم دارف        
یک نن د .به عبارت دیگر م نم تیرید ا عب
کاري ميشودکه ،بطور جداگانه و همچ نین به صورت گروهی برای رسیدن به اهداف تال  ش ش م 
انسانی ی نع ی ،استخدام افراد ،استفاده از آنها ،سرویس دهی ب آ ه نننها ا طبق ین ا زز زززها ای ک و نامزاس و را

آ قوقح تخادرپ نننن نننننها ا استتت

(ویکیپدیا، 009 2،ص .)1مدیریت منابع انسانی وظایف مختلفی بر عهده دارد که مهمترین آنها این است ک یمصت ،ه م ب  گگ گگگیرن هچ هب د    
نیروهایی نیاز دارند و آیا برای برطرف کردن احتیاجات الزم است از پیمانکار و یا کارمندان خ جرا
استخدام و آموزش بهترین کارمندان ،اطم ار ناشفیاظو هکنیا زا نانی

؟هن ای دننک هدافتسا نامزاس زا     

هب ب ا وحن نیرته ن ماج        میییده نیمطا ،دن ا رد هکنیا زا ن امت می     

عف الیتهای کارمندان و مدیریت با قوان نی مطابقت دارند .تمامی عف الیتها باید در راستای بهره مندی کارم یس و نادن اس تت تتتها ای آنها ا
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باشد (مک نمار، 006 2،ص .)1نحوۀ عملکرد منابع انسانی طوری است که ،تمامی افراد را برای دستیابی به مو یقف ت برنامۀکاری در یک
یدهد .نیروهای حرفه ای منابع انسانی استرا ژت یهای ک جا یروط دیاب تیریدم رد ار دوخ یرا ر اا ا ااا ااااااا ک هجیتن هک دنن شا   
راستا قرار م 
شهای گسترش کاری باشد(ویکیپدیا، 009 2،ص.)1-2
تهای داخلی و رو 
دستیابی به مو یقف 
نظام حفظ و نگهداشت منابع انسانی

   

مدیریت سازمان پس از جذب و بهسازی نیروی انسانی ،وظیفه دشوار تری دارد و آن حف سنا عبانم تشادهگن و ظ ان  ی ا هب .تس

هم نی منظور صاحب نظران از سه فرایند مدیریت نیروی انسانی متشکل از :جذب ،بهسازی و حفظ و نگهداری منابع انسانی ،مهمت نیر
آن را فرایند حفظ و نگهداشت ذکر نموده اند .هنگامی که سازمانی در جذب و به فوم راک یورین یزاس ققققققققق و ظفح رد یلو ،دوش
نگهداشت آن کوتاهی نماید و بنا به دالیلی زم نی ههای افت نیروی ان ن مهارف ار شدوجوم یناس م لین رد دیا فادها هب راچد دوخ          
شکست خواهد شد .به عبارتی ،حتی اگر کارمندیابی ،انتخاب ،آموزش و سایر اقدامات منابع انسانی به نحو شایسته ان یلو ،دوش ماج    
توجه کافی به فرایند نگهداشت نگردد ،نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود(بامبرگر ، 2005 ،ص .) 235
یشود در دراز مدت گردش نیروی انسانی ک و هدش م ب هب ه و هر ری و دوس 
س سی تم حفظ و نگهداشت باعث م 

 نامزاس رد ا هفاض

    

گردد چه بسا در سازمانی با بهترین یش وههای استخدامی،شایسته هب و هدیزگرب دارفا نیرت نشاب هدمآ رد نامزاس نآ تمدخ د ظن( ام         
جذب) سپس با روشهای مختلف ارزیابی و آموزش(نظام بهسازی) ،موجبات افزایش ب شنی  ،مهارت و دانش این کارکنان فراهم شده
باشد .لیکن چنانچه در طول خدمت به نحو مناسب نگهداری نشوند یا در سازمانهای دیگر جاذبهههها ای بیش ،دشاب مهارف یرتهب و رت     
یگردد آن افراد به راحتی سازمان را ترک کرده و جذب سایر سازمانها شوند ،در نت جی ه تمام زحمات و هزینههای مرب طو
باعث م 
استخدام،تربیت و جت هیز نیروی انسانی و سرمایه گذاری روی افراد به ه .دور رد اد تسد زا د ءزج ریدم کی ن

هب   

 ات سق ففففففففففففففف  %0 10به

یرساند ،ولی از دست دادن یک کارمند حرفه ای و نمونه ضربۀ بیشتری میییزن ود رامآ قبط ،د ارب بر مآرد  د      
درآمد سازمان صدمه م 
ساالنه و حتی بیشتر است .حفظ کارمندان یکی از اول نی میزانهای اندازه گیری سالمت سازمان است .اگر سازمان بهترین افراد خود را
از دست دهد ،حتمًاًا افرادی از شرکتهای دیگر به دنبال چ نین نیروهایی هستند .اعمالی که برای حفظ کارمندان ضروری است به سه
یشوند .اغل و نیرتناسآ ب
دسته برنامه کم هزینه ،هزینه متوسط و بلند مدت یسقت م بندی م 
کارم و شزرا نادن

ب نیرت هنیزه مک ر مان هههههه هههههههها ا و افک یارب را   

ریثأت راد یرتشیب ددد د دد د .برنامههههااای ک صیخشت :دننام هنیزه م رکلمع دد دددددددد دهااای خوببب و قردد آ زا ینا نن نها ، ،،ه یاد ای   

ازدواج،کمک هزینه تحصیلی برای فرزندان دانشجو ،بیمه اتومبیل و منزل و غیره(لیتسا ، 009 2،ص.)4-5
اگر هزینۀ تغ یی ر و جابجایی کارکنان را در نظر بگیریم طب عی ی است که آنها را به دو گروه یسقت م ک ین م )1 :هزینۀ انتقال و  )2هزی هن
بازدهی .هزینههای ترک خدمت شامل موارد زیر است :هزینههای مربوط به کوتاهی و قص زا لبق درف رو لحم کرت

،راک

بذج        

نیروی جدید و آموزش آن ،هزینۀ اختالل ایجاد شده در نت جی ۀ این تغ یی ر و هزینه استخدام یک فرد به طور موقت .هزینۀ مدیرانی که با
چالشهای این تغ یی ر روبرو هستند شامل هزینۀ مصاحبهها ،کسر بودجه ،ثبت نام و غیره ،برآورد شده است که هزینه ترک خ هب تمد   
نت هایی ب شی

از  %0 10تا  % 200حقوق ساالنه فرد است (بامبرگر 36 2 ، 2005 ،ص).

به هم نی دلیل است که مدیران سازمانها تالش زیادی دارند تا بتوانند نیروی کارآمد و خوبی را که جذب نموده اند ،حفظ نمایند.
یباشد .همان
یتوان به طور کلی نظام مدیریت منابع انسانی را به صندلی سه پایه اي تشبیه کرد که هر پایه آن بیانگر یک فرایند م 
ل ذا م 
طور که در شکل شماره  ،1نشان داده شده؛ این نظام شامل همان فرایند جذب ،بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی است.
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شکل  :1اجزای مدیریت منابع انسانی (کاپللی) 379،44 1،

مدیریت منابع انسانی

فرایند جذب

فرایند بهسازی

فرایند حفظ و نگهداشت

در صورتی نظام مدیریت منابع انسانی اثربخش خواهد بود که این سه پای رد مه اب ه

ب نزاوت و لداعت اشن الوصا .د سا هک ینامز      

   

فرایندهای جذب و بهسازی را انجام داده باشد ،در صورتی مو قف خواهد شد که بتواند از تمایل به ترک خدمت کارک یریگولج نان   
نماید و آنان را به ماندگاری و تداوم خدمت تشویق نماید.بنابراین سازمانهایی که از برنامههای حف سنا عبانم تشادهگن و ظ ان هب ی

   

یک نن د ،در حفظ و نگهداشت افراد با جت ربه نا مو قف هستند(کاپللی، 79 31 ،ص .) 44
صورت سنتی پیروی م 
«کای و جوردن» در مقاله ای تحت عنوان«حفظ کارک دیلک نان یی ییی» مییینوی  عبانم ظفح هزورما :دنس ا لکشم یناسن
سازمانها به حساب میآید و بر این اعتقادند که ن شق

هرامش

کی         

و اهمیت این منبع در توسعه سازمان باعث به وجود آم  گنج ند ج رفا بذ اد     

مستعد و شایسته ب نی سازمانها شده است(کای و جوردن ، 2001 ،ص .) 234
یتوان نیروهای یک سازمان را حفظ و ابقاء کرد؟
با چه فرمولی م 
برای هر سازمانی باید فرمول مخصوص به خودش طراحی شود .عوامل فرهنگی ،مردمی ،و یداصتقا طیارش
ن شق

س راک طیحم ا نامز      

مهمی در نییعت م یس ر ایفاء میک نن د .در واقع این کار آسانی ن سی ت و باید رفتار سازمان در چ ین ن شرایطی دق قی ًاًا مطالعه .دوش چیه

راه حل فوری وجود ندارد و برای هر سازمان و ملتی یک فرمول خاص باید ارائه شود .راه حل بستگی به مه را اق اماد تتت مناس راد ب ددد
(تادوالکر وسن، 2005 ،ص.)4
طبق برخی پژوهشها هزینه استخدام 1/5تا 2/5برابر حقوق سالیانه افراد است .نکته اصلی دیگر ابتکار عملی است ک یاقبا یارب ه    
نیروها به کار برده میشود .یک روش حفظ نیروها ایجاد یک محیط صمیمی کاری است .در نیوزیلند والدین میییتوان یصخرم زا دن   
حقوقدار استفادهک نن د و شرایط و محیط کار انعطافپذیر است .نیازی به ایجاد عت ادل ب نی عت هدات خانوادگی و مح و تسین راک طی
یشوند:
این عاملی قوی در حفظ نیروها است .سه عامل زیر سبب مو یقف ت در ابقای کارمندان م 
 .1ن شق
 .2س شجن

کارمندان در سیاستگذاری
تهای کار
عملکرد افراد بر اساس مو یقف ت آنها نه حضور آنها در اداره و عت داد ساع 

 .3مدیران باید از این سیاستها الگوبرداریک نن د(باتز ، 006 2،ص. )2
 01ویژگی که مدیر باید جهت حفظ استعدادهایسازمان خود داشته باشد عبار نت د از:
 )1اعتمادسازی :ی نع ی بتواند اعتماد اعضایگروه را به خود جلب کند.
 )2روحیهدهی :ی نع ی بتواند محل کار را محیطی شاداب برای کارکنان بکند.
 )3احترام گذاشتن :باید مسئولیت و آزادی عملکرد به کارمندان بدهد تا آنها احساس عزت نفسک نن د.
 )4کار نش اس انعطافپذیر :خود را با نیازها و نظرهای افراد سازگار کند.
 )5نهاد برقرارک نن ده ارتباط :بتواند اهمیت حفظ نیروها را برای اعضایگروه و دیگران شرح دهد.
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 )6توسعهدهنده استعدادها و مربی :به اعضایگروه آموزش دهد تا با عت هد و وفاداری به سازمان به نتایجی دست یابند.
 )7مشوق دیگران جهت عملکرد عالی :شرایطی جهت ار قت ای س راک یفیک حط     دیگ ار ننن ای ک نیا اریز دنک داج ااااا اااااار ب ار ییی ا دارف
بااستعداد ب یس ار مهم است.
 )8استعداد یاب :باید در حیطه کار خود چگونگی انتخاب افراد شایسته را آموزش دهد.
 )9کار نش اس حفظ نیروها :دیگران را از ارزشهای الزم برای حفظ نیروها مطلع کند.
 )01نظارت بر حفظ نیروها :اقدام الزم جهت حفظ نیروهارا اتخاذ کند(ای ام ای، 2008 ،ص )7- 11

ابعاد نظام جذب و نگهداشت منابع انساني

یتوان آنها را به دو دسته یسقت م نمود:
یشود که مجموعام 
نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل م 

 -1مواردی که بیشتر در رابطه با حف راک مسج تیوقت و ظ ک تسا نان دهب یرارقرب :دننام ا تش ینمیا و

ددددددددد ددددددددددر مح اک ل رر ررر،اجرای

برنامههای ورزشی و نت درستی و بعضی دیگر از خدمات پرسنلی.
یبا نش د مانند :ایجاد ام ین ت شغلی ،أت م نی زندگی در
تک نن ده روحیه و عالقمندی کارکنان به کار و محیط کار م 
 -2مواردی که قت وی 
زمان حال و حال ،دوران پیری و از کار افتادگی ،رضایت از شغل و موارد مشابه دیگر.
البته مطرح کردن نگهداری نت و روان به عنوان دو مقوله مجزا بدین م نع ا ن سی ت که واقعًاًا این دو جدا از یکدیگرند بلکه این دو بعد
بطور مست یق م و غیرمست یق م مت ثأ ر از یکدیگر بوده و قت ریبًاًا جدائی ناپذیرند.
ضمنًاًا توجه به ا ني نكته ضروري است كه قت ويت روحيه كار نك ان از دو م يس ر،امکان پذیر است .كي

م يس ر بيشتر جنبة مادي و أت م ني

نيازهاي رفاهي دارد و م يس ر ديگر ازطر قي قوت بخشيدن به ارزشهاي مثبت اجتماعي و اخالق نكراك ي ا رد هك ن بنج عقاو ةةةةةةةةةةة م يونع
قضيه ميباشد .بدیهی است كه موضوع نگهداري منابع انساني كه دو بعد نت درس ناور و يت دددرس ماش ار يت لل للل م دوش ي  ،،، ،،قلم يعيسو ور   
است كه بهداشت و ايم ين  ،بيمه و بازنشستگي و خدمات رفاهي نت ها جزء كوچ يك از آن است(چیمباری و ماده نی  ، 2008 ،ص .) 27
الف -خدمات رفاهی
یآید و در واقع مکمل نگهداری و ر یاض تتت کارک زا نان
از عوامل عمده حفظ و نگهداری منابع انسانی خدمات رفاهی به حساب م 
کار خویش وعامل پیشرفت سازمان مطبوع است .فراهم آوردن خدمات رفاهی ،و ست هیالت ورزشی و بهبود کیف ش و تی ر حم طیا للل للل
ل
کار ،کمک در تهیه مسکن و عواملی از این قبیل از وظایف خاص مدیر سازمانها بوده است و الزم است برای بهبود و تداوم این امر
تالش مستمر انجام گردد .عف الیت مدیریت در برقراری خدمات رفاهی عملی یکطرفه ن سی ت و برنامههای مربوطه نبای هیرظن ساسارب د    
کمک و دستگیری تهیه شوند و جنبه بزرگ منشی پدرانه نسبت به کارکنان را دارا باشد .بلکه هر گونه اقدامی در این باره باید بر پایه
تهای رفاهی ب یس ار وس عی و گسترده است
شرکت افراد و مسئولیت مشترک و متقابل و دور از هر نوع تب یع ض صورت گیرد .دامنه عف الی 
و بر حسب برنامهها و خط مشیهای مربوطه ،نوع سازمان ،کوچکی و بزرگی محل موسسات ،کیفیت م عبان و یناسنا
قبیل تغ یی ر میکند (چیمباری و ماده نی ، 2008 ،ص .) 28
بعضی از موارد خدمات رفاهی عبار نت د از( :سید جوادین، 384 1،ص .) 664
الف -ایجاد شرکتهای عت اونی مصرف
ب -ایجاد مهد کودک در جوار محیط کار
کهای نقدی و غیر نقدی
ج -پرداخت کم 
د -برقراری سرویس رفت آمد

زا یلماوع ا نی     
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ر -بازدیدهای رفاهی
تهای فرهنگی
س -عف الی 
ن -ایجاد اماکن رفاهی -ورزشی برای کارکنان و خانوادههای آنان
م -ایجاد غذاخوری در محیط کار
یهای مسکن و تهیه ی مسکن ارزان قیمت برای کارکنان
و -ایجاد عت اون 
ی -گردشگاهها
ب -بیمه و بازنشستگی
برنامههای بیمه و بازنشستگی و وظیفه به منظور ایجاد ام ین ت اقتصادی أت م نی معاش و هزینه زندگی مستخدم و خانواده اش در زم نا
بیکاری،بیماری،پیری،ازکار افتادگی و بالخره فوت،تهیه و اجرا میشود(میرسپاسی، 1388 ،ص .) 305
منظور از طرحهای بازنشستگی ک ًالًال ایجاد ام ین ت اقتصادی و رفاهی برای کارکنان و خانواده آنها ،پس از سالیان درازکار و عف الیت
یباشد و این خود یکی از بزرگترین انگیزشهای شغلی برای قبول خدمت در یک سازمان است .امروزه سازمانها به رفاه
در سازمان،م 
یک نن د و با و عض قوان نی و مقررات بیمه و بازنشستگی ،هزینه زندگی و معاش دوران پیری و از کارافتادگی
زمان پیری کارکنان توجه م 
ینمایند(کاظمی،0 138 ،ص .) 374
مستخدم نی را در حد امکان أت م نی م 
بنا بر عت ر في

علمي ،بازنشستگي عبارت از حالتي است که کارمند رسمي با داشتن شرط م ينيع از سن و دارا شدن سنوات م ينيع از

خدمت ،طبق قانون و به موجب حکم مقام صالحيت دار ،احراز مي کند و ضمن خاتمه يافتن حالت اشتغال ،وي مادام العم قحتسم ر

دريافت حقوق بازنشستگي مي گردد .يا در عت ريفي ديگر بازنشستگی را چ نین شرح مي دهند :آزادی برای برنامهههری یگدنز کی یز    

جدید شامل گزینههای کاری جدید که لزومی به ترک خدمت محل کار ن سی ت(کنت ، 2007 ،ص .) 15
آدمی از بدو خلقت تاکنون در معرض خطرات و حوادث گوناگونی مانند آتشفشانها،طوفانها،زلزلههاو خطراتی از قبیل بیم ،یرا
از دست دادن اعضای بدن ،پیری ،از کار افتادگی ،مرگ ،بی سرپرستی ،از دست دادن دارایی و سایر خط ینیب شیپ ثداوح و تار     
ناشدنی قرار دارد؛ انسان به حکم اندیشمند بودن ،از همان ابتدای خلقت به فکر جستن چاره ای ب و شمارآ ات هدوب لیاسم نیا یار     
آسایش خویش را تضم نی کند .شاید نتایج حاصل از این اح ب شیادیپ ببس ناوتب ار ساس ی یرشب عماوج رد هم .تسناد

عوضوم

  

   

تهای مخاطره انگیز یک شخص متوجه ا صاخش
م ؤس ولیت مدنی أت م نی و جبران خسارتهایی است که بر اثر قت صیر و خطا و یا عف الی 
یگردد .تاوان پرداخت زیانهای چ نین حوادثی به زیان دیده ،به موجب قانون و نظم عمومی به عهدهی عامل آنهاس یلو ؛ت   
دیگر م 
بیشتر انسانها خود به نت هایی نمیتوانند از عهده ی خساراتی ناخواسته که به دیگران وارد آورده ان ببس نیمه هب .دنیآرب د

و دوخ     

خانواده خود را بیمه میک نن د تا در زمان وارد آوردن خسارت به دیگران و یا وارد شدن خسارت به دیگران و یا وارد شدن خسارت به
آنان ،از زندگی ساقط نگردند .بیمه عملی که به موجب آن بیمه گذار با پرداخت مبلغی ،قراردادی را با بیمه گر م قعن د میییک رد ات دن   
صورت حوادث ،طبق مفاد قرارداد بتواند خسارت خ  روشک رد ،نیاربانب .دنک بلط رگ همیب زا ار دو ممممممم م ممممممممما کارفرمای تینما یارب نا    
اقتصادی کارکنان و خانوادههای آنان در زمان بیماری ،بیکاری ،از کار افتادگی ،مرگ و قراردادهایی با بیمه میییبندن تخادرپ هک د    
درصدی از هزینه ی آن با کارفرما و درصدی با کارکنان خواهد بود(هستفیلد ، 006 2،ص.)62
ج -بهداشت و ایمنی
اقدامات و تح یق قات جدی در زم نی ه امور ایمنی و بهداشت در محیط کار از پدیدههای مربوط به انقالب ص یند رد یتعن ا ا هب .تس    
اعتقاد عده ای از مح نیقق اصو ًالًال میزان سوانح و ضایعات انسانی قبل ازانقالب ص عن تی قابل مالحظ روطب ار نیلوئسم رکف هک هدوبن ه      
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یهای استخدامی بدان توجه
جدی به خود جلب نماید .بهداشت و ایمنی در سازمان از مسائل مهمی است که باید در برنامه و خط مش 
تها ای
کافی مبذول گردد واقدامات اساسی درتام نی این نوع خدمات به موقع صورت پذیرد.زیرا استفاده مطلوب از نیروی کار ومهار 
افراد برای سازمان امکان پذیر نمیباشد مگر آنکه کارکنان از سالمت کامل برخوردارو ازخطر ابتالءبه بیماری و یا ه ثداوح عون ر    
ضمن کار به دور با نش د(ساموئل ، 2008 ،ص.)01
ار یز ابی عملکرد و رویکردهای آن

یکند و عف الیتی است که هم ب تروص یراک ماجنا یار      میییگ مه و دری   
واژه عملکرد بیشتر به فرایند و بازده یک س سی تم اشاره م 

یباشد(قادری و همکاران ،0 139 ،ص  .) 34عملكرد حدي است كه كارمند الزامات شغلش را برآورده میییک .دن رد
نت جی ه آن عف الیت م 
كي

انجام شده توسط یک فردیا گروه در کار محوله را مي گو ني د .عملک در

یتر،عملکرد شغلی كميت و يك فيت وظا في
عت ریف رسم 

شغلي زيربناي بهرهوری است و بایستی بتواند به سك ب اهداف سازماني كمك نك د(گرجی و همکاران ، 1389 ،ص .) 77
یگردد .اعم لا
یشود عت ریف م 
عملکرد انسان به عنوان نت جی های از اعمال که برای نیل به هدفی بر پایه یک استاندارد خاص انجام م 
ممکن است شامل رفتارقابل مشاهده یا پردازش غیر قابل مشاهده باشد(بیلی ، 1382 ،ص .) 133
ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمو ًالًال مترادف اثربخشی عف الیتهاست منظور از اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامهها ا با
ویژگی کارا بودن عف الیتها و عملیات است .ارزیابی عملکرد ،در مورد استفاده به نی ه از منابع در قالب شاخصهای کارایی ب .دوش نای
اگر در سادهترین توص فی

نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم ،نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان ک یارا ی یمصت  ما رد تیریدم ت

خصوص استفاده ،به نی ه از منابع و امکانات را مورد س شجن

  

قرار میدهد.

ارزیابی عملکرد عبارت است از اندازهگیری ،کسری عملکرد از طریق مقایسه و عض موجود با و عض دیا ای بولطم هههه هههههال ب ساسا ر   
صهای از پ شی
شاخ 

نییعت شده که خود واجد ویژگیها ،م نیع باشد.

یتوان فرایند س شجن
به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را م 
م یع ارهای و نگرش م نیع در دامنه و حوزه تحت پو شش

و اندازهگیری و هم  نازیم نا ن بولطم تیعضو هب یبایتسد ۀوح

اب     

   

صهای م نیع و در دوره زمانی م نیع ب حالصا ،یرگنزاب فده ا     
م نیع با شاخ 

یباشد (رحیمی ، 1385 ،ص.)14
موجود مستمرآن م 
یتوانند به سه گروه دنوش میسقت   
در یک صد سال اخیر برخی تح قیق ات در زم نی ه عملکرد انسانی انجام شده است .این تح قیق ات م 
یک نن د بهتر مشخصات انسان را آنچنانکه مرب طو
یبا نش د که در آن دانشمندان سعی م 
گروه اول ،تح قیق ات عمومی پایه م 
تها ای ح یس
است ،درک ک نن د این گروه از تح قیق ات شامل تح قیق در زم نی ههایی مثل حافظه ،ظر یف تها ا ،مح یدود ت ت

درکلمع اب    

مگ و یری
تص یم م م

یگردد .گروه دوم تح تاقیق
یشود .این تح قیق ات عمدتًاًا مربوط به کارکرد افراد در شرایط آزمایشگاهی م 
تواناییهای خاص م أس له م 
یدارند و بیشتری بر روی عف الیتهای مرتبط با محیط تمرکز دارند این نوع تح قیق ات عمومی ک یدربرا
که ،ماهیت عموم 

میییبا و دنش

یبا نش د که درمحیط مشخصی عف الیتی را انجام میدهند.
أت کید معموال بر ارزیابی یک گروه از افراد نمونه م 
یشود .عمومیت دادن نت جیا
درگروه سوم ،تح قیق معمو ًالًال برای پاسخ به سؤال خاص انجام م 

زا رتارف ،هلصاح نآ رد هک یتیعقوم      

تح قیق انجام میشود مشکل است(بیلی، 1382 ،ص .) 33 - 51
معموال چ نین فرض میشود که اثر استرا ژت ی منابع انسانی بر عملکرد سازمان تابع سه فرایند به هم مرتبط است .نخست ،این احتم لا
تها و یش وههای عمل( در کارم و یبای دن
وجود دارد که استرا ژت ی منابع انسانی از طریق سیاس 
توسعه کارکنان) به سرمایه انسانی سازمان شکل بدهد.

هجوت اب زین و شنیزگ و شزومآ هب       
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یتواند( ازنظر توانایی و انگیزه در کارک نان
دوم ،این احتمال وجود دارد که استرا ژت ی منابع انسانی بر درجه یا میزانی که سازمان م 
برای اداره کار در سازمان و ارائه عملکرد) از سرمایه انسانی استفاده کند ،اثر بگذارد (این کار از طریق اجرای سیاستها و یش وهها ایی
ییابند ،نییعت حقوق و مزایا و پاداشهایی که موجب افزایش عت هد گردد.
که افراد م یس ر شغلی طی میک نن د و در سازمان ار قت ای مقام م 
مانند اجرای برنامههای کمک به کارکنان م یس ر میگردد).
یتوانداز طریق اعمال نفوذ بر درجه یا میزانی که به نخبگان و افراد ماهر فرصتتتها ای یدازآو یلغش
سوم،استرا ژت ی منابع انسانی م 
عمل در مشارکت در امور سازمان داده میشود بر عملکرد سازمان اثر بگذارد(باهبوگ 1381 ،صص .) 230 - 231
چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری تح قیق انجام شده در نمودار شماره  ،1نش رب .تسا هدش هداد نا چ نیا ساسا ا ژتارتسا بوچر یییییییی یییییییییها ای حف و ظ

نگهداری منابع انسانی با تاکید بر سه محور :بیمه و بازنشستگی ،نت درستی و خدمات رفاهی بوده که به عنوان متغیرهای م رظندم لقتس   
یگیرد.
قرار گرفت و رابطه آنها با عملکرد کارکنان به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار م 
يهاي حفظ و نگهداري
استراتژ 
بیمه و
بازنشستگی

 وجود کانون بازنشستگی وفرصت ارتباط با همکاران سابق
در سازمان در زمان بازنشستگی
 وجود شرایط بازنشستگی برقراری انواع بیمه مزایای بازنشستگی سازمان امکانات استفاده از وسایل رفاهیو ورزشی بعد از بازنشستگی
 میزان استفاده از وجود بازنشستگانبا تجربه و شایسته به صورت پاره وقت
 مبارزه با مصرف الکل و مواد مخدر -ممنوعیت کشیدن سیگار در محل کار

تندرستی

 رعایت ارگونومی  -ایمنی محیط کار وضعیت بهداشت محیط کار وجود برنامه هایی جهت کاهش فشار هایروحی و استرس کاری در سازمان
 آموزش پیشگیری از سانحه و غیره واگذاری مزایا و تسهیالت ازدواج وسایل و امکانات ورزشی و تفریحی -ارائه خدمات بیمه خودرو

خدمات
رفاهی

 ارائه تسهیالت بانکی پرداخت هدیه به دانش آموزان ممتازکارکنان ایجاد شرکت های تعاونی مصرف برنامه ریزی جهت دسترسی کارکنانبه خدمات اینترنتی
 بازدید های رفاهی -پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی و غیره

نمودار :1چارچوب نظری تحقیق

عملکرد
کارکنان
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هدف اصلی تح قیق حاضر ،نییعت و مقایسه رابطه میان استرا ژت یهای حفظ و نگهداری نیروی انسانی شامل :استرا ژت یهای خدمات
یهای نت درستی کارکنان با عملکرد کارکنان در شرکتهای آب و فاضالب بخش
رفاهی ،استرا ژت یهای بیمه و بازنشستگی و استرا ژت 
خصوصی ودولتی استان گلستان بوده است.

روش پژوهش

یکارکنان رسمی
یباشد .جامعه آماري شامل تمام 
این تح قیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش ،پیمایشی و همبستگی م 

تهای آب و فاضالب شهری به عت داد 053نفر(به عنوان بخش خصوصي) و روستایی به عت داد 021نفر(به عنوان بخش دولتي)
شرک 
استان گلستان باشد .حجم نمونه براساس جدول مورگان ،در شرکت شهری  481و در روستایی  29نفر نییعت گردید ،که انتخاب این
یباشد که از هر شهر به نسبت حجم جامعه آن نسبت به كل جامعه آماري در
افراد بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی م 
هریک از شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی به صورت تصاد يف انتخاب شده است .روش گردآوری دادهها کتابخانه ای
و میدانی بوده و ابزار مورد استفاده شامل دو پرسشنامه و اسناد ومدارک(نمرات ارزیابی عملکرد کارکنان) موجود بوده است .پايا يي
پرسشنامه اول مربوط به بخش خصوصي  0/ 947و پرسشنامه دوم مربوط به بخش دولتي برابر  0/829بوده و روا يي ابزار با روش
محتوا يي تائيد گرديد.

یافتههای پژوهش

به منظور آزمون فر يض هها و تحلیل یافتهها ،از آزمونهای (ضریب همبستگی اسپیرمن ،آزمون میانگ نی ها ،آزمون کلموگروف-

اسمیرنوف) استفاده شده است.
یداری وجود
فر یض ه اول :میان استرا ژت یهای خدمات رفاهی نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بخش خصوصی و دولتی رابطه م نع 
دارد.
به منظور آزمون فر یض ه فرعی اول تح قیق  ،از روش اسپیرمن اس هدمآ تسدب جیاتن هک هدش هدافت

خب زا کی ره یارب شششششششششششششششششششششها ای

خصوصی و دولتی به تفکیک در جداول شماره 1و 2ارائه گردیده است.

یهای خدمات رفاهی با عملکرد در بخش خصوصی
جدول  :1میزان همبستگی استراتژ 
خدمات رفاهی
0 / 710

ضریب همبستگی

0/ 823

سطح معنیداری

281

نمونه

عملکرد

رتبه ای

اسپیرمن

یداری 0/328میباشد که دال
یگردد میزان ضریب همبستگی برابر با  0/ 017و سطح م نع 
همانطور که در جدول شماره ،1مشاهده م 
یهای خدمات رفاهی و عملکردکارکنان در بخش خصوصی است.
بر عدم وجود رابطه میان استرا ژت 
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یهای خدمات رفاهی با عملکرد در بخش دولتی
جدول  :2میزان همبستگی استراتژ 
خدمات رفاهی
0/081

ضریب همبستگی

0/ 85

سطح م نع یداری

29

عملکرد

رتبه ای اسپیرمن

نمونه

یباشد
یگردد میزان ضریب همبستگی برابربا  0/081و سطح م نع یداری  0/580م 
به عالوه همانطور که در جدول شماره ،2مشاهده م 
که دال بر عدم وجود رابطه میان استرا ژت یهای خدمات رفاهی و عملکردکارکنان در بخش دولتی است.
فر یض ه دوم :میان استرا ژت یهای بیمه و بازنشستگی نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بخش خصوصی و دولتی رابطه م نع یداری
وجود دارد.
شهای
به منظور آزمون فر یض ه فرعی دوم تح قیق  ،از روش اسپیرمن استفاده شده که نتایج بدست آمده برای هر یک از بخ 
خصوصی و دولتی به تفکیک در جداول شماره3و 4ارائه گردیده است.

یهای بیمه و بازنشستگی با عملکرد در بخش خصوصی
جدول  :3میزان همبستگی استراتژ 
بیمه و بازنشستگی
0/ 039

ضریب همبستگی

0/ 603

سطح م نع یداری

281

عملکرد رتبه ای اسپیرمن

نمونه

یباشد که
یگردد میزان ضریب همبستگی برابر با  -0/ 039و سطح م نع یداری  0/ 603م 
همانطور که در جدول شماره ،3مشاهده م 
دال بر عدم وجود رابطه میان استرا ژت یهای بیمه و بازنشستگی و عملکردکارکنان در بخش خصوصی است.
یهای بیمه و بازنشستگی با عملکرد در بخش دولتی
جدول  :4میزان همبستگی استراتژ 
بیمه و بازنشستگی
*0/522

ضریب همبستگی

0/ 31 0

سطح م نع یداری

29

عملکرد

رتبه ای اسپیرمن

نمونه

یباشد
یگردد میزان ضریب همبستگی برابربا  0/522و سطح م نع یداری 0/ 31 0م 
به عالوه همانطور که در جدول شماره ،4مشاهده م 
که دال بر وجود رابطه میان استرا ژت یهای خدمات رفاهی و عملکردکارکنان در بخش دولتی است.
یداری
تهای آب فاضالب شهری رابطه م نع 
فر يض ه سوم :میان استرا ژت یهای نظام نت درستی کارکنان با عملکرد کارکنان شرک 
وجود دارد.
شهای
به منظور آزمون فر یض ه فرعی سوم تح قیق  ،از روش اسپیرمن استفاده شده که نتایج بدست آمده برای هر یک از بخ 
خصوصی و دولتی به تفکیک در جداول شماره 5و ،6ارائه گردیده است.
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یهای تندرستی با عملکرد در بخش خصوصی
جدول  :5همبستگی استراتژ 
نت درستی
0/350

ضریب همبستگی

0/ 477

سطح م نع یداری

481

رتبه ای اسپیرمن

عملکرد

نمونه

یباشد که دال بر
یداری  0/ 477م 
یگردد میزان ضریب همبستگی برابربا  0/350و سطح م نع 
همانطور که در جدول شماره 5مشاهده م 
یهای نت درستی و عملکردکارکنان در بخش خصوصی است.
عدم وجود رابطه میان استرا ژت 
یهای تندرستی با عملکرد در بخش دولتی
جدول  :6همبستگی استراتژ 
نت درستی
0/081

ضریب همبستگی

0/880

سطح م نع یداری

29

رتبه ای اسپیرمن

عملکرد

نمونه

یباشد
یداری  0/880م 
یگردد میزان ضریب همبستگی برابربا  0/081و سطح م نع 
به عالوه همانطور که در جدول شماره ،6مشاهده م 
که دال بر وجود رابطه میان استرا ژت یهای نت درستی و عملکردکارکنان در بخش دولتی است.

شهای خصوصی و دولتی
بررسی و مقایسه هریک از استراتژیهای حفظ و نگهداری با عملکرد کارکنان در بخ 

شهای خصوصی و دولتی،
الف -به منظور بررسی مقایسه ای میان استرا ژت یهای حفظ و نگهداری نیروی انسانی و عملکرد در بخ 

یباشد ابتدا با استفاده از
از آزمون  ،Tاستفاده شده است .اما از آنجائیکه استفاده از این آزمون مستلزم نرمال بودن جامعه مورد مطالعه م 
آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ،نرمال بودن جامعه مورد بررسی قرار گرفت .که نتایج در جدول شماره  7ارائه شده است.
جدول  :7نتا جی آزمون نرمال بودن جامعه

بیمه و بازنشستگی

نت درستی

عملکرد

خدمات رفاهی

خصوصی

دولتی

خصوصی

دولتی

خصوصی

دولتی

خصوصی

دولتی

0/184

0/955

0/ 531

0/451

0/254

0/ 406

0/515

0/ 345

481

29

481

29

481

29

481

29

سطح
م نع یداری
نمونه

شهای خصوصی و دولتی از مقدار خطای  %5بیشتر است ،پس جامعه
با توجه به اینکه سطح م نع یداری هریک از متغیرها ،دربخ 

یتوان آزمون  ،Tرا انجام داد .در ادامه ابتدا به مقایسه میزان عملکرد کارکنان در این دو بخش پرداخته شد که نتایج
نرمال است و م 
در جدول شماره ،8ارائه شده است.
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جدول  :8نتا جی آزمون  Tدرباره وضعیت عملکرد کارکنان دو بخش خصوصی و دولتی
عملکرد

فاصله اطم نی ان % 95
ی د ار ی
سطح م نع 

fدرجه آزادی

tآماره

ی د ار ی
سطح م نع 

Fآماره

حد باال

rحد پای نی

274

/084

0/ 030

/ 767

1/ 9523

0/3 760

0/ 000

19 2/ 94 1

/ 802

0/ 9129

0/ 7997

0/ 000

فرض ست اوی
سها
واریان 
فرض عدم ست اوی
سها
واریان 

یداری 0/30که از خطاب  0/ 05کمتر است،
یشود مقدار(عددی آماره )Fدر سطوح م نع 
همانطور که در جدول شماره ،8مشاهده م 

یگردد و این مسئله بدین م نع ی است که در آزمون مقایسه میانگ نی ها بایددر ستون tبه بعد ،م یس ر
فرض ست اوی واریانس دو گروه رد م 

سها) را مبنا قرار دهیم .اکنون برای پاسخگویی به فرض اصلی چون مقدار عددی )Sig= 0/000 ،(t
پائ نی (فرض عدم ست اوی واریان 
ارائه شده است ی نع ی میانگ نی نمرات عملکرد کارکنان بخش خصوصی و دولتی دارای تفاوت م نع یداری است ،عالوه بر آن با توجه
به دامنه باال وپای نی  ،فاصله اطم نی ان  % 95ارائه شده این اختالف به نفع گروه  1بوده است ،ی نع ی عملکرد کارکنان بخش خصوصی بهتر
از عملکرد کارکنان بخش دولتی است.
ب) در مرحله بعد به بررسی و مقایسه و یعض ت خدمات رفاهی کارکنان در دو بخش خصوصی و دولتی پرداخته شد که نتایج در

جدول شماره ،9ارائه شده است.

جدول  :9نتا جی آزمون  Tدرباره وضعیت خدمات رفاهی در دو بخش خصوصی و دولتی

فاصله اطمینان % 95
حد باال

حد پای نی

سطح

درجه

خدمات رفاهی

سطح

م نع یداری

آز ا دی

t

م نع یداری

F

0/ 4816

0/21 14

0/ 000

272

3/2 60

0/ 834

0/ 44

0/ 4832

0/ 1395

0/ 000

3/575 179 /121

فرض ست اوی
واریانسها
فرض عدم ست اوی
سها
واریان 

یداری  0/ 834که از خطای
همانطور که در جدول شماره ،9مشاهده میشود ،با توجه به مقدار( عددی آماره  )Fدر سطوح م نع 
یگردد.
 0/ 05بیشتر است فرض ست اوی واریانس دو گروه تایید م 

سها) را مبنا قرار دهیم .اکنون برای
و این ی نع ی در آزمون مقایسه میانگ نی ها ،باید از ستون  tبه بعد ،م یس رباال(فرض ست اوی واریان 

پاسخگویی به فرض اصلی چون مقدار عددی ) Sig=0/000 (tارائه شده است ی نع ی میانگ نی نمرات خدمات رفاهی کارکنان بخش
خصوصی و دولتی دارای تفاوت م نع یداری است ،عالوه بر آن با توجه به دامنه باال وپای نی  ،فاصله اطم نی ان  % 95ارائه شده ،این
اختالف به نفع گروه  1بوده است ،ی نع ی خدمات رفاهی کارکنان بخش خصوصی بهتر از خدمات رفاهی بخش دولتی است.
یهای نت درستی کارکنان در دو بخش خصوصی و دولتی پرداخته شد که
ج) در مرحله بعد به بررسی و مقایسه و یعض ت استرا ژت 
نتایج در جدول شماره ،01ارائه شده است.
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جدول  : 10نتا جی آزمون  Tدرباره وضعیت استراتژی تندرستی در دو بخش خصوصی و دولتی
فاصله اطمینان % 95
حد باال

حد پای نی

سطح

درجه

نت درستی

سطح

م نع یداری

آز ا دی

t

م نع یداری

F

0/ 0976

-0/ 2087

0/ 476

273

-0/3 71

0/ 211

1/ 573

0/ 0954

-0/ 2064

0/ 469

781/ 61

-0/527

فرض ست اوی
سها
واریان 
فرض عدم ست اوی
سها
واریان 

یشود ،با توجه به مقدار( عددی آماره  )Fدر سطح م نع یداری  0/ 211که از خطای
همانطور که در جدول شماره ،01مشاهده م 
یگردد.
 0/ 05بیشتر است فرض ست اوی واریانس دو گروه تایید م 

سها) را مبنا قرار دهیم .اکنون برای
و این ی نع ی در آزمون مقایسه میانگ نی ها ،باید از ستون  tبه بعد ،م یس رباال(فرض ست اوی واریان 

پاسخگویی به فرض اصلی چون مقدار عددی ) 0/ 476 (tارائه شده است ی نع ی میانگ نی نمرات استرا ژت ی نت درستی بخش خصوصی و
دولتی دارای تفاوت م نع یداری ن سی ت.
د) در مرحله بعد به بررسی و مقایسه و یعض ت استرا ژت یهای بیمه و بازنشستگی کارکنان در دو بخش خصوصی و دولتی پرداخته
شد که نتایج در جدول شماره  ، 11ارائه شده است.

جدول  :11نتا جی آزمون  Tدرباره وضعیت استراتژی بیمه و بازنشستگی در دو بخش خصوصی و دولتی

فاصله اطمینان % 95
حد باال

حد پای نی

سطح

درجه

بیمه و بازنشستگی

سطح

م نع یداری

آز ا دی

t

م نع یداری

F

0/ 517 3

0/ 0048

0/ 044

272

0/420

0/420

5/ 116

0/32 36

-0/ 0057

0/750

751/37

1/ 914

فرض ست اوی
واریانسها
فرض عدم ست اوی
واریانسها

یشود ،با توجه به مقدار( عددی آماره  )Fدر سطوح م نع یداری 0/420که از خطای
همانطور که در جدول شماره  ، 11مشاهده م 

یگردد و این ی نع ی در آزمون مقایسه میانگ نی ها ،باید از ستون  tبه بعد،
 0/ 05کمتر است فرض ست اوی واریانس دو گروه رد م 

سها) را مبنا قرار دهیم .اکنون برای پاسخگویی به فرض اصلی چون مقدار عددی )0/750(tارائه
م یس رپائ نی (فرض عدم ست اوی واریان 
شده است ی نع ی میانگ نی نمرات استرا ژت ی بیمه و بازنشستگی بخش خصوصی و دولتی دارای تفاوت م نع یداری ن سی ت.

بحث و نتیجهگیری

هدف اصلی تح قیق حاضر ،نییعت و مقایسه رابطه میان استرا ژت یهای حفظ و نگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان در

یها تاکید بر سه عامل خدمات رفاهی،
تهای آب و فاضالب بخش خصوصی ودولتی استان گلستان بوده است که این استرا ژت 
شرک 
یها با عملکرد کارکنان و متعاقبا مطالعه تطب قی ی آن
بیمه و بازنشستگی و نت درستی داشته اند .به منظور بررسی رابطه میان این استرا ژت 
شهای دولتی و خصوصی سه فر یض ه مطرح کردید که در نهایت با توجه به جت زیه و تحلیل دادههای تح قیق نتایج
در سازمانهای بخ 
یباشد:
حاصله به شرح زیر م 
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تهای آب و فاضالب خصوصی و دولتی رابطه
یهای خدمات رفاهی نیروی انسانی و عملکرد کارکنان شرک 
 -1ب نی استرا ژت 
یداری وجود ندارد.
م نع 
یهای بیمه و بازنشستگی و عملکرد کارکنان بخش خصوصی رابطه م نع یداری وجود ندارد ،اما
-2ب نی استرا ژت 
یداری وجود دارد.
یهای بیمه و بازنشستگی و عملکرد کارکنان بخش دولتی رابطه م نع 
ب نی استرا ژت 
یداری
تهای آب و فاضالب خصوصی و دولتی رابطه م نع 
 -3ب نی استرا ژت یهای نت درستی کارکنان با عملکرد کارکنان شرک 
وجود ندارد.
 -4عملکرد کارکنان بخش خصوصی بهتر از عملکرد کارکنان در شرکت آب و فاضالب بخش خصوصی بوده است.
یهای خدمات رفاهی کارکنان شهری بهتر از خدمات رفاهی ارائه شده در شرکت آب و فاضالب روستایی است
 -5استرا ژت 
یهای بیمه و بازنشستگی در شرکتهای آب و فاضالب بخش خصوصی و دولتی تفاوت م نع یداری وجود ندارد.
 -6ب نی استرا ژت 
یداری وجود ندارد.
تهای آب و فاضالب بخش خصوصی و دولتی تفاوت م نع 
 -7ب نی استرا ژت یهای نت درستی کارکنان در شرک 
یتوان چ نین اقتباس کرد که در هر دو بخش خصوصی و
در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده از تح قیق حاضر ،به طور کلی م 
دولتی رابطه م نع اداری میان استرا ژت یهای حفظ و نگه داری نیروی انسانی وجود ندارد .البته این نت جی ه به م نع ای رد نظریههای علمی
یاست که به جهت استرا ژت یهای نامطلوب حفظ و نگهداری نیروی انسانی در این دو بخش از نگاه کارکنان،
ن سی ت بلکه بدین م نع 
یتواند در بهبود عملکرد کارکنان تا یث ر چندانی داشته باشد.
یها نم 
این استرا ژت 
پیشنهادات تحقیق

شهای خصوصی و دولتی ،از یک اصل علمی و
با توجه به نتایج بدست آمده مشهود است که شرکتهای آب و فاضالب بخ 

زیربنایی در حوزه مدیریت منابع انسانی به منظور افزایش عملکرد و بهره وری نیروی انسانی غافل هستند لذا به سازمانهای هر دو
یگردد که مهندسی مجدد جهت ارائه استرا ژت یهای به نی ه در زم نی ه حفظ و نگه داری منابع انسانی را مورد توجه خود
بخش پیشنهاد م 
یتوان به شرح زیر مطرح کرد:
قرار دهند که م 
 -1جت زیه و تحلیل(مهندسی مجدد) استرا ژت یهای حفظ و نگهداری منابع انسانی و طریقه ارائه آن به کارکنان ،توسط کار نش اسان
متخص

.ص

 -2دسته بندی استرا ژت یها به دو طبقه:
یش و ن د
یهایی که م جن ر به عملکرد باالی کارکنان م 
الف -استرا ژت 
یگردند.
یهایی که مانع عملکرد باالی کارکنان م 
ب -استرا ژت 
یش و ن د
 قت ویت و تاکید بر استرا ژت یهایی که باعث عملکرد باال م  نش اسایی استرا ژت یهایی که مانع عملکرد باال شده و انجام اقدامات الزم جهت ر عف آنها. حذف استرا ژت یهای غیرضروری که یثأت ری در عملکرد ندارند. افزایش استرا ژت یهای ضروری و م ثؤ ربر عملکرد.یهای حفظ و نگداشت منابع انسانی.
 -3انجام تح قیق ات علمی و زیربنایی در حوزه منابع انسانی و خصوصا در زم نی ه استرا ژت 
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