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چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر نظام پرداخت بر اساس عملكرد بر بهرهوری كادر درمانی بيمارستان شهيد چمران تهران است .روش

پژوهش توصیفی علی و از نوع کاربردی بود .بهمنظور گردآوری دادههای پژوهش از دادههای مالی طبقهبندیشده بیمارستان استفاده گردید.

جامعه آماری پژوهش شامل کادر درمان بیمارستان شهید چمران و روش نمونهگیری پژوهش بهصورت سرشماری بوده است .بهمنظور

تجزیهوتحلیل دادهها ،ابتدا اطالعات گردآوریشده را به صفحه گسترده  Excelمنتقل و پس از سازماندهی و انجام محاسبات الزم ،جهت

تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .بر اساس نتایج بهدستآمده ،نظام پرداخت بر اساس عملکرد روی درآمد تأثیر و نظام
پرداخت مطابق با عملکرد بر هزینههای کادر درمانی تأثیر معناداری دارد .با توجه به اینکه در بیمارستانها نیز همانند سایر سازمانها ،انسان

بهعنوان محور اصلی سازمان نقش اساسی را ایفا میکند و کارکنان بر اساس قوانین و مقررات دولتی مشغول به کار میشوند ،عدمکفایت حقوق

و دستمزد یا ناعادالنه و ناکارآمد بودن سیستم پرداخت باعث بروز مشکالتی خواهد شد.

کلیدواژهها :نظام پرداخت بر اساس عملكرد ،بهرهوری ،کاردرمانی بيمارستان شهيد چمران تهران

مقدمه

مهمترین دلیلی که افراد را مجبور به اشتغال به کار

میکند ،کسب درآمد مناسب و کافی برای ادامه زندگی است.
مسئله درآمد و حقوق چیزی بیشتر از ارضاء نیازهای زندگی

کارمندان را در برمیگیرد .حقوق و درآمد مناسب در رفتار،
سطح زندگی ،قدرت خرید ،سالمت روحی روانی ،وقوع جرائم

و ناهنجاریهای اجتماعی افراد یک جامعه نقش بسزایی دارد.
نهایت ًا یک حقوق و پرداخت خوب ،موجبات افزایش تولید

و کارایی را در سازمان به وجود میآورد (دسلر2011 ،3؛ .)22
 .1فارغالتحصیل کارشناسی ارشد حسابداری واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی   ،

نیروی انساني ارزشمندترين دارايي سازمانهای و از حساسيت

برخوردار است .عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسي از
دانش ،مهارت و ارزشهای او است .به همین منظور شناخت

عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان يکي از اهداف بهسازی نیروی
انساني در مديريت بخش-های دولتي است که برای سنجش

دانش ،توانايي ،انگیزش ،رفتار شغلي و عملکردی کارکنان
پایهریزی ميشود .يکى از وظايف مديريت ،اداره نظام جبران

خدمات مىباشد (بونا2012 ،4؛.)132
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برای برقراری پیوندی اثربخش بین پرداخت و عملكرد باید

خدمات بهداشتی بسیار حائز اهمیت است (رئیسی ،عليخاني و

چون پرداخت را با نتایج پیوند دهیم به کاهش انگیزه و افت

سؤال اساسی است که آیا نظام پرداخت بر اساس عملکرد در

عملکرد را به شیوه معتبری سنجید ،اگر نتوانیم پاداش مهمی

عملکرد خواهد انجامید .پرداخت روزمزدی و عدم شفافسازی

و تعیین استاندارد کار موظف و مازاد بر کارکنان و معیارهای
سنجش شایستگی و همینطور عدم ارزش ریالی فعالیتهای

تناسب با بهرهوری کارکنان کادر درمانی در سال  95میباشد؟
پیشینه پژوهش

دای ،کانگ و ژو )2017( 6در پژوهشی با عنوان پرداخت

روزانه کارکنان باعث نارضایتی کارکنان و درنتیجه اتالف

مدیران و کارکنان و ارتباط آن با بهرهوری نشان دادند شکاف

در سراسر جهان سیستم جبران خدمات بهسرعت در حال

گریز از کار و کاهش تالش کارکنان میگردد .بر اساس مدل

منابع مالی و انسانی سازمان است .در بسیاری از کشورها
تغییر از دستمزد ثابت قراردادی به پرداخت منعطف میباشد

میان پرداخت به کارکنان و مدیران منجر به احساس نابرابری،

پژوهش بین بهرهوری و عملکرد رابطه  Uشکل وجود دارد.

(بننرو جونز .)1995 ،1بهخصوص پرداختهای مرتبط به عملکرد  2

همچنین نتایج نشان داد فرصتها و مهارتهای کارکنان

2009؛ .)22برنامههایی که فرصت پرداخت مشابه را برای همه

تعدیل مینماید.

فراهم میکنند ،عملکردهای باال نادیده گرفته میشود و بر

عملکرد و بهرهوری :در نقش تعدیلکننده دستمزد نشان داد

(( )PRPبرای مثال ،برایسون 2012 ،3و لومیو ،مک لود و پرنت،4

کارکنان بیتوجه به عملکرد فردی یا سطح مسئولیتپذیری

کارکنان با عملکرد پایین اثر میگذارند ،این فعالیت با فلسفه

بهطور قابلتوجهی رابطه  Uشکل بهرهوری و عملکرد را

جیرجان )2016( 7در پژوهشی با عنوان پرداخت بر اساس

که دستمزد باال باید با عملکرد همراه شود پرداخت بهمنظور

شرکتهای با عملکرد باال سازگار نیست (فا ،کای ،نوام و گرپاده،5

افزایش عملکرد استقرار یابد .فقط پرداخت دستمزد باال و

با توجه به اینکه در بیمارستانها نیز همانند سایر

کارگران مفید فایده نیست و باید مشوقهای مناسب ارائه

میکند و کارکنان بر اساس قوانین و مقررات دولتی مشغول

دامیانی ،پوپی و ریکی )2015( 8در پژوهشی با عنوان اثر

ناکارآمد بودن سیستم پرداخت باعث رواج مشکالتی از قبیل

بهرهوری و دستمزد برآورد نشان میدهد طرحهای تشویقی

2002؛.)3

سازمانها ،انسان بهعنوان محور اصلی نقش اساسی را ایفا

Journal of Economic Business Research, Vol. 9, No. 18, Spring 2018

مبيني زاده1388 ،؛ )6بنابراین هدف پژوهش حاضر پاسخ به این

به کارشده و عدمکفایت حقوق و دستمزد یا ناعادالنه و

بدون تعیین استانداردهای عملکرد شفاف و گره زدن پرداخت
شود.

عملکردهای مرتبط پرداخت بر بهرهوری و دستمزد مقایسه

نارضایتی کارکنان ،غیبت ،ترک خدمت ،اعتصاب و شكايت یا

بهطور قابلتوجهی به پیشرفت بهرهوری منجر میشود .در

در سازمان ،جذب ،نگهداری و بالنده سازی نیروی انسانی

کارکنان دولتی نتایج نشان داد که انگیزش ،آموزش ،مشارکت

یکی از مهمترین عوامل تحقق این هدف به شمار میرود

بهرهوری بودند که بین هرکدام از عوامل ذکرشده و بهرهوری

دیگر مشکالت سازمانی خواهد شد؛ بنابراین هدف مدیریت

شایسته است که در این راه طراحی نظام پرداخت عادالنه
(جنتی ،کبیری ،اصغری جعفرآبادی ،پور اصغری و بیاض .)1394 ،تحقق

اهداف سازمانی بر مبنای تناسب نظام پرداخت و عملکرد
کارکنان میباشد و مکانیسمهای پرداخت به ارائهدهندگان

پژوهش هانیچ )2012( 9در بررسی عوامل اثرگذار بر بهرهوری

در تصمیمات ،مهارت و شناخت شغل از عوامل اثرگذار بر

رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد؛ اما در بین این عوامل
مهارت کارکنان از دیگر عوامل اثر بیشتری بر بهرهوری را

نشان داد.
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لذا برنامهریزی برای بهبود شرایط کاری و اصالح شیوههای

تأثیر پرداختهای عملکردی فردی و گروهی بر عملکرد بیان

مدیریتی ازنظر سازمانی و بهبود فرایند استخدامها و توجه به

گروه ترجیح میدهند .نتایج تحقیق آنها نشان داد است

بهبود بهرهوری نیروی انسانی در سازمان مالیاتی کشور کمک

کردند افراد پرداخت عملکردی فردی را به پرداخت عملکردی
افراد عملکرد خود را زمانی که پرداختهای فردی به گروه

صالحیت کارکنان در کسب موقعیت شغلی ازنظر فردی به

خواهد کرد.

تغییر داد شد ،بهطور چشمگیر تغییر ندادند .اما زمانی که نظام

نظری ،دیواندری و رایج ( )1394در پژوهشی با عنوان

چشمگیر دادند .باکلین و دیکینسون )2001( 2درباره اهمیت
پرداختهای عملکردی فردی بیان کردند که او ًال این نوع

و تفاوت پرداخت بر عملکرد با روش مدلسازی خطی سلسله

پرداخت از گروه به فردی تغییر یافت ،عملکرد خود را تغییری

بررسی تأثیر پرداختهای مبتنی بر عملکرد فردی و گروهی

مراتبی بیان کردند که تحقیقات مختلف نشان داده است

در سازمانهای با عملکرد باال پرداخت مبتنی بر عملکرد

پرداختها یک از دو نوع رایج نظام پرداخت در کسبوکار
است و ثانی ًا قویترین ارتباط بین پرداخت و عملکرد را شکل

نقش اصلی دارد .مدلسازی خطی سلسله مراتبی ()HLM

زارعی ( )1395در شرکت تراکتورسازی تبریز نشان داد

 1042نفر از کارکنان بانک ملت ،نشان داد پرداخت عملکردی

انعطافپذیری و محیط کاربرپسند سیستمهای برنامهریزی

نقش تعدیلکننده در روابط بین پرداخت مبتنی بر عملکرد و

دارند.

است که پرداخت عملکردی فردی و تفاوت پرداخت نقشی

میدهند.

کاهش کارها ،بهینهسازی منابع ،ظرفیت اطالعاتی باال،

منابع سازمانی عواملی هستند که در بهرهوری سازمان تأثیر
فتاحی ،خشنود و قلی پور ( )1394نشان دادند اجرای

با بهرهگیری از دادههای واقعی حقوق و دستمزد و عملکرد

و تفاوت پرداختی بر عملکرد اثرگذار است و تفاوت پرداخت

عملکرد فردی ایفا میکند .همچنین نتایج حاکی از آن بوده
مهمتر نسبت به پرداخت عملکردی گروهی در اثرگذاری بر

حسابرسی عملکرد باعث ارتقاء بهرهوری بخشهای دولتی

عملکرد دارند.

توسعه شاخصهای ترکیبی منابع ساختاری ،سرمایه ،نظامهای

روش پژوهش

میشود و  )1اجرای حسابرسی عملکرد باعث بهبود و

ترکیبی منابع ساختاری ،سرمایه ،نظامهای مدیریتی و منابع

کاربردی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان کادر

انسانی باعث ارتقاء بهرهوری بخشهای دولتی میشود و )3

درمان بیمارستان شهید چمران تشکیل داد .روش نمونهگیری

منابع ساختاری ،سرمایه ،نظامهای مدیریتی و منابع انسانی

توجه به نوع استخدام آنها بود و بهمنظور گردآوری دادهها و

برادران و ولیجانی ( )1394در پژوهشی با عنوان بررسی

نگارش و جمعآوری اطالعات موردنیاز بخش مبانی نظری

حسابرسی عملکرد از طریق بهبود و توسعه شاخصهایترکیبی
باعث ارتقاء بهرهوری بخشهای دولتی میشود.

عوامل مؤثر بر ارتقاء بهر هوری نیروی انسانی در سازمان امور

مالیاتی کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شرق

تهران) نشان دادند به ترتیب سه عامل سازمانی ،ویژگیهای

فردی و محیطی ،بیشترین تأثیر را بر ارتقاء بهرهوری دارند.
2. Bucklin, B. R. & Dickinson, A. M.

پژوهش بهصورت سرشماری و شامل تمامی کادر درمان بدون

اطالعات ،از روش کتابخانهای و ميدانی استفاده میشود .برای
به گونه عمده از مجالت تخصصی داخلی و خارجی و برای
گردآوری ساير دادهها و اطالعات موردنیاز عمدت ًا از طريق
آرشيو بیمارستان استفاده شد.

1. Mondello, M. Maxcy, J.
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مدیریتی و منابع انسانی میشود  )2بهبود و توسعه شاخصهای

روش پژوهش ،توصیفی علی از نوع پژوهشهای
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مدل پژوهش

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

یکی از الزمههای اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد،

سنجش عملکرد است که روشهای مختلفی برای جود دارد.

 :LPدرصد سهم کل واحدهای پشتیبان از درآمد مبنای

برگههایی که طراحی خواهند شد ثبت میگردد .این برگهها

 :SOAمیانگین ماهیانه یکساله اضافهکار کارکنان

واحدها ،مبلغ دریافتی و مبلغ دریافتی به ازای هر واحد کاری

 :SARAمیانگین ماهیانه یکساله کارانه تعدیلشده

میگردد.

 :HBIمیانگین ماهیانه یکساله درآمد مبنای بیمارستان؛

در این پژوهش عملکرد کلیه کارکنان درمانی با استفاده از

بیمارستان؛

میباید شامل واحدهای کاری ،امتیازات دادهشده به هر یک از

واحدهای پشتیبان؛

و مبلغ پرداختی نهایی باشد که پس از مشورت با اساتید تدوین

کارکنان واحدهای پشتیبان؛

برای تجزیهوتحلیل دادهها ،ابتدا دادههای گردآوریشده

را به صفحه گسترده  Excelمنتقل و پس از سازماندهی و
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انجام محاسبات الزم ،جهت تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار

)P= f (pbp
P= α0+α1pbp

که اجزای مدل عبارتاند از:

بهرهوری Productivity

پرداخت مبتنی بر عملکرد Pbps
مقدار ثابت α

باقیمانده مدل ε

متغیر دیگر نظام پرداخت بر مبنای عملکرد بهعنوان متغیر

مستقل خواهد بود که در ادامه آورده شده است.

 SPSSاستفاده میشود .سپس آمار توصيفی ارائه میشود و

پسازآن با استفاده از آزمونهای آماری به تجزیهوتحلیل

ناهمسانی واريانس و همبستگی دادههای تحقيق پرداخته

میشود و با توجه به معنیداری مدل و ضرايب متغيرها اقدام
به تأييد يا رد فرضيات میگردد.

یافتهها

یافتههای توصیفی بهدستآمده از میزان پرداخت،

بهرهوری ،هزینههای مصرفی ،درآمد ،تحصیالت و هزینه
کادر درمانی نشان دادهشده است.
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جدول  1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

جدول  2آزمون همبستگی متغیرهای پژوهش

بر اساس فرضیه اول پژوهش نظام پرداخت مبتنی بر

 :H1به نظر میرسد نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بر

متغیرهای پژوهش همبستگی وجود دارد.
عملکرد بر درآمد تأثیر معنادار دارد.

درآمد تأثیر معنادار ندارد.
درآمد تأثیر معنادار دارد.

جدول  3آزمون  Fجهت معنادار بودن رگرسیون

جدول  3میزان متغیر مستقل نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را بر متغیر وابسته یعنی درآمد رانشان میدهد .همانطور که

مشاهده میکنید مقدار معنیداری کوچکتر از  0/05است بنابراین بهطورکلی میتوان گفت متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثرگذار

است.

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال نهم ،شماره هجدهم ،بهار 1397

همانگونه در جدول نشان دادهشده است ،بین برخی از

 :H0به نظر میرسد نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بر
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جدول  4ضرایب تأثیر رگرسیون

مقدار ثابت همان عرض از مبدأ است و میزان متغیر

به ضریب درآمد ،فرضیه پژوهش مورد تائید قرار میگیرد.

به نتایج جدول فوق میتوان گفت با ارتقا یک واحد از متغیر

درآمد تأثیر معنادار دارد؛ یعنی فرض صفر فرضیه اول رد و

وابسته را بدون دخالت متغیر مستقل نشان میدهد .با توجه

مستقل به میزان ضریب نوشتهشده متغیر وابسته ارتقا پیدا

خواهد کرد .آماره  tاهمیت نسبی حضور متغیر مستقل را در
مدل نشان میدهد.

درنتیجه میتوان گفت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بر

فرض یک تائید میگردد.

بر اساس فرضیه دوم نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بر

هزینههای کادر درمانی تأثیر معنادار دارد.

با توجه به مقدار این آماره و سطح خطای کمتر از 0.05

 :H0به نظر میرسد نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بر

تغییرات متغیر وابسته داشته است .ضرایب رگرسیون نیز

 :H1به نظر میرسد نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بر

میتوان گفت متغیر موردنظر تأثیر آماری معنیداری در تبیین

تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را تائید میکند .با توجه

هزینههای کادر درمانی تأثیر معنادار ندارد.
هزینههای کادر درمانی تأثیر معنادار دارد.
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جدول  5آزمون  Fجهت معنادار بودن رگرسیون

جدول  5میزان متغیر مستقل نظام پرداخت مبتنی بر

عملکرد را بر متغیر وابسته یعنی هزینههای کاردرمانی رانشان

میدهد .همانطور که مشاهده میکنید مقدار معنیداری

کوچکتر از  0/05است بنابراین بهطورکلی میتوان گفت
متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثرگذار است.

جدول  6ضرایب تأثیر رگرسیون
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مقدار ثابت همان عرض از مبدأ است و میزان متغیر

ضریب هزینههای کادر درمانی ،فرضیه پژوهش مورد تائید

به نتایج جدول فوق میتوان گفت با ارتقا یک واحد از متغیر

عملکرد بر هزینههای کادر درمانی تأثیر معنادار دارد؛ یعنی

وابسته را بدون دخالت متغیر مستقل نشان میدهد .با توجه
مستقل به میزان ضریب نوشتهشده متغیر وابسته ارتقا پیدا

خواهد کرد .آماره  tاهمیت نسبی حضور متغیر مستقل را در
مدل نشان میدهد.

قرار میگیرد .درنتیجه میتوان گفت نظام پرداخت مبتنی بر

فرض صفر فرضیه دوم رد و فرض یک تائید میگردد.

بر اساس فرضیه سوم نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بر

هزینههای مصرفی تأثیر معنادار دارد.

با توجه به مقدار این آماره و سطح خطای کمتر از 0.05

 :H0به نظر میرسد نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بر

تغییرات متغیر وابسته داشته است .ضرایب رگرسیون نیز تأثیر

 :H1به نظر میرسد نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بر

میتوان گفت متغیر موردنظر تأثیر آماری معنیداری در تبیین
متغیر مستقل بر متغیر وابسته را تائید میکند .با توجه به

هزینههای مصرفی تأثیر معنادار ندارد.
هزینههای مصرفی تأثیر معنادار دارد.

جدول  7آزمون  Fجهت معنادار بودن رگرسیون

جدول  7میزان متغیر مستقل نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را بر متغیر وابسته یعنی هزینههای مصرفی رانشان میدهد.

همانطور که مشاهده میکنید مقدار معنیداری کوچکتر از  0/05است بنابراین بهطورکلی میتوان گفت متغیر مستقل بر متغیر
وابسته اثرگذار است.

جدول  8ضرایب تأثیر رگرسیون

به نتایج جدول فوق میتوان گفت با ارتقا یک واحد از متغیر

متغیر مستقل بر متغیر وابسته را تائید میکند .با توجه به

وابسته را بدون دخالت متغیر مستقل نشان میدهد .با توجه
مستقل به میزان ضریب نوشتهشده متغیر وابسته ارتقا پیدا

خواهد کرد .آماره  tاهمیت نسبی حضور متغیر مستقل را در
مدل نشان میدهد.

با توجه به مقدار این آماره و سطح خطای کمتر از 0.05

تغییرات متغیر وابسته داشته است .ضرایب رگرسیون نیز تأثیر

ضریب هزینههای مصرفی ،فرضیه پژوهش مورد تائید قرار
میگیرد .درنتیجه میتوان گفت نظام پرداخت مبتنی بر

عملکرد بر هزینههای مصرفی تأثیر معنادار دارد؛ یعنی فرض

صفر فرضیه سوم رد و فرض یک تائید میگردد.
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مقدار ثابت همان عرض از مبدأ است و میزان متغیر
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