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مقدمه :براي برقراري پيوندي اثربخش بين پرداخت و عملكرد ،بايد عملكرد را به ش��يوه معتبري سنجيد .اگر نتوانيم پرداخت را با
نتايج عملكرد پيوند دهيم به كاهش انگيزه و افت عملكرد خواهد انجاميد .هدف اصلي پژوهش حاضر بررسی رضایتمندی کارکنان
بیمارستان هاشمی نژاد نسبت به روش پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد بوده كه داراي اهداف ثانويه زير مي باشد :بررسي نگرش

کارکنان نس��بت به  -1عادالنه بودن پرداخت مبتنی بر عملكرد -2 ،متناس��ب بودن روش پرداخت با میزان کار و تالش كاركنان،
 -3افزایش عالقه كاركنان به کار و انگیزش -4 ،افزایش تعهد س��ازمانی كاركنان -5 ،افزایش کمیت وکیفیت کار در سازمان مورد
مطالعه.

روش پژوهش :اين مطالعه از نوع توصيفي -مقطعي بوده و به منظور انجام آن 250نفر از ميان کارکنان بیمارستان هاشمی نژاد
كه در رس��تههاي اداری مالی ،درمانی ،پاراکلینیکی و خدمات مش��غول به خدمت بودند به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند.
ابزار گردآوري دادهها پرسش��نامه بود كه در نهايت  137پرسش��نامه بطور كامل در اختيار پژوهش��گران قرار گرفت .سئواالت
توس��ط مقیاس پنج گزینهای الیکرت نمره گذاری ش��دند ( بطوری که خیلی کم =  1و خیلی زیاد =  .)5تجزيه و تحليل دادهها با كمك

آزمون كاي دو و با استفاده از نرم افزارهاي  Excelو  Spssانجام گرفت.

يافتهه�ا :یافتهه��ای این مطالعه در مورد رضایت کلی کارکنان از روش پرداخت کارانه مبتنی بر عملكرد نش��ان داد که تنها 44 .6

درصد کارکنان از این روش پرداخت راضی بودند 21 .3 .درصد ناراضی و مابقی رضایتی در حد متوسط داشتند .در مورد اهداف
ثانوي��ه پژوهش ،براي ه��دف اول 34 .2 ،درصد اين روش پرداخت را عادالنه .براي هدف دوم 29 .2 ،درصد اين روش پرداخت را

متناس��ب با كار و تالش .براي هدف س��وم 79 .5 ،درصد اين روش را موجب افزايش عالقه مندي به كار .براي هدف چهارم77 .3 ،

درصد اين روش را موجب افزايش تعهد س��ازماني .و در نهايت براي هدف پنجم 66 .4 ،درصد اين روش را موجب افزايش كميت

كار و همچنين  73 .7درصد اين روش را موجب افزايش كيفيت كار مي دانستند.

نتيجهگيري :كاركنان بيمارستان مورد مطالعه از اجرای طرح کارانه مبتنی بر عملکرد به شیوه جاری رضايتي باالتر از متوسط
داشته و اجراي اين روش پرداخت توانستهاست تا حدودي موجب رضايتمندي كاركنان گردد.

كليد واژهها :نظام پرداخت ،کارانه ،پرداخت مبتنی بر عملکرد

1.1دانشیار مدعو ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول ()raeissi2009@yahoo.com
2.2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
3.3کارشناس ارشد اقتصاد سالمت ،دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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مقدمه
امروزه اهمیت و جایگاه سالمت به عنوان یکی از مهمترین
دغدغههای بشر ،پژوهشگران را درسراسردنیا برآن داشته
تاب��ه گونهای نظام مند مباح��ث مربوط به اصالحات نظام
سالمت را مورد مطالعه قرار دهند]1[.
ب��ا توجه به اینکه در بیمارس��تانها نیز همانند س��ایر
سازمانها ،انسان به عنوان محور اصلی سازمان نقش اساسی
را ایفا میکند و کارکنان بر اساس قوانین و مقررات دولتی
مش��غول به کار میشوند ،عدم کفایت حقوق و دستمزد یا
ناعادالن��ه و ناکارآمد بودن سیس��تم پرداخت باعث رواج
مشکالتی از قبیل :نارضایتی کارکنان ،غیبت ،ترک خدمت،
اعتصاب و ش��كايت یا دیگر مشکالت سازمانی میگردد.
[ ]2-4بناب��ر ای��ن ه��دف مدیریت در س��ازمان ،جذب،
نگهداری و بالنده س��ازی نیروی انس��انی شایستهاست که
در این راه طراحی نظام پرداخت عادالنه یکی از مهمترین
عوامل تحقق این هدف به شمار میرود]5[.
در عصر جهانی ش��دن هر س��ازمانی نتواند سریع تر،
ارزانت��ر و ب��ا کیفیت باالت��ر از رقبای جهان��ی خود تولید
کن��د از صحنه بازار حذف میش��ود .در میدان رقابت تنها
س��ازمانهایی ماندگار هس��تند که از تمامی ظرفیت منابع
انس��انی خود به��ره گیرند .ب��ا توجه به اين که دس��تمزد
مهمتری��ن مرحله ارتباط کارمند و کارفرما اس��ت و الزمه
روابط س��الم آن اس��ت که درآمد کارمند ب��رای نگهداری
خود و خانواده اش کافی بوده و همین طور فرد در مقایسه
با اش��خاص دیگر که همین کار را انجام میدهند ،نس��بت
به درآمد خود احس��اس رضایت و خش��نودی نماید]6[.
بنابراین یکی از اهداف طراحی سیس��تم پرداخت ،طراحی
نظامی منصفانه برای کلیه کارکنان و ایجاد ش��رایطی برای
آنها که در بازار رقابتی سازمان خود را ترک نکنند]7[.
پ��ول تأثیر مهمی ب��ر انگيزش افراد و رفت��ار مرتبط با
کار ش��ان در سازمان دارد .روانشناسان معتقدند بسیاری از
نیازهای افراد به طور مس��تقیم یا غیر مس��تقیم توسط پول
ارضا میشود ،بنابر این تردیدی وجود ندارد که پول هنوز
هم مهمترین انگیزانندهاس��ت .با توجه به اینکه انگیزههای
مال��ی از مهمترین عوامل مؤثر بر رفتار س��ازمانی و فردی
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در بخش س�لامت هستند و آثار فراوانی روی سازماندهی
نظام س�لامت و کمیت و کیفیت خدم��ات دارند مجریان
بخش س�لامت ،در طراحی یک نظ��ام پرداخت باید آثار
قدرتمن��د انگیزهها را بر رفتار خریدار و فروش��نده مورد
توجه قرار دهند ]1 ،8[.در کش��ورهای پردرآمد ،از جمله
ابزارهای کنترل و محدود کردن هزینه بهداشت عمومی که
مورد توجه مجریان نظام س�لامت قرارگرفتهاست عبارتند
از -1 :روشه��ای پرداخ��ت به ارائه دهن��دگان که قیمت
و کمیت مراقبت بهداش��تی را تح��ت تأثیر قرار میدهد و
شامل :کارانه ،پرداختهای موردی ،پرداختهای روزانه،
پرداختهای س��رانه ،حقوق و بودجهاس��ت -2 .معیارها
ی محدودی��ت هزینه که رفت��ار بیماران را تحت تأثیر قرار
میدهد و ش��امل :هزینههای بیماران و سیستم مرجع قیمت
گذاری داروهاست]9،10[.
فرآین��د نظام پرداخت فعالیتی اس��ت ک��ه از طریق آن
س��ازمان ،کار اف��راد را ارزیابی میکند تا پ��اداش پولی و
غیر پولی به طورمس��تقیم و غیر مستقیم را در چهارچوب
مقررات قانون��ی و توانایی پرداخت خود میان آنان توزیع
کند .نظامه��ای پرداخت دارای یک سلس��له ویژگیهای
ذات��ی هس��تند اما در عین حال به زمین��ه محیطی که در آن
به کار گرفته میش��وند وابستهاندبنابر این دولت و مجریان
نظام سالمت در کشورهای مختلف باید روشی را انتخاب
کنند که با مقررات و نظام حاکم بر کش��ور تناسب بیشتری
داشته باشد و تحقق اهداف سازمان را تضمین نماید]8[.
اهمیت نظام پرداخت به حدی است که در تأمین منابع
مالی خدمات بهداش��تی که از سال  1980تا کنون همواره
مورد بحث بس��یاری از کشورهای توسعه یافته و در حال
توس��عه اس��ت ،مکانیزمهای پرداخت به ارائ��ه دهندگان
خدمات بهداش��تی بسیار حائز اهمیت است ]11[.از جمله
مزایای نظام پرداخت کار آمد عبارتند از :جذب کار جويان
بالق��وه ،نگه��داری کارکنان ،ایجاد انگی��زش در کارکنان،
پرداخت بر اس��اس مقررات قانونی ،مهارکردن هزینههای
سازمانی و س��اده کردن هدفهای استراتژیک (50درصد
هزینههای سازمان حقوق و دستمزد است) .همان طور که
ميدانيد در حال حاضر بسياري از کارکنان عالوه بر حقوق

پوران رئیسی و همکاران

يا دستمزد ساعتي از مزايای دیگری از جمله پرداختهای
تش��ويقي يا پرداخت بر اساس عملکرد بهره مند ميشوند.
تحقيقات نش��ان ميدهند که پرداختهاي تشويقي فردي
در ح��دود 30درص��د و پرداختهاي تش��ويقي گروهي
در ح��دود  15ت��ا  20درصد بر عملکرد اف��راد و در نتيجه
عملکرد کل س��ازمان اثر گذار اس��ت ]12[.در دنیا ،تمامی
س��ازمانها س��عی میکنند پاداش��ی را به که افراد میدهند
وابسته به میزان اثرگذاری و مشارکت کارکنان در دستیابی
به اهداف سازمانی باشد .این سیستم در کشورهای صنعتی
در دههه��ای  1920و  1930آغ��از گردی��د و بعد از جنگ
جهانی دوم استقرار یافت.
در آمريكا در سالهای  1945و  1946حدود  30درصد
از کارکنان بخش تولیدی و در س��وئد حدود  50درصد از
کارکنان براساس سیستم کارانه حقوق دریافت مینمودند.
در نظام مدیریت علمی تبلور (  )1895-1915به اس��تفاده
از نظام دس��تمزد تشویقی توصیه شدهاست ،او کارفرمایان
میخواس��ت به کارکنانی که بیش از استانداردهای تعیین
شده کار کنند پاداش داده شود ]13[.هنری فایول (-1925
 )1841نی��ز در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از روش
ن��رخ گذاری اس��تفاده میک��رد ]13،14[.در نظام درمانی
کش��ور از س��الیان دور تجربههای مختلفی در این راس��تا
وجود داشتهاس��ت .در س��ال  1370مصوب��های در هیئت
دولت مطرح ش��د که به موجب آن به وزارت بهداش��ت و
درمان اجازه داده شده که به منظور افزایش انگیزه پرسنلی،
بخشی از درآمدهای اختصاصی خود را به پرسنل پرداخت
نماید که به موجب آن طرح کارانه در بیمارس��تانها شكل
گرفت.
در سال  ،1374به موجب قانون بیمه همگانی ( بند ب
تبصره  10قانون بودجه س��ال  )1374واحدهای بهداشتی،
درمان��ی مجاز به هزینه نم��ودن درآمدهای اختصاصی در
امور جاری ش��دند که در نهایت به تدوین آئین نامه «نظام
نوی��ن اداره بیمارس��تانها انجامی��د .از س��ال  1382طرح
اصالح س��اختار بیمارستانهای کشور به صورت پایلوت
در برخی از بیمارستانهای کشور اجرا شد که در مواردی
در ب��ر گیرن��ده نظام پرداخت عملكردي ب��ود .پس از آن،

الیحه مدیریت خدمات کش��وری مواد  67 ،59 ،58 ،22و
 68همچنین مواد  192و  193از برنامه سوم توسعه و مواد
 (143 ،88 ،49بن��د ج) م��اده ( 138بند الف و د) از برنامه
چهارم توسعه بر مدیریت عملكرد کارکنان و پرداخت کار
مزدي تأکید داشتهاست]15[.
برای برقراری پیوندی اثربخش بین پرداخت و عملكرد
باید عملکرد را به شیوه معتبری سنجید ،اگر نتوانیم پاداش
مهمی چون پرداخت را با نتایج پیوند دهیم به کاهش انگیزه
و افت عملکرد خواهد انجامید .پرداخت روزمزدی و عدم
ش��فاف س��ازی و تعیین اس��تاندارد کار موظف و مازاد بر
کارکنان و معیارهای سنجش شایستگی و همین طور عدم
ارزش ریال��ی فعالیتهای روزانه کارکنان باعث نارضایتی
کارکنان و در نتیجه اتالف منابع مالی و انس��انی س��ازمان
اس��ت ]7[.هدف پژوه��ش حاضر بررس��ی رضایتمندی
کارکنان بیمارستانهاش��می نژاد نسبت به روش پرداخت
کارانه مبتنی بر عملکرد در سال 1387می باشد.
روش پژوهش
این مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی اس��ت.جامعه آماری
آن را کارکنان بیمارس��تان هاشمی نژاد (رسته اداری مالی،
درمانی ،پاراکلینیکی و خدمات) تشكيل داد ( .)N=450به
منظور انجام این مطالعه  250نفر از کارکنان در سال 1387
به روش تصادفی س��اده انتخاب گردیدند و پرسش��نامهها
بین آنها توزیع ش��د اما به دلیل عدم عالقه مندی گروهی
از کارکن��ان ب��ه ش��رکت در پژوهش و ی��ا تکمیل ناقص
پرسش��نامه ،تنها اطالعات مربوط ب��ه 137نفر از کارکنان
تجزی��ه و تحلیل گردیدهاس��ت .ابزار گ��ردآوری دادهها
پرسشنامههایی حاوی  15سوال بود که  5سوال ابتدایی آن
مربوط به اطالعات فردی کارکنان و بقیه س��واالت مربوط
به س��نجش میزان رضایتمندی کارکنان از روش پرداخت
مبتنی بر عملكرد بود .سواالت توسط مقیاس پنج گزینهای
الیک��رت نمره گذاری گردیدند ،بطوری که خیلی کم = 1
و خیلی زیاد =  5بود .در این امتیاز بندی نمرات کمتر از 3
نشان دهنده عدم رضایت و بیشتر از  3نشان دهنده رضایت
از روش پرداخ��ت کارانه مبتنی بر عملکرد اس��ت .اعتبار
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پرسشنامه از طریق بررسی متون علمی ،پژوهشهای مشابه
و نظر خبرگان تضمین گردید و در مورد ثبات پرسش��نامه
از روش آزم��ون  -ب��از آزمون ب��ر روی 30نفر از کارکنان
بیمارستان استفاده شد ( .)r=0.75تجزیه و تحلیل دادهها با
کمک شاخصهای آمار توصیفی،آزمون کای دو به منظور
بررس��ی رابطه میزان رضایت و ویژگیهای فردی کارکنان
و ن��رم افزار  Excelو ( Spssنس��خه  )16انجام گردید .در
ای��ن مطالعه ( )P>0.05میزان خطای مطالعه و معنی داری
آماری بود .در مورد مالحظات اخالقي بايستي به اين نكته
اشاره نمود كه به همراه هر پرسشنامه ،در نامه اي به شركت
كنندگان اين اطمينان داده شده كه از اين اطالعات جز براي
مقاصد پژوهشي استفاده نخواهد گرديد.
یافتهها
در این مطالعه  137نفر از کارکنان بیمارس��تان هاشمی نژاد
ش��رکت نمودند که  37نفر مرد (27درصد) و  98نفر دیگر
( 71.5درص��د) زن بودند .از این اف��راد  58درصد مدرک
تحصیلی لیس��انس و  42درصد تحصیالت زیر لیس��انس
داشتند.
از لحاظ س��ابقه کاری 44 ،درصد افراد مورد پژوهش
س��ابقه کاری بین یک تا پنج س��ال داش��تند و رسته کاری
اکث��ر افراد م��ورد مطالعه درمان��ی (پرس��تاری) بود (63
درصد) .توزیع نیروی انس��انی کارکنان نیز از نظر وضعیت
استخدام به شرح ذیل بود 17.5 ،درصد رسمی 14 ،درصد
پیمان��ی 24،درصد ش��به پیمانی و 38درصد ق��راردادی.
(جدول  1مالحظه گردد)
یافتههای این مطالعه در مورد رضایت کلی کارکنان از
روش پرداخت کارانه مبتنی بر عملكرد نشان داد که تنها .6
 44درصد کارکنان از این روش پرداخت راضی بودند.3 .
 21درصد ناراضی و مابقی رضایتی در حد متوسط داشتند.
میانگی��ن نمره رضایت افراد مورد پژوهش بر روی مقیاس
پنج گزینهای الیکرت  3 .33با انحراف معیار  1 .11بود.
در این پژوهش  34 .2درصد کارکنان مورد بررس��ی،
روش کارانه مبتنی بر عملكرد را عادالنه و  24درصد آن را
ناعادالنه دانس��تهاندو بقیه دیدگاه بينا بين داشتند .میانگین
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جدول :1ویژگیهای فردی پاسخگویان 1387 -
متغیر
جنس

مدرک تحصیلی

سنوات خدمت

رسته

وضعیت استخدام

فراوانی

درصد

مرد

37

27

زن

98

71

بدون پاسخ

2

2

زیر دیپلم

13

10

دیپلم

25

18

فوق دیپلم

20

15

لیسانس

78

57

فوق لیسانس

0

0

دکتری و باالتر

0

0

بدون پاسخ

1

1

زیر ( )1سال

14

10

() 1-5سال

60

44

( ) 5-10سال

21

15

باالی ( )10سال

26

19

بدون پاسخ

16

12

اداری مالی

9

7

درمانی

86

63

پاراکلینیکی

17

12

خدمات

20

15

سایر

0

0

بدون پاسخ

5

3

قراردادی

52

38

شبه پیمانی

33

24

پیمانی

19

14

رسمی

24

17

بدون پاسخ

9

7

نم��ره نگرش کارکنان نس��بت به عادالنه ب��ودن پرداخت
مبتن��ی بر عملكرد با مقیاس پنج گزینهای الیکرت  3 .14با
انحراف معیار  1 .08بود.
در رابطه با نگرش کارکنان نسبت به متناسب بودن این
روش پرداخ��ت با می��زان کار و تالش افراد 29 .2 ،درصد
این روش پرداخت را متناس��ب و  29 .9درصد نامتناسب

پوران رئیسی و همکاران

میدانس��تند و مابقی دیدگاه بينا بين داشتند .میانگین نمره
نگرش کارکنان در مورد متناس��ب ب��ودن روش پرداخت
مبتن��ی بر عملكرد با می��زان کار و تالش کارکنان  3از  5با
انحراف معیار  1 .14بود.
در ارتب��اط با تأثیر روش پرداخت مبتنی بر عملكرد بر
می��زان عالقه مندی به کار و انگی��زش در کارکنان79 .5 ،
درصد کارکنان معتق��د بودند که این روش باعث افزایش
عالقه مندی به کار شدهاس��ت 5 ،درصد دیدگاه مخالف و
مابقی دیدگاه بینابین داشتند .میانگین نمره نگرش کارکنان
نسبت به تأثیر پرداخت مبتنی بر عملكرد بر افزایش عالقه
من��دی به کار و انگیزش در کارکنان  4 .16از  5با انحراف
معیار  0 .93بود.
در زمین��ه تأثی��ر ای��ن روش پرداخت بر می��زان تعهد
س��ازمانی کارکنان 77 .3 ،درصد معتقد بودن که این روش
باع��ث افزایش تعهد س��ازمانی گشتهاس��ت 5 .8 ،درصد
دیدگاه مخالف داش��تند و دیدگاه بقیه بینابین بود .میانگین
نم��ره نگرش کارکنان نس��بت به تأثی��ر پرداخت مبتنی بر

عملكرد بر میزان تعهد س��ازمانی کارکن��ان با مقیاس پنج
گزینهای الیکرت  4 .04با انحراف معیار  0 .89بود .به نظر
 66 .4درص��د کارکنان ،پرداخ��ت مبتنی بر عملكرد باعث
افزایش کمیت کار شدهاست 19 .7 .درصد نظری مخالف
و بقیه دیدگاه بینابین داشتند .میانگین نمره نگرش کارکنان
نسبت به تأثیر پرداخت مبتنی بر عملكرد بر افزایش کمیت
کار ب��ر روی مقیاس پنج گزینهای الیکرت  3 .9با انحراف
معیار  0 .93بود.
در م��ورد تأثیر ای��ن روش پرداخت بر افزایش کیفیت
کار کارکنان 73 .7 ،درصد معتقد بودند که این روش باعث
افزایش کیفیت کار شدهاس��ت 9 .5 .درصد دیدگاه مخالف
داشتند و نظر بقیه بینابین بود .میانگین نمره نگرش کارکنان
نسبت به تأثیر پرداخت مبتنی بر عملكرد بر افزایش کیفیت
کار بر روی مقیاس پنج گزینهای الیکرت  3 .92با انحراف
معیار  0 .97بود(.جدول  2مالحظه گردد).
در بررس��ی ارتباط م��درک تحصیل��ی کارکنان مورد
مطالع��ه و میزان رضایتمندی نس��بت ب��ه روش پرداخت

جدول  :2توزیع فراواني  ،درصد و ميانگين کارکنان بر حسب رضایت از
روش پرداخت کارانه مبتنی بر عملكرد و ابعاد مختلف آن – 1387
اثرات پرداخت
کارانه براساس
عملکرد

مبتنی بر
عدالت بودن

متناسب با
میزان کار و
تالش کارکنان

افزایش
عالقمندی به
کار و انگیزش
کارکنان

افزایش
حس تعهد
سازمانی

افزایش
کمیت کار

افزایش
کیفیت کار

میزان
اظهار رضایت
کارکنان

امتیاز

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

خیلی کم ()1

)8(11

)12(16

)2(3

)1(2

)1(2

)2(3

)7(9

کم ()2

)16(22

)18(25

)3(4

)5(6

)5(7

)7(10

)14(20

تا حدودي ()3

)38(53

)40(55

)15(21

)16(22

)25(33

)17(23

)34(46

زیاد ()4

)23(31

)17(24

)35(48

)44(60

)38(52

)43(59

)28(38

خیلی زیاد ()5

)12(16

)12(16

)45(61

)34(46

)28(39

)31(42

)16(23

بدون پاسخ

)3(4

)1(1

)0(0

)1(1

)3(4

)0(0

)1(1

جمع

)100(137

)100(137

)100(137

)100(137

)100(137

)100(137

)100(137

میانگین امتیازات

3.14

3

4.16

4.04

3.90

3.92

3.13

انحراف معیار

1.08

1.14

0.93

0.89

0.93

0.97

1.11
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جدول :3میزان رضایت کارکنان مورد مطالعه نسبت به روش پرداخت مبتنی بر
عملكرد بر حسب مدرک تحصیلی ،سنوات خدمت ،رسته شغلی و وضعیت استخدام 1387 -
میزان رضایت بخشی

ناراضی

تاحدودی راضی

خیلی راضی

جمع

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

خیلی کم ()1

زیر دیپلم

)0(0

)15(2

)85(11

)100(13

4.23

کم ()2

دیپلم

)12(3

)32(8

)56(14

)100(25

3.12

1.11

تا حدودي ()3

فوق دیپلم

)30(6

)45(9

)25(5

)100(20

2.85

1.42

زیاد ()4

لیسانس

)26(19

)36(26

)38(28

)100(73

3.17

1.25

خیلی زیاد ()5

فوق لیسانس

)0(0

)0(0

)0(0

)0(0

0

0

بدون پاسخ

دکتری و باالتر

)0(0

)0(0

)0(0

)0(0

0

0

کم ()2

بدون پاسخ

)1(2

_

_

_

_

_

تا حدودي ()3

زیر ( )1سال

)38(8

)33(7

)29(6

)100(21

2

1.24

زیاد ()4

( )1-5سال

)37(21

)33(19

)30(17

)100(57

2.91

1.15

خیلی زیاد ()5

( ) 5-10سال

)4(1

)41(9

)55(12

)100(22

3.68

0.81

بدون پاسخ

باالی  10سال

)4(1

)25(6

)71(17

)100(24

3.87

0.77

جمع

بدون پاسخ

)14(19

_

_

_

_

_

خیلی زیاد ()5

اداری مالی

)12(1

)25(2

)63(5

)100(8

3.87

1.21

خیلی زیاد ()5

درمانی

)26(22

)40(33

)34(28

)100(83

3.08

1.14

بدون پاسخ

پاراکلینیکی

)25(4

)31(5

)44(7

)100(16

3.25

0.9

جمع

خدمات

)0(0

)20(4

)80(16

)100(20

4.1

0.7

خیلی زیاد ()5

بدون پاسخ

)4( 6

_

_

_

_

_

بدون پاسخ

قراردادی

)33(17

)27(14

)40(20

)100(51

3.11

1.16

جمع

شبه پیمانی

)12(4

)34(11

)54(17

)100(32

3.62

1.13

میانگین امتیازات

پیمانی

)21(4

)53(10

)26(5

)100(19

3.05

1

میانگین امتیازات

رسمی

)8(2

)25(6

)67(16

)100(24

3.79

0.86

انحراف معیار

بدون پاسخ

)5(7

_

_

_

_

_

ویژگیهای فردی کارکنان

کاران��ه مبتنی بر عملك��رد ،یافتههای پژوهش نش��ان داد
باالتری��ن میزان رضایت با میانگی��ن  4 .23از  5مربوط به
گ��روه زیر دیپلم وکمتری��ن رضایت با میانگین  2 .85از 5
مربوط به گروه فوق دیپلم بود .در این مورد آزمون آماری
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میانگین

انحراف معیار
0.7

کای دو ارتباط معنی داری را بین مدرک تحصیلی کارکنان
و می��زان رضایتمندی از پرداخت مبتنی بر عملكرد نش��ان
نداد)P <0 .05( .
یافتههای پژوهش نشان داد ،میانگین رضایت کارکنان

پوران رئیسی و همکاران

نسبت به روش پرداخت مبتنی بر عملكرد همراه با افزایش
س��نوات خدمت افزایش مییابد ،به ط��وری که باالترین
میانگین رضایت ( )3 .87مربوط به کارکنان باالی  10سال
س��ابقه کار و پایین تری��ن میانگین رضایت ( ) 2مربوط به
گروه کارکنان زیر  1سال سابقه بود .نتایج حاصل از آزمون
همبس��تگی کای دو ارتب��اط معن��ی داری را بین دو متغیر
س��نوات خدمت و میزان رضایتمن��دی از روش پرداخت
مبتنی بر عملكرد نشان داد)P <0 .01( .
نتایج بررس��ی میزان رضایتمندی کارکنان نس��بت به
روش پرداخت مبتنی بر عملكرد بر حس��ب رس��ته شغلی
نش��ان داد ،باالتری��ن س��طح رضایت مربوط ب��ه کارکنان
خدمات با میانگین  4.1و پایین ترین سطح رضایت مربوط
به کارکنان بخش درمانی ( پرس��تاری ) با میانگین  3 .08از
 5بود .آزمون آماری کای دو بین دو متغیر رس��ته ش��غلی و
می��زان رضایت از روش پرداخت مبتنی بر عملكرد ارتباط
معنی داری را نشان نداد)P <0 .05( .
بررسی ارتباط وضعیت استخدام کارکنان مورد مطالعه
و میزان رضایتمندی آنها نس��بت به روش پرداخت مبتنی
بر عملکرد نش��ان داد که رضایت پرسنل رسمی با میانگین
 3 .79از  5نس��بت ب��ه گروهه��ای دیگر بیش��تر بود .نتایج
حاص��ل از آزمون آم��اری کای دو ارتب��اط معنی داری را
بین دو متغیر وضعیت اس��تخدام و می��زان رضایتمندی از
پرداخت مبتنی بر عملكرد نشان نداد)P <0 .05( .
بحث و نتیجه گیری
ارتباط نظام پرداخت با ارزشیابی عملکرد به خصوص در
س��ازمانهایی که حقوق براس��اس عملکرد تعیین میشود
بس��یار حائز اهمیت است ]7[.بررسیهای اخیر در امریکا
نش��ان میدهد طرحهای اولی��ه پرداخت مبتنی بر عملکرد
در سراس��ر این کشور به وسیله برنامههای گوناگون بخش
سالمت و برنامههای بیمه عمومی که متجاوز از صد مورد
اس��ت ضمانت میشود]16،17،18[.در حال حاضر اغلب
پزش��کان و بیمارستانهای امریکا طرفدار روش پرداخت
مبتنی بر عملکرد هستند و آن را برنامهای انگیزشی میدانند.
آنه��ا بیان میکنند که در ای��ن روش ،جبران خدمت ارائه

دهندگان و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده هدفی ابتدایی
است و از دیگر اهداف این روش میتوان به کنترل هزینهها
به طور مس��تقیم و غیر مس��تقیم توس��ط کاهش خطاها و
استفاده بی رویه خدمات اشاره کرد]10،19[.
با توجه به تئوری بهداشتی هرزبرگ ،حقوق و دستمزد
عاملی بهداش��تی است که الزام ًا منجر به رضایتمندی نمی
شود اما از نارضایتی جلوگیری میکند ]6[.تئوری برابری
آدامزنی��ز بی��ان میکند ک��ه کارکنان در پی مقایس��ه آنچه
خود به س��ازمان آورده اند( توانایی ،استعداد و )...و آنچه
س��ازمان در ازای آن در اختیارشان میگذارد و همین طور
مقایس��ه خود با دیگرانند ]20[.همچنین تحقیقات نش��ان
ميده��د کارکنان پيوند ضعيفي بي��ن عملکرد و پرداخت
احس��اس ميکنند .از طرف ديگر آنها پرداخت را وابسته
به فاکتورهاي غيرعملکردي همچون مقام و طول خدمت
میدانن��د .درواقع سيس��تمهاي پرداخ��ت متغير و به ويژه
سيس��تمهاي پرداخت تشويقي ميخواهد که اين پيوند را
پررنگتر كند .عبارت " اگر بيشتر توليد کني بيشتر ميگيري
" ي��ک پيوند ف��وري و بالفاصله بين اي��ن دو مولفه ايجاد
ميكن��د ]12[.بنابر ای��ن اگر بخواهیم پرداخت براس��اس
عملکرد یا شایس��تگی باشد ،باید عملکرد یا شایستگی را
اندازه گیری کرد و برای اینکه فرآیند اندازه گیری منصفانه،
عادالنه ،سازگار و شفاف باشد باید تیمها و کارکنان منتقل
نموده که چگونه ارزیابی ش��ده و چ��ه طور نتایج ارزیابی
شان به افزایش پرداخت تبدیل شدهاست]21[.
مزایای پرداخت مبتنی بر عملکرد عبارتند از:
1.1عادالنه شدن سیستم پرداخت بر مبنای عملکرد کارکنان.
[]12،21،22
2.2کاهش هزینه و افزایش درآمد س��ازمان از طریق تقسیم
کار و بهبود کیفیت خدمات]22،12،10،9[.
3.3همس��و ک��ردن اهداف کارکن��ان با اهداف س��ازمانی و
افزایش تعهد سازمانی]12[.
4.4ابزاری ملموس برای پاداش دهی و شناسایی موفقیتها
از طریق تناسب پرداخت با میزان کار و تالش کارکنان.
[]21
5.5افزایش عالقه مندی به کار و انگیزش کارکنان]23،21[.
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6.6افزای��ش عملکرد کارکنان ،بهب��ود خدمات و در نهایت
افزایش کارایی سازمان]23،12،10،9[.
برخی از معایب پرداخت مبتنی بر عملکرد عبارتند از:
1.1ع��دم ایجاد انگی��زش در کارکنان به ص��ورت قطعی و
مستقیم
2.2دشواری ارزیابی عملکرد واقع بینانه به دلیل درجه بندی
غیر منصفانه ،ذهنی یا ناسازگار
3.3آسیب دیدن کار تیمی به علت ماهیت فردگرایی
4.4ایجاد کوته نگری به دلیل تعقیب نتایج کوتاه مدت و آنی
به جای تحقق اهداف بلند مدت
براساس مطالعات انجام شده در بسیاری از سازمانها
مزایای این روش پرداخت بیشتر از معایب آن است .حتی
اگراین روش به طور مستقیم انگیزاننده قوی نباشد به دلیل
اینکه موفقیت از طریق ابزارهای ملموس مشخص خواهد
ش��د به طور غیر مستقیم باعث ایجاد انگیزه میشود و این
پیام را که عملکرد عالی بس��یار برای س��ازمان مهم است و
بای��د به آن پ��اداش داد را منتقل خواهد ک��رد و این همان
چیزی اس��ت که مهم است و در ازای آن پرداخت صورت
میگیرد.
به طور کلی پرداخت مبتنی بر عمکرد،به دلیل افزایش
انگیزه کارکنان برای انجام بهتر وظایف و توسعه شایستگی،
نشان دادن اهمیت عملکرد و شایستگی کارکنان سازمان و
در نهایت عادالنه بودن سیس��تم پرداخت پاداش بر اساس
عملکرد و میزان مش��ارکت افراد در بس��یاری ازسازمانها
مورد توجه قرار گرفتهاست]21[.
مطالعه حاضر نشان داد ،بیشترین میانگین رضایتمندی
کارکن��ان مورد مطالعه نس��بت ب��ه روش پرداخت مبتنی
بر عملکرد براس��اس مدرک تحصیلی کارکنان ،س��نوات
خدمت ،رس��ته شغلی و وضعیت استخدام بر روی مقیاس
پنج گزینهای الیکرت به ترتیب عبارتند از :گروه زیر دیپلم
( ،)4 .23گروه کارکنان باالی  10س��ال سابقه کار(،) 3 .87
کارکنان خدمات ( ) 4 .1و پرسنل رسمی ( .) 3 .79با توجه
به اینکه پرسنل رسمی س��ابقه کار بیشتری دارند ،احتماالً
بهتر از س��ایر کارکنان نسبت به تغییرات ایجاد شده (تغییر
سیس��تم پرداخت) از خود تطابق و انعطاف نشان میدهند،

34

نظام سالمت 1389؛ )1,2( 2

از وضعیت کار در س��ایر مراکز اطالعات بیشتری دارند و
آموزش و فرهنگ س��ازی نیز در ای��ن کارکنان با توجه به
مدت زمان استخدام بیشتر بودهاست.
براس��اس یافتههای این پژوه��ش ،اجرای طرح کارانه
مبتن��ی ب��ر عملکرد به ش��یوه ج��اری تاح��دودی باعث
رضایتمن��دی کارکنان شدهاس��ت .مطالعه مرتبط عبادی و
همکاران ( )1382با عنوان « بررس��ی تأثیر طرح کارانه بر
عملکرد پرستاران» نشان داد که از نظر پرستاران و مدیران،
روش کارانه بر عملکرد پرستاران تأثیر قابل توجهی نداشته
و اکث��ر آنه��ا از روش فعلی ناراضی هس��تند و اجرای آن
را چی��زی جز تحمیل هزینه به س��ازمان نم��ی دانند]24[.
همچنین مطالعات مش��ابه فتحی ،صدرزاده ،اس��ماعیلی و
اس��تریب با نتای��ج مطالعات عبادی همخوانی داش��ته اند.
[]3،25-27
حسنی و عزیزی در پژوهشی با عنوان « ارزیابی میزان
رضای��ت کارکنان در سیس��تم پرداخت کارانه بر اس��اس
عملکرد در بیمارستانهاش��می نژاد » که با نمونه  71نفری
انج��ام گردید به این نتیجه رس��یدند ک��ه کارکنان در نظام
پرداخت کارانه براس��اس عملکرد تا حد زیادی از دریافت
کاران��ه راضی اند و این سیس��تم در تأمین اجزای رضایت
موفق عمل کردهاست]28[.
ليندنار و همكاران در پژوهشي با عنوان « تاثير گزارش
دهي عمومي و پرداخت براس��اس عملكرد بر ميزان ارتقا
كيفيت بيمارس��تان» كه در  613بيمارس��تان انجام گرفت
ب��ه اين نتيجه رس��يدند كه پرداخت براس��اس عملكرد تا
حد بس��يار قاب��ل توجه اي موجب ارتق��ا كيفيت خدمات
بيمارستان مي گردد]29[.
به طور کلی چون در نظام پرداخت فعلي مالك پرداخت،
حض��ور فيزيكي فرد در يك ماه بوده و توجهي به عملكرد
فرد نمي ش��ود كه اين امر باعث بروز مش��كالتي از جمله
كاه��ش انگيزه كاري ،نبود عدال��ت در پرداختها،كاهش
رقاب��ت در محي��ط كار،ات�لاف مناب��ع انس��اني ،افزايش
هزينههاي س��ربار و ...خواهد ش��د .لذا ب��ه منظور عدالت
بخش��ي در پرداختها بايد براي پرداخت نظامي طراحي
گردد كه بتواند مشكالت نظام پرداخت فعلي (روزمزدي)
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