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 مقدمه
 وهم نتایج هم که است شده محاط و بعدی چند عنصر یک عملکرد   

 باید عملکرد بهسازی برای. کند می تبیین را نتایج کننده ایجاد های فرایند

 فراهم طریق از انگیزه افزایش ، جذب قابلیت افزایش مانند مواردی به

 ایجاد طریق از فرصت افزایش و بیرونی و درونی های پاداش آوردن

 توجه(  فردی مهارتهای توسعه جهت)  کارکنان برای مناسب فضای

 از که است ای یکپارچه و استراتژیک فرایند عملکرد، مدیریت(. 1)نمود

 موجب کاری های تیم و افراد های قابلیت توسعه و عملکرد بهبود طریق

 در عملکرد بر مبتنی پرداخت نظام(. 2) شود می سازمان پایدار موفقیت

 نظام به منصب و مقام بر متکی پرداخت سنتی نظام از گذار نیاز به پاسخ

 تدوین و طراحی دهند می بهاء آنها به و داشته تأکید عملکرد بر که هایی

 رفتارهای به پاداش اعطای در کوتاهی اینکه به توجه با(. 9)است شده

 مناسب ارتباط برقراری عدم. شود غلط نتیجه به منتج تواند می درست،

 ها فعالیت و ها تالش بر مستقیم طور به کارکنان سوی از پاداش و کار بین

 روشن بیان پاداش، استراتژی عبارتی به(. 4) گذاشت خواهد اثر آنان

 منظور به - مدت بلند در خواهد می سازمان که را آنچه و است مقاصد

 تحقق که پاداشی های سیاست و عملکردها فرایندها، اجرای و توسعه

 ممکن را ذینفع های گروه و افراد نیازهای برآوردن و کار و کسب اهداف

 کـه اسـت جایی تا پرداخـت نظـام اهمیـت(. 5)کند می تعریف سازند می

 این 1310سـال از ودرمانی بهداشـتی خدمـات مالـی منابـع تأمیـن در

 توســعه کشــورهای از بســیاری بحــث مــورد همــواره امرتاکنـون

 کشــورهای همــه در کلی طور به. اســت توســعه حــال ودر یافته

 بهداشــتی، گوناگــون خدمــات هزینــه پرداخــت بــرای دنیــا

 گوناگــون روشهــای از غیــره و توانبخشــی درمانــی، تشــخیصی،

 کلــی، بودجــه کارانــه، روش هفــت شــامل کــه شــود می اســتفاده

 بر پرداخت)گلوبـال پرداخـت نظـام پاداش، پرداخت روش ســرانه،

 و روزانـه پرداخت ،(بستری زمان مدت از نظر صرف بیماری نوع اساس

 بخشهای کارکنان های فعالیت هدایت منظور به(.  6)اسـت ثابت حقـوق

 کیفیت کاهش از پیشگیری و انگیزه افزایش راستای در درمانی - آموزشی

 مبتنی پرداخت مختلف های شیوه از جهان مختلف کشورهای در خدمات

 بیرونی های دریافتی فقط نه خدمات جبران شود می استفاده برعملکرد

 در که شود می شامل را هایی دریافتی همه بلکه مزایا، و حقوق مانند

 ترفیع شدن، مطرح و شناسایی مانند دارد، وجود شغل طبیعت

(Promotion )، شغل شدن پرمحتوا و غنی شغلی، پیشرفت فرصتهای  

(Job Enrichment   )و حقوق که حالی در. مطلوب کاری شرایط 

 (.1)دارد اختصاص کارکنان مالی های دریافتی به فقط معموال دستمزد

 سازمانی سیاست و راهبرد هر محور گرفته صورت های پژوهش براساس

 شکست یا موفقیت .هستند سازمان افراد منابع، از گیری بهره هرگونه و

 دسترسی آزاد                                                             مقاله پژوهشی اصیل

 کشور درمانی و آموزشی مراکز در آموزشی رویکرد با عملکرد بر مبتنی پرداخت مدل تحلیلی مقایسه و تبیین حاضر مطالعه از هدف زمینه و هدف: 

 .است

 Structure-)    مایه درون - ساختار تحلیل روش دو شناسی روش لحاظ به و کاربردی- ای توسعه هدف، لحاظ از پژوهش این روش بررسی: 

Thematic) اسنادی روش و (Documentary )نظری اشباع که بود تدریجی و هدفمند گیری نمونه روش استفاده مورد گیری نمونه روش. است 

 استفاده یافته ساختار نیمه مصاحبه روش از فعلی پرداخت سیستم های مولفه خصوص در اطالعات آوری جمع برای. شد احراز  نفر10 در گیری نمونه

 مدل تدوین و گذاری کد  کیفی، های داده تحلیل برای. شد استفاده بیرونی اعتبار و خارجی بازرسی ابزار دو از اعتماد به دستیابی برای همچنین. شد

 .شد استفاده Nvivo 12  افزار نرم از موجود

 1 تنها عمل در کشور درمانی و آموزشی مراکز در عملکرد بر مبتنی پرداخت محاسبه فرمول در گذار تاثیر مولفه 22 بین از دهدمی نشان یافته ها: یافته

 .است نشده لحاظ مالی سیستم این در آموزش مقوله مانند دیگر گذار تاثیر های متغیر و بوده دخیل فرعی مؤلفه 5 و اصلی متغیر

 درمانی و آموزشی مراکز در کارکنان و پزشکان توسط کاری زمان بیشترین اختصاص علیرغم ایران در عملکرد بر مبتنی پرداخت مدل در گیری: نتیجه

 .ندارد وجود هستند، درمانی صرفا که مراکزی  با مراکز این عملکرد بر مبتنی پرداخت شیوه در چندانی تفاوت دانشجویان، آموزش مقوله به

 درمانی. و آموزشی مراکز عملکرد، بر مبتنی پرداخت های مدل دانشجویان، آموزش واژگان کلیدی:

 12 تا 11 صفحات ،99ستان تاب ، 37 شماره ،13 یدوره و همکاران.شامی  علوم پزشکیمجله توسعه آموزش در 
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 منابع نگهداری و حفظ و جذب چگونگی به کامل بستگی سازمان یک

 عوامل ترین مهم از مالی های انگیزه که این به توجه با(. 1) دارد انسانی

 بر فراوانی آثار و هستند سالمت بخش در فردی و سازمانی رفتار بر مؤثر

 قدرتمند آثار باید دارند، خدمات کیفیت و وکمیت سالمت سازماندهی

 از همچنین.دهند قرار توجه مورد فروشنده و خریدار رفتار بر را ها  انگیزه

 در عمومی بهداشت هزینه کردن محدود و کنترل ابزارهای جمله

 است، گرفته قرار سالمت نظام مجریان توجه مورد که پردرآمد کشورهای

 مراقبت کمیت و قیمت که باشد می دهندگان ارائه به پرداخت های روش

 ارزشیابی با پرداخت نظام ارتباط( 3. )دهد می قرار تأثیر تحت را بهداشتی

 می  تعیین عملکرد براساس حقوق که سازمانهایی در خصوص به عملکرد

 دهد می نشان امریکا در اخیر های بررسی.است اهمیت حائز بسیار شود

 وسیله به کشور این سراسر در عملکرد بر مبتنی پرداخت اولیه طرحهای

 متجاوز که عمومی بیمه های برنامه و سالمت بخش گوناگون های برنامه

 بهره عنصر مهمترین آموزش( 10. )شود می ضمانت است مورد صد از

 مساعد با. است درمان و بهداشت بخش جمله از بخشها توسعه در وری

 نحوی به باید آموزش موجود، منابع از بهینه استفاده جهت زمینه سازی

 خود آینده حرفه برای را الزم مهارت و دانش بتوانند دانشجویان که باشد

 پایه داشتن علیرغم جدید التحصیالن فارغ رسد می نظر به. نمایند کسب

 بالینی های محیط در کافی کارایی و مهارت تبحر، از تئوری قوی

 با (.11)هستند ضعف دچار شغلی مسائل حل فرایند در و نبوده برخوردار

 دو در عموما درکشورمان درمانی خدمات دهنده ارائه مراکز اینکه به توجه

 می تقیسم درمانی مراکزآموزشی و درمانی صرفا های بیمارستان گروه

 های مکانیزم وشناسایی بررسی طریق از پژوهش این راستا، این در شوند،

 شیوه بررسی وهمچنین کشورمان در درآن تآثیرگذار های ومولفه پرداخت

 ازنتایج گیری بهره با تا است درصدد کشورها سایر در پرداخت های

 آموزشی مراکز وکارکنان اساتید آموزش کیفیت ارتقاء برای را راه حاصله

 مبتنی  پرداخت بر تأتیرگذار های مولفه آوردن فراهم طریق از درمانی

 .نمایند فراهم برعملکرد

 

 روش بررسی
 روش لحاظ به و کاربردی- ای توسعه هدف، لحاظ از مطالعه این    

 زمره در اسنادی روش .باشد می  اسنادی و  کیفی مطالعات جزء شناسی

 و( Unobtrusive measures) مزاحم غیر های سنجه یا های روش

 یک عنوان به اسناد ، اسنادی روش در( 12) آید می شمار به واکنشی غیر

 آماری، های داده توان می اسناد این شود می قلمداد اجتماعی واقعیت

 گرد» با اسنادی روش تفاوت عکس فعالیت، یک رسمی عملیات شرح

 آوری جمع این که است این در  -Recording facts - «حقایق آوری

 واحد اسنادی روش در شود می انجام نظری چهارچوب یک اساس بر

 ها، سرشماری سازمانی، یاداشت و های گزارش میتواند اطالعات تحلیل

 شامل پژوهش، این آماری جامعه. باشد می( 19.....)و رسمی صادره آراء

 بر مبتنی پرداخت نظام متخصصان و متولیان و کارشناسان ، مدیران کلیه

 The 6th regional district's) کشور کالن شش قطب مرکز عملکرد

medical sciences universities of Iran  )تعیین برای.  است 

 پژوهش این در(. 11) گردید استفاده ها داده نظری اشباع از نمونه حجم

 مؤلفه بین تکراری روابط یا و تکراری های مؤلفه به که جایی تا مصاحبه

  نفر10 در گیری نمونه نظری اشباع نهایت در که یافت ادامه بیانجامد

  و هدفمند گیری نمونه حاضر مطالعه در گیری نمونه روش. شد احراز

 فرایند ها، نمونه هدفمند انتخاب از پس محقق که معنا این به بود تدریجی

 ابزار(.  14)داد انجام تدریجی صورت به مصاحبه اولین از را گذرای کد

 مشخص سوال 4 با یافته ساخت نیمه مصاحبه اطالعات، آوری جمع

 کارکنان پرداخت نظام در دخیل های مؤلفه -1  از بودند عبارت که اصلی

 صورتی چه به پرداخت نظام در دخیل ها مؤلفه تأخر و تقدم -2 ؟ کدامند

 چگونه یکدیگر با پرداخت ی ها مؤلفه این عملیاتی ارتباط-9 ؟ است

 به عملکرد بر مبتنی های پرداخت محاسبه در های مؤلفه وزن-4 ؟ است

 های مؤلفه - 1 از بودند عبارت که) تکمیلی سوال 2 و است؟ میزان چه

 مؤلفه کدام مجموعه زیر فرعی های مؤلفه -2  ؟ کدامند مدل این فرعی

 آوری جمع مراحل و کار اجرای روش(. 15) ؟ باشند می اصلی های

 .است آمده 1شماره دیاگرام در که بود عمده قدم چند بر مبتنی اطالعات
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 استفاده گوبا و لینکولن ارزیابی روش از مطالعه پایایی و روایی تأمین برای

  بودن موثق معیار چهار روش، این پایه بر و منظور بدین( 16)شد

(Reliability) (باورپذیری)اعتبار و (Credibility)، پذیری انتقال 

(Transferability)، پذیری تأیید و  پذیری اطمینان (Verification) 

 .شد گرفته نظر در در ارزیابی جهت

 باورپذیری یا اعتبار تامین برای حاضر مطالعه در شده انجام اقدامات

(Reliability , Credibility ) ، شامل: 

 طور به پژهش این در) مصاحبه هر به وافی و کافی زمان اختصاص -1

 ( است یافته اختصاص دقیقه 40 مصاحبه هر میانگین

 کامل متن) پژوهش فرایند تایید جهت متخصص تعدادی از استفاده -2

 روش اساتید از نفر 2 به اولیه طبقات و کدگذاری با همراه هامصاحبه کلیه

 برای کدگذاری، با همراه مصاحبه 2 کامل متن و آمار متخصص و تحقیق

 بر عالوه گردید، ارسال حوزه این متخصص نظر صاحب اساتید از تن 2

 در کار مراحل کلیه در نظر صاحب اساتید تکمیلی و تاییدی نظرات از آن

 به ،.( شد استفاده اولیه طبقات استخراج و کدگذاری سازی، پیاده جهت

 تایید جهت شونده مصاحبه گزارش خالصه و مصاحبه هر نتایج ، عالوه

 . قرارگرفت نیز شونده مصاحبه شخص خود اختیار در نهایی

 جهت مصاحبه مورد زمینه در متخصص کدگزار دو از استفاده -9

 بدست کاپای ضریب) کدگذاران دیدگاه نسبی توافق از اطمینان کسب

 =002/0Sig =    781/0 Kappa   تحقیق این گذاری کد دو برای آمده

 مناسب توافق ضریب 1/0 - 6/0  آستانه در گیری قرار به توجه با و است 

 .(شود می تایید گذاری کد دو بین

 و مصاحبه متن منظور این به)  شفاف و عینی پرسشهای از استفاده -4

 شد ارائه کنندگان مشارکت به کوتاهی مدت از پس شده استخراج کدهای

 داشتن صورت در و کردندمی نظر اظهار آن سقم و صحت درباره آنها و

 بعالوه. گرفت می قرار بررسی و توجه مورد مراتب مغایرت، گونه هر

 به کننده مشارکت منظور یا رسید می نظر به مبهم که را مواردی محقق

 شفاف E-mail یا و پیامک تلفنی، تماس طریق از شد نمی درک درستی

 .(نمود سازی

 نحوه بستر، از روشنی توصیف ابتدا در پذیری، انتقال تسهیل منظور به

 فرایند و داده آوری جمع نحوه کنندگان، مشارکت های ویژگی و انتخاب

 موقعیت در هایافته کاربرد قابلیت مخاطب برای تا شد ارائه داده تحلیل

 شد تالش دقیق شکل به ها یافته ارائه با همچنین. شود حاصل دیگر های

  (11.)یابد افزایش پذیری انتقال قابلیت تا

  پذیریی تایید -1

 آوری جمع از اعم تحقیق مراحل کامل تشریح پذیریی، تایید قابلیت برای

 امکان نمودن فراهم منظور به ها درونمایه گیری شکل و تحلیل ها، داده

. گرفت صورت اولیه خوانندگان و مخاطبین توسط پژوهش ممیزی

 و پژوهش فنی همکاران از تن چند اختیار در کار انجام فرایند همچنین

 نحوه صحت تا شد داده قرار نظر صاحب اساتید از نفر چند همچنین

 .گردد تایید پژوهش انجام

  پذیري اطمینان -2

 :است شده استفاده  روش چهار از پذیریی اطمینان برای پژوهش این در

 (همگرا های مصاحبه) یافته ساختار فرآیندهای .1
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 تفسیر و نوشتن ثبت،) یافته ساخت فرآیندهای دهی سازمان .2

 ) ها داده سیستماتیک

 اما جداگانه صورت به مصاحبه انجام برای نفر دو حداقل از استفاده .9

 این در که)پژوهشگر چند ویا دو های یافته مقایسه و یکدیگر با موازی

 دو از اول، مصاحبه 9 برای موجود امکانات اساس بر و تحقیق

 (شد استفاده گر نفرمصاحبه

 در) مصاحبه برنامه اجرای و ارزیابی برای راهنمایی کمیته از استفاده .4

 مبتنی پرداخت زمینه در نظر صاحب اساتید از نفر 2 نظرات از تحقیق این

 علوم در آمار متخصص و کیفی شناسی روش کارشناس یک و عملکرد بر

 .(شد گرفته کمک انسانی

 از گرافیکی های مدل ی ارائه نیز و اصلی موضوعات و ها کد تعیین برای

 الزم. شد استفاده    Nvivo 12 عنوان با کیفی های داده تحلیلی افزار نرم

 و سازمانی و هویتی اطالعات حفظ پژوهش، این در که است ذکر به

 پروتکل اساس بر مصاحبه محتوای سازی پیاده در داری امانت رعایت

 اخالقی مالحظات عنوان به کتبی، آگاهانه رضایت اخذ همچنین و تحقیق

 .گرفت قرار نظر مد

 

 هایافته
 زنان از بیشتر برابر 9 تقریبا( درصد 10) با  مردان که داد نشان ها یافته    

 شوندگان مصاحبه از نیمی از بیش اند، کرده شرکت تحقیق این در( 90)

 از نیمی از بیش. اند داشته قرار سال  50 تا 41 سنی دامنه در( خبرگان)

. اند داشته سابقه سال 10 از بیشتر و بوده مدیریت تحصیلی گروه در آنان

 پست در و اند بوده باالتر و دکتری مدرک دارای خبرگان گروه درصد 50

 سیستم با آشنایی دوره اغلب و اند بوده کار به مشغول مدیر سازمانی

 صورت به ها دوره این اند نموده سپری را عملکرد بر مبتنی پرداخت

 هر در مسئول افراد جهت بهداشت وزارت در امر متولیان توسط متمرکز

 و حضوری صورت به آموزشی های کارگاه قالب در بیمارستان و دانشگاه

 . شد برگزار مجازی

 

 

خصوصیات دموگرافیک نمونه آماري :1جدول    

 درصد فراوانی زیر گروه متغیر

 

 جنسیت
 10 1 مرد

 90 9 زن

40تا91 سن  9 90 

50تا 41  6 60 

سال به باال 50  1 10 

 20 2 گروه مالی و بودجه رشته تحصیلی

 60 6 گروه مدیریت

 20 2 گروه پزشکی

سال 10-1 سابقه کار  4 40 

سال 10بیشتر از   6 60 

 20 2 کارشناسی مدرک تحصیلی

 90 9 کارشناسی ارشد

 50 5 دکتری و باالتر

 20 2 کارشناس پست سازمانی

 90 9 کارشناس مسئول

 50 5 مدیر

گذراندن دوره آموزشی آشنایی با سیستم 

 پرداخت مبتنی بر عملکرد

 30 3 بله

 10 1 خیر
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 (22, 15) (22, 15) (22, 15) (22, 15) خبرگان از مصاحبه اساس بر

 موجود عامل 22 شامل ابتدایی لیست یک کارکنان پرداخت در ،(21, 14)

 که شد استخراج  بهداشت وزارت عملکرد بر مبتنی پرداخت سامانه در

 موظف غیر ،زمان ،آنکال موظف زمان استخدام، نوع:)از عبارتند

 عملکردی موظف غیر پرداخت شده، تعدیل موظف پرداخت عملکردی،

 مبلغ پرداخت، ،مجموع عملکردی غیر موظف غیر پرداخت شده، تعدیل

 تک های صندوق آنکالی کار، اضافه جبران ، کاری اضافه ساعت هر ریالی

 محل از تشویق مدیریت، سهم محل از جبران  پیشگی، چند جبران نفره،

 پرداخت خروجی پرداختی ناخالص طبیعی، زایمان تشویقی مدیریت، سهم

 دانشگاه، تایید مورد پرداختی ناخالص بهداشت، وزارت عملکرد بر مبتنی

 خروجی پرداختی، کار اضافه الحساب علی پرداختی، کارانه الحساب علی

 علی کسر از پس ناخالص پرداخت الحساب، علی کسر از پس سامانه،

 کاربرد اصل اساس بر ها کد ادغام و متعدد های بازبینی با(.  الحساب

 طی در بهداشت، وزارت عملکرد بر مبتنی پرداخت سیستم در عملیاتی

 سابقه امتیاز حضور، امتیاز) .اصلی مایه درون 1 نهایت در ، مرحله چندین

 پرداخت تحصیلی، مدرک امتیاز عملکرد، کیفی امتیاز شغل، امتیاز خدمت،

 در حضور)آنکالی) فرعی مایه درون 5 و( مالی منابع عملکرد، بر مبتنی

 های بخش موظف، زمان ، عملکردی موظفی غیر زمان ،(نیاز صورت

 تحلیل فرمان طریق از -( درمانی تشخیصی های بخش ، ادرای- پشتیبانی

 محاسبه برای عمل در که  -شده ترسیم   Nvivo افزار نرم روابط

 می کار به درمانی-آموزشی مراکز کارکنان عملکرد بر مبتنی های پرداخت

 (.یک مدل) شد شناسایی رود،
 

 

 

 
 

 مایه درون این دهد، می نشان را شده استخراج های مایه درون. 2 جدول

 محاسبه در مستقیم و عملیاتی طور به که شود می مواردی شامل ها

 چند از بخشی. است داشته دخالت کارکنان عملکرد بر مبتنی های پرداخت

 است هایی مایه درون برگیرنده در که است شده آورده ادامه در مصاحبه

 .است شده آوره 2 شماره جدول قالب در که
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 ها داده تحلیل و تجزیه از عملکرد بر مبتنی پرداخت شده استخراج هاي مایه درون زیر و ها مایه درون:  2جدول 

 آنکالی امتیاز حضور

 زمان غیر موظفی عملکردی

 زمان موظف

 - امتیاز سابقه خدمت

ادرای-بخش های پشتیبانی  امتیاز شغل  

 بخش های تشخیصی درمانی

 - امتیاز کیفی عملکرد

 - امتیاز مدرک تحصیلی

 - منابع مالی

 

 

 مالی منابع

 تحول طرح از بعد دانشگاه این در حاضر حال در بگویم، باید خوب» -1
 درمانی - آموزشی های بخش کارکنان های پرداخت در تغییراتی سالمت

 پزشکان برای معموال پرداخت فعلی سیستم در.....  افتاد، اتفاق پزشکان و

 اساس بر پزشکان پرداخت مبانی شود، می استفاده روش دو از کارکنان و
 کتاب قالب در وزارتخانه توسط ساله همه که است خدمات نسبی ارزش

 .« ... شود می ابالغ بیمارستان به نسبی ارزش

 

 تحصیلی مدرک و شغل امتیاز

 از بیمارستانها پشتیبانی و درمانی پرسنلی به مربوط درپرداخت...... -2

 کارانه مبلغ از بخشی که شکل این به شود می استفاده دیگری شیوه
 درآمد سرجمع از باشد می درصد 5/21 حدود حاضر حال در که پزشکان

 های بخش بین در شاخص سری یکی اساس بر و شود می جدا بیمارستان
 برای که هایی شاخص. شود می توزیع شاغل کارکنان و بیمارستان مختلف

 نوع  مانند هایی آیتم شامل و بوده متنوع است نظر مد پرسنل پرداخت

 حضور ساعات و کارکنان خدمت همچنین تحصیالت میزان حرفه،
  «. شود می شامل را آنان فیزیکی

 

 حضور امتیاز

 کیفیت به جدید نظام در کارکنان به بیمارستان های پرداخت در» -9
 میزان و مختلف بخشهای در کارکنان حضور زمان همچنین خدمت ارائه

 پیشکسوت به یعنی: افراد کاری تجربه همینطور و کاری اضافه ساعات

 .«  ... شود می توجه آنها تحصیلی مدرک افراد، بودن
 به معروف کدهای اساس بر عمال پزشکان پرداخت مبنای ایران در 

 خدمات نسبی های ارزش عنوان تحت کتابی قالب در کالیفرینا کدهای

 ارزش صورت به تعرفه تعیین. پذیرفت می صورت درمانی و تشخیصی

 Current Procedural)  کتاب کلی اصول از غالبا ما کشور در نسبی

Terminology  )CPT خدمات گذاری کد نام برای سیستمی که 

 تغییرات دوره چندین وجود با. است گرفته منشا است درمانی تشخیصی

 انجام تغییرات اساس بر 1939 سال در نهایت در تعرفه کتاب کلیات در

 متناسب( 2012-2004ویرایش) متحده ایاالت نسبی ارزش کتاب در شده

 نسبی ارزش کتاب و  انجام الزم بازنگری ایران ساختاری های ویژگی با

 حق تعیین برای اصلی مبنای هم کتاب این گردید، ارائه موجود خدمات

 های پرداخت برای ابزاری هم و درمانی مراکز در شاغل پزشکان الزحمه

 های مولفه به خدمات نسبی ارزش تدوین در. باشد می عملکرد بر مبتنی

 استهالک انجام زمان عمل پیچیدگی و سختی دانش میزان همچون

 در عمل در آن، های کد و موجود کتاب.  است شده توجه تجهیزات

 سایر و بوده مختلف های گروه در شاغل پزشکان های فعالیت برگیرنده

 این مشکل حل برای لذا. شود نمی شامل....و پرستاران، همانند حرف

 بخشی درمانی، مراکز های بخش سایر کارکنان همچنین و کارکنان از گروه

 می کسر بیمارستان عملکرد جمع سر از پزشکان خدمات تعرفه مبلغ از

 مستخرج مدل اساس بر عملکرد بر مبتنی پرداخت نظام قالب در و شود

 ذکر به الزم. شود می انجام  پرداخت شد حاصل تحقیق اول گام از که( 9)

  روش به خدمات نسبی ارزش تعیین حاضر حال در که است

Resource-based relative value scale (RBRVS )در 

 نیز فیلیپین و بریتانیا جنوبی، آفریقای سوئیس، قبیل از دیگری کشورهایی

 روش همان به تقریبا خدمات نسبی ارزش کشورها این در. دارد کاربرد

 یعنی متحده ایاالت در همکاران و(  Xiao) شیائو توسط شده استفاده

 تعیین جزئی تغییرات با منابع صرف بر مبتنی نسبی های ارزش سیستم

 .(92, 6.)شودمی
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 و تحقیق این مستخرج مدل از تر روشن تصویر دریافت منظور به ادامه در

 مستقر های مدل) عملکرد بر مبتنی پرداخت های نظام سایر با آن مقایسه

 در خدمات نسبی ش ارز تعیین های مؤلفه( کشورها از برخی در شده

 ذکر به الزم. گردد می ارائه 9 شماره جدول قالب در جهان کشورهای

 ارزش دنیا کشورهای اکثر در پزشکان و  کارکنان پرداخت مبنای است

 در شاغل کارکنان تمامی برای فعال ایران در لیکن باشد می خدمات نسبی

 بخشی حاضر حال در و نشده تعریف نسبی ارزش درمانی آموزشی بخش

 عملکرد بر مبتنی پرداخت تامین اصلی منبع عنوان به پزشکان درآمد از

 به دسترسی کشورها این انتخاب دلیل یابد، می اختصاص کارکنان سایر

 کشورهای تا یافته توسعه کشورهای طیف از نمونه جامعیت و موثق منابع

 .باشد می توسعه درحال
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 ش نسبی خدمات در کشورهاي پیشگام در مقوله پرداخت مبتنی بر عملکردمولفه هاي تعیین ارزخالصه  :3جدول 

درمان 

 محور

آموزش 

 محور

 ردیف کشور مولفه های اصلی مولفه های فرعی

    

مورد پیچیدگی فیزیکی تالش - فنی مهارت   

 1 آمریکا
بیماری وخامت و شدت  زمان 

درمان و تشخیص مورد در اطمینان عدم قضاوت - ذهنی تالش   

بیمار به احتمالی آسیب میزان  استرس 

    

خدمت کل هزینه  
خدمت ارائه هزینه  

 2 کانادا

مصرفی مواد و تجهیزات هزینه  

ارتباطی های مهارت  

پیچیدگی و  سختی  
قضاوت و دانش  

(تجربه) فنی مهارت  

خدمت نوع استرس و خطر  

خدمت ارائه قبل زمان  

خدمات ارائه زمان خدمت ارائه حین زمان   

خدمت ارائه بعد زمان  

    

خدمت کل هزینه  
خدمت ارائه هزینه  

کره 

 جنوبی
9 

مصرفی مواد و تجهیزات هزینه  

ارتباطی های مهارت  

پیچیدگی و  سختی  
قضاوت و دانش  

(تجربه) فنی مهارت  

  استرس و خطر

خدمت ارائه از قبل زمان  
خدمات ارائه زمان  

خدمت ارائه حین زمان  

  - 

خدمت ارائه زمان مدت -  

ذهنی تالش میزان - 4 ژاپن  

فیزیکی تالش میزان -  

  - 

خدمت ارائه زمان -  

 5 تایوان

متخد پیچیدگی و ذهنی تالش میزان -  

- 
 انجام برای فیزیکی تالش میزان

 خدمت

افراد مهارت میزان -  

 

 

 

 پرداخت مبتنی بر عملکرد در ایاالت متحده :

پزشکان و گروه های پزشکی و جهت پرداخت مبتنی بر عملکرد 

پیراپزشکی وابسته در ایاالت متحده آمریکا کمیته بازنگری پرداخت 

به ارائه  1311( و همکارانش در سال Xiaoپزشکان به رهبری شیائو  )

طرح مدونی برای دستمزد بر مبنای سیستم ارزش های نسبی مبتنی بر 

مه اولیه برای ( منجر شد که از آن به عنوان برناRBRVSصرف منابع)

اس براس (13, 11)استفاده شد. 1332اجرای واقعی برنامه دستمزد در سال 

اقدامات انجام شده در راستای  شناسایی عوامل تأثیرگذار در پرداخت از 

طریق اخذ نظرات خبرگان مشخص گردید که کار انجام شده توسط 

پزشک که تحت عنوان ارزش نسبی خدمت از آن یاد می شود متأثر از 

تالش  -2 زمان انجام خدمت-1 شش متغیر عمده می باشد که عبارتند از:

استرس.  -6 تالش فیزیکی -5مهارت فنی -4نش و قضاوت دا -9 ذهنی

( ارائه نمود همانطورکه 4تمامی عوامل مذکور را می توان در قالب مدل )

در مدل استخراجی مالحظه می شود این عوامل را می توان در چهار گروه 
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عمده تقسیم بندی نمود. که از بین آنها سطح دانش و تجربه پزشک یکی 

ثیرگذار بر تعیین ارزش نسبی خدمت بر مبنای پرداخت از مؤلفه های تأ

مبتنی بر عملکرد محسوب می گردد. در ایاالت متحده برای سایر گروه 

های شاغل در حوزه سالمت همانند پرستاران، ماماها، روانشناسان بالینی 

و.... استفاده از نظام ارزش نسبی مشابه به منظور اجرای پرداخت مبتنی بر 

استفاده قرار می گیرد. از مهم ترین خصوصیت این مدل ها  عملکرد مورد

کمتر بودن ارزش نسبی خدمات این گروه ها در مقایسه با گروه های 

 (22-20)پزشکی است .
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 نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد کانادا: 

با تدوین ارزش های نسبی جدید  (OMAانجمن پزشکی ایالت آنتاریو)

خدمات و بررسی متون و مطالعات گسترده توسط متخصصان این کشور 

نشان داد که به منظور تعیین ارزش نسبی خدمات سه نوع متغیر به صورت 

زمان انجام  -1 باید مورد توجه قرار گیرند، که عبارت بودند از:جدی 

هزینه ارائه بر اساس زمان  -9سختی و پیچیدگی نوع خدمت  -2 خدمت

انجام خدمت که شامل زمان قبل، حین و پس از انجام خدمت اصلی را 

( مؤلفه دانش و 5بر اساس مدل مستخرج شماره ) (29)شامل می شد.

سطح علمی، مهارت فنی، تجربه، خطر و استرس نوع خدمت از عوامل 

تأثیرگذار بر تعیین ارزش نسبی خدمت از طریق متغیر سختی و پیچیدگی 

نوع خدمت محسوب می گردند. از مهمترین خصوصیت این مدل کمتر 

در مقایسه با گروه های بودن ارزش نسبی خدمات گروه پیراپزشکی 

 (25, 24)پزشکی است.
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 بی:نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در کره جنو

روش مقیاس ارزش نسبی مبتنی بر منابع در اوایل دهه نود میالدی در این 

کشور آغاز شد. در تعیین ارزش نسبی خدمات در کشور کره متغیرهای 

هزینه ارائه خدمت، سختی و پیچیدگی نوع خدمت و همچنین زمان ارائه 

( اجزاء اصلی و زیر 6مدل ) .شدخدمت به عنوان عوامل اصلی محسوب 

 (26, 29)مجموعه این مدل اقتباسی را به نمایش می گذارد.
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 نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در ژاپن:

تعیین ارزش نسبی در کشور ژاپن برای تمامی ارائه کنندگان 

خدمات)پزشکان و پیراپزشکان( براساس روش علمی به اجرا درآمد. این 

امر منجر به شناسایی ارزش نسبی خدمات برای کلیه ارائه کنندگان 

خدمات در حوزه سالمت گردید، که مبنایی اساسی به منظور پرداخت 

(. 1کلیه شاغلین حوزه سالمت گردید )مدل شماره مبتنی بر عملکرد برای 

به عنوان   -بر اساس مطالعات انجام شده عوامل تأثیرگذار بر ارزش نسبی 

در این کشور عبارتند از، مدت زمان   -عامل نهایی تعیین کمیت عملکرد 

ارائه خدمت ، تالش ذهنی و میزان تالش فیزیکی. شایان ذکر است این 

 (21, 21)سبتا زیادی به مدل ایاالت متحده دارد.مدل در عمل شباهت ن
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 تنی بر عملکرد کشور تایوان:نظام پرداخت مب

در این کشور تعیین عوامل اصلی تاثیر گذار در ارزش نسبی خدمات در 

گروه های مختلف کارکنان با استفاده از روش دلفی استخراج شد . بر این 

اساس ارزش نسبی بایستی از متغیرهای زمان انجام خدمت، تالش و 

قضاوت ذهنی، تالش فیزیکی، میزان مهارت فنی و سطح دانش ارائه کننده 

. که در حال حاضر این ارزش باشدو سطح استرس هر خدمت خدمت، 

نسبی مبنایی برای پرداخت مبتنی بر عملکرد به شمار می رود. شمای کلی 

 (23, 21)( آمده است.1این مدل استخراجی در مدل شماره )

 

 
 
 

 بحث
 رویکرد با عملکرد بر مبتنی پرداخت مدل تبیین هدف با مطالعه این    

 موجود های مدل با آن مقایسه و ایران درمانی آموزشی مراکز در آموزشی

. شد اجرا و طراحی ، مجری کشورهای سایر درمان و بهداشت سیستم در

 بخش در خدمات نسبی ارزش درتعیین دادکه نشان پژوهش این نتایج

 مختلفی های مؤلفه از جهان ودرمانی بهداشتی های نظام مختلف های

 کننده ارائه علمی سطح و دانش میزان خدمت، ارائه زمان مدت: همانند

 وارده استرس میزان همچنین و شاغل فرد ذهنی و فیزیکی تالش خدمت،

 تعیین جهت  اصلی مبنای عنوان به.... و  خدمت هر انجام طی در فرد به

 نهایی تعدیالت از پس که گردد می استفاده خدمت هر نسبی ارزش میزان

 عملکرد بر مبتنی پرداخت نظام مبنای عنوان به هایی کد مجموعه قالب در

 عنوان با( 1935)وهمکاران نصیرپور مطالعه با  نتایج این. گیرد می قرار

 کارکنان  میان در شغلی عملکرد با خدمات جبران های شیوه رابطه»

 مولفه کننده تعیین گانه پنج ابعاد داد نشان که دارد همخوانی «پرستاران

 پرستاران تحصیالت سطح و کاری تجربه مقوله با پرستاران شغلی های

 با وهمکارانش« بیمن» توسط که ای مطالعه در همچنین. دارد معنادار رابطه

 بود شده انجام «پرستاران مدیریتی آموزش و آموزشی نیازهای» عنوان

 پرستاران آموزشی تجارب و کار سابقه با مراقبت کیفیت بین شد ،مشخص

 آموزش مولفه به توجه حیث از نتایج این که دارد وجود معناداری ارتباط

 نتایج با مطالعه این نتایج همچنین .دارد همخوانی پژوهش این های یافته با

 مراکز  از نیمی حدود نمود می اذعان که( 2000)بهداشت جهانی سازمان

 از پرداخت نظام در تأثیرگذار های مؤلفه گرفتن نادیده بدلیل بیمارستانی

 پژوهش در همچنین. دارد همخوانی نیستند، برخوردار مناسب کارایی

 پرداخت شیوه که گردید مشخص کشور پرداخت نظام بررسی در حاضر

 ضمن ایران درمانی و آموزشی مراکز در شاغل پزشکان عملکرد بر مبتنی

 نیز هایی تفاوتی متحده، ایاالت مدل با بویژه هایی مشابهت از برخورداری
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 های مدل سایر با  خدمات نسبی ارزش تعیین های مؤلفه و اجزاء در

 محسوب نیز ایران پرداخت مدل ضعف نوعی به گاها که. دارد پرداخت

 مقوله به درمان حوزه در کشور فعلی پرداخت مدل در جمله از. شود می

 چندانی توجه دیگر تأثیرگذار های مؤلفه برخی  با مقایسه در آموزش

 کارکنان و پزشکان دریافتی مبالغ میزان که ای گونه به .است نشده

 کارکنان با مقایسه در برابر کاری شرایط در آموزشی های بیمارستان

 درآن انتظار مورد تفاوت و بوده یکسان نسبتا درمانی صرفا های بیمارستان

 که ای مطالعه با پژوهش این نتایج از بخشی که. باشد نمی محسوس

 روند اثربخشی بررسی »عنوان با( 1936) همکارانش و منش اولیایی توسط

 نوین نظام با مقایسه در عملکرد بر مبتنی پرداخت جدید نظام سازی پیاده

 سومی هم شد، انجام «سالمت نظام تحول طرح در ها بیمارستان اداره

 و  فاکس پژوهش نتایج با پژوهش این نتایج همچنین. باشد

 مدیریت های مراقبت و دانشگاهی مراکز» عنوان با( 1339)همکارانش

 که داد می نشان مذکور پژوهش.دارد همخوانی«  مضطرب همکاران: شده

 زمان صرف دلیل به درمانی -آموزشی مراکز در علمی هیئت اعضاء فعالیت

 از  و باشد می بیشتری مالی منابع نیازمند  دانشجویان درآموزش بیشتر

 بیماران درمان کیفیت در باالتری وری بهره از مراکز این که آنجایی

 در -تاثیرگذار مولفه عنوان به - آموزش امر بر توجه بالطبع برخوردارند

 با مطالعه این نتایج نهایت در. خورد می چشم به بیشتر پرداخت مدل

 و عملکرد بر مبتنی پرداخت» عنوان با( 2001)همکارانش و  لیتاکر تحقیق

 به که« آینده برای پزشکان سازی آماده های ،استراتژی پزشکی آموزش

 در آن به کافی توجه عدم و پزشکان  آموزشی فعالیت گرفتن نادیده

 که است ذکر شایان. دارد همخوانی پردازد می عملکرد بر مبتنی پرداخت

 این از نیز تحقق این که باشند می همراه هایی محدویت با تحقیقات اغلب

 های روش بر مبتنی که تحقیقاتی است روشن. است نبود مستثنی قاعده

 در هستند، همراه چندی های محدودیت با باشند می( مصاحبه مانند)کیفی

 جامعه لذا  شود می تلقی فرد به منحصر ای نمونه عنوان به فرد آنها اغلب

 از و بوده کمتر کمی های روش به نسبت روش این نمونه حجم و آماری

 روش در همچنین . است مواجه هایی تردید با پذیری تعمیم حیث

 محسوب تحلیل واحد یک عنوان به رسمی سند هر که آنجایی از اسنادی،

 گونه هر باشد می اطالعات ژرفای گستره به توجه ، هدف و شود می

 گونه این کیفیت بر رسمی منابع و اسناد وجود یا و دسترسی در کاستی

 خصوص در رسمی و معتبر منابع پژوهش این در. گذارد می اثر تحقیقات

 کشورمان در ویژه به درمانی - بهداشتی نظام در عملکرد بر مبتنی پرداخت

 ای عمده موانع با  - پرداخت فعلی شیوه اجرای زمانی بازه به توجه با

  است اطالعات نبودن مدون به مربوط مشکالت این از بخشی بود مواجه

 می مواجه مشکل با را رابطه این در تفحص و تحقیق گونه هر امکان که

 پژوهشی مطالعات طرح، این اجرای زمانی بازه به توجه با همچنین. سازد

 پرداخت شیوه بخشی اثر تاثیر زمینه در کافی میدانی تحقیقات و جامع

 انجام پزشکی حوزه آموزش ارتقاء و خدمات کیفیت بر عملکرد بر مبتنی

 در عملکرد بر مبتنی پرداخت شیوه ابعاد جامع شناخت بنابراین است نشده

 . سازد می مواجه چالش با را بهداشت وزارت

 

 گیری نتیجه
  -کشور در پزشکان عملکرد بر مبتنی پرداخت فعلی نظام اساس بر    

 - شد اشاره آن به نسبی ارزش اساس بر پرداخت شیوه تبیین در همانگونه

 فعالیت جمله از پزشکان فعالیت در مدخل ذی متغیرهای تمامی به

 گرفتن نظر در با طوریکه به است نشده ای مالحظه قابل توجه آموزشی

 تفاوت عمال موجود پرداخت سامانه در بعدی های تعدیل و ضرایب سایر

 علمی هیأت عضو پزشکان نهایی تعرفه و خدمات نسبی ارزش در بارزی

 نمی مشاهده مراکز در شاغل وقت تمام درمانی پزشکان و وقت تمام

 و مقاله این در شده ارائه های مدل اساس بر که است حالی در این. گردد

 های فعالیت به کشور درمانی -آموزشی مراکز در علمی معتبر منابع

 آموزشی امور سایر و پرسنلی های پرداخت زمینه در کافی منابع آموزشی

 حوزه شاغلین کلیه برای ایران در همچنین. است نشده گرفته نظر در

 خدمات اختصاصی نسبی ارزش شغلی، مختلف های طیف در سالمت

 کارکنان از گروه این جهت موجود قوانین اساس بر. است نشده تعیین

 که پزشکی های گروه عملکرد جمع سر از  گلوبال صورت به مبالغی

 قالب در و گردیده کسر باشند می نسبی ارزش به مربوط های کد دارای

. گیرد می صورت پرداخت درآن موجود های مولفه و(  9) شماره مدل

 مهم های شاخص به آید می بر مستخرج مدل محتوای از طوریکه همان

 در بارزی تفاوت و نشده چندانی توجه آموزشی فعالیت همانند دیگر

 امر این به  پزشک غیر کارکنان به کنونی پرداخت نظام مبانی و اصول

 شواهد براساس موارد از بسیاری در که ای گونه به نپذیرفته، صورت

 صرفا های بیمارستان در شاغل پزشکان و کارکنان دریافتی مبالغ موجود

 وقت تمام علمی هیأت اعضاء و رتبه هم کارکنان مبالغ از درمانی

 برابر، فعالیت زمان مقدار با آموزشی های بیمارستان در شاغل جغرافیایی

 تأثیر مراکز این در آموزش کیفیت بر عمال فرایند این که باشد می بیشتر

 بالینی های آموزش کیفیت در تنزل موجب که ای گونه به گذاشته سوء

 .بگذارد کشور سالمت نظام بر سوئی تاثیر است ممکن آینده در و گرددمی

 

 تقدیر و تشکر
  مصوب کد)  تخصصی دکترای رساله از برگرفته مقاله این    

 عملکرد بر مبتنی پرداخت الگوی طراحی» عنوان با( 10121210311094

 با کشوری کالن شش قطب تابعه بیمارستانهای درمانی بخشهای کارکنان

 افراد کلیه از وسیله بدین. باشد می «بیماران رضایت و ایمنی بر تاکید

 های توصیه با که محترم اساتید و همکاران مصاحبه، در کننده شرکت

 آنها بندی جمع و ها مدل اطالعات آوری جمع در را ما  خود تخصصی

 .نماییم می تشـکر کردند، یاری



 13        و همکاران یشام

 99ستان تاب، 37ي ، شماره13ي ي آموزش در علوم پزشکی، دورهي توسعهمجله

 وجود منافع در تضادی هیچ که کنند می اعالم نویسندگان: تضاد منافع

 .ندارد
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