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چکیده

مقدمه: پرداخت هزینه های پرسنلی در فضایی که قانون  ارتقاء بهره وری نظام سالمت در اجرا 

می شــود با توجه به کمبود تأمین منابع مالی پرداخت می تواند اثرات گسترده ای بر سازمان 

داشته باشد. بویژه بهره وری اقتصادی که نقش مهمی در بیمارستان ها دارد.

هدف: تعیین تأثیر اجرای قانون ارتقای بهره وری نظام سالمت بر هزینه های پرسنلی پرستاران  

در بیمارستان مهدیه تهران )1391-1390( می باشد. 

مواد و روش ها: تحقیــق حاضر از نوع توصیفی بوده که بــا روش نمونه گیری تصادفی یک 

بیمارستان از بین بیمارستان های تابعه دانشگاه شهید بهشتی به طور تصادفی انتخاب شده و 

احکام کارگزینی شامل سه عنوان حق شاغل، نوبت کاری، سختی کار، همه پرسنل پرستاری 

آن که )181(  نفر بررســی شده است. ابزار شــامل فرم های طراحی شده جهت جمع آوری 

اطالعات )حق شاغل، نوبت کاری، سختی کار ثبت شده در احکام کارگزینی( و در سه ماهه 

آخر سال)1390(، روش تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t  در برنامه Spss  انجام شد.

یافته ها: اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت بر هزینه های پرسنلی در 

بیمارستان مهدیه تأثیر مثبت)t =-8/927(  و )p>0/0001( داشته است و هزینه ها را افزایش 

داده است. سنوات خدمت)t =-0/518( و )p>0/605( با اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان 

بالینی نظام ســالمت بر هزینه های پرسنلی در بیمارستان مهدیه تأثیر نداشته و هزینه ها را 

 )t =-14/970( و نوبت کاری )p>0/001( و )t =3 /528( افزایش نداده اســت. صعوبــت کار

و )p>0/0001(  با اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام ســالمت بر هزینه های 

پرسنلی در بیمارستان مهدیه تأثیر مثبت داشت و هزینه ها را افزایش داده است.

نتیجه گیری: اجرای قانون ارتقاء بهره وری بر هزینه های پرسنلی تأثیر مستقیم می گذارد و آنها 

را افزایش می دهد و این امر بار مالی بسیار زیادی به صورت اضافه کار به مراکز تحمیل می کند. 

لذا، مدیران ذیربط باید قبل از اجرای قانون؛ ســاز و کار تأمین منابع مالی را از طرق مختلف 

مشخص نمایند.

کلمات کلیدی: قانون ارتقای بهره وری، پرستاری، هزینه های پرسنلی 

تأثیر قانون ارتقاء بهره وری کارکنان نظام سالمت بر هزینه های 
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تأثیر قانون بهره وری بر هزینه های پرسنلی

65فصلنامه مدیریت پرستاري  سال دوم، دوره دوم، شماره چهارم، زمستان 1392

مقدمه

قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت معروف به قانون 

کاهش ســاعت کار پرستاران که به صورت الیحه از سوی دولتی به 

مجلس ارایه شــد در ســال 1388 با اکثریت آراء قاطع نمایندگان 

)194 رای( به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و پس از تائید 

شورای نگهبان توسط رئیس جمهور کشورمان به دستگاه های ذیربط 

ابالغ شــد. پس از آن ابالغ دستورالعمل اجرای قانون از سوی وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

از اول مهر ماه 1390 ملزم به اجرای قانون ارتقاء بهره وری شــدند و 

این قانون در سراسر کشــور الزم االجرا شد. بر این اساس برخی از 

دانشگاه های علوم پزشکی قانون ارتقاء بهره وری را اجرا و اضافه کار 

ناشــی از اجرای قانون را پرداخت کردند و حتی تعدادی نیز ساعت 

کار پرسنل مشمول این قانون را کاهش دادند.

 آنچه بدیهی است اینکه اهمیت منابع انسانی چه در بخش دولتی و 

چه در بخش خصوصی از گران ترین و با ارزش ترین عوامل تولید به 

شمار می آید. چراکه هدف تمامی مؤسسات حتی در تولید خدمت 

اســتفاده از منابع بــا اقتصادی ترین روش ممکن اســت. در قلمرو 

بهداشــت و درمان که تولید آن سالمت جسمی، روانی و اجتماعی 

مردم است، هدف ثانوی عبارت است از آماده ساختن انسان برای کار 

و کوشش بیشتر با کیفیت بهتر است )1(. کاهش بهره وری، مشکل 

بغرنجی است که همه مدیران امور کارکنان درباره آن بحث و گفتگو 

می کنند. افزایش بهره وری هدفی عمده در بســیاری از ســازمان ها 

اســت. با این همه مبهم ترین جنبه بهسازی بهره وری تعریف خود 

بهره وری و اندازه گیری آن است)2(.

کارکنان بالینی بزرگترین گروه ارایه کننده خدمات در بخش بهداشت 

و درمان را تشکیل می دهند و کیفیت کار آنها ارتباط مستقیمی با 

سالمت بیماران دارد. با توجه به هزینه هایی که صرف آموزش آنان 

می شود، توجه به سیاست گذاری های درست در جهت نگهداشت این 

نیروها در بازار کار و ایجاد انگیزه برای کارکنان و استفاده از تجربیات 

آن ها از ضروریات است. دســتیابی به چنین  هدفی بدون دانستن 

عوامــل اقتصادی و غیر اقتصادی که بــر تصمیمات این گروه تأثیر 

می گذارد غیر ممکن می نماید.)3(

موضوع پرداخت هزینه های پرسنلی در فضایی که تأمین منابع مالی 

پرداخت برای مراکز بهداشتی و درمانی مشکل است مسئله ای است 

کــه توجه روز افزون به اجرای هر طرح و قانونی را از بعد هزینه های 

ایجاد شده دو چندان می کند.

توجه به این نکته که کادر پزشکی و پیراپزشکی بیش از 70 درصد 

نیروی انسانی بیمارستان را در اختیار دارد و از نظر هزینه های جاری 

بیمارستان در حدود 65 تا 70 درصد هزینه ها را به خود اختصاص 

می دهد مهم است. بررســی های انجام شده نشان می دهد که روند 

مذکور برای بیمارستان های ایران نیز صادق است)4(. مسئله مهمتر 

اینکه براساس گزارشــات آماری که در مورد بیمارستان های تحت 

پوشش وزارت بهداشت انتشــار یافته است ضریب اشغال تخت در 

بیمارســتان های ایران فقط در مورد تخت فعال از حدود 60 درصد 

تجاوز نمی کند. بدیهی است که این میزان در مورد تخت های ثابت 

بیمارستانی از 50 درصد کمتر است. به این ترتیب هزینه هنگفتی 

که منابع انسانی در اداره امور بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی به 

خود اختصاص می دهد، اهمیت پرداختن به مسئله نیروی انسانی را 

به وضوح نشان می دهد.)4(

یکی از بزرگترین مشکالت مدیران در محیط های کاری، عدم تعادل 

بین حقوق و دستمزدها و فقدان ضابطه صحیح برای تعیین ارزش 

واقعی مشاغل است. همیشه حقوق و دستمزد بزرگترین و موثرترین 

عامل و انگیزه کاری برای کارکنان و جلب رضایت آنها در سازمان ها 

بوده است.)6(تقریبًا هر سازمانی نوعی برنامه پرداخت دارد. در برخی 

ســازمان ها پرداخت غیر مستقیم ممکن است تا 40% از هزینه های 

حقوق و دســتمزد را در برگیرد. گذشــته از این انتظار می رود که 

درصد کل پرداختی های مربوط به مزایا رو به فزونی باشــد. از آنجا 

که اهمیت هزینه های مزایای جانبی روبه افزایش اســت، سازمان ها 

از خود می پرسند: آیا مزایایی که ارایه می دهند ارزشمند و با صرفه 

است یا خیر؟  با این همه، صرف نظر از سطح حقوق ها و نوع بخش 

اقتصادی، هزینه های مزایا، برای سازمان بسیار زیاد است )5(.

کارکنان بالینی بزرگترین گروه ارایه کننده خدمات در بخش بهداشت 

و درمان را تشکیل می دهند و کیفیت کار آنها ارتباط مستقیمی با 

سالمت بیماران دارد. با توجه به هزینه هایی که صرف آموزش آنان 

می شود، توجه به سیاست گذاری های درست در جهت نگهداشت این 

نیروها در بازار کار و ایجاد انگیزه برای کارکنان و استفاده از تجربیات 

آن ها از ضروریات است. دســتیابی به چنین  هدفی بدون دانستن 

عوامــل اقتصادی و غیر اقتصادی که بــر تصمیمات این گروه تأثیر 

می گذارد غیر ممکن می نماید )6(.

با توجه به این نقش ها و اهمیت حرفه پرستاری به نظر می رسد که 

باید این حرفه از امکانات و مزایایی برخوردار باشد که پرستار بتواند 

با دلگرمی به امر خطیر مراقبت از بیماران و ایفای نقش های متعدد 

خود بپردازد. از طرفی هر روز شاهد خروج تعدادی از فارغ التحصیالن 

پرستاری با چند سال سابقه کار هستیم. پرستارانی که به علت کار 
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سید محمود نیری و همكاران 
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طاقت فرســا و حقــوق کم، حقوقی که جوابگــوی نیازهای خود و 

خانواده شان نیست، ایران را ترک کرده و به کشورهایی می روند که 

با حقوق چشم گیر می توانند عالوه بر گذراندن زندگی، مقدار زیادی 

پس انداز کنند، از موقعیت خوب اجتماعی برخوردار باشند و مجبور 

به دو شــیفت یا بیشــتر کار کردن هم نباشند. کشورهایی که این 

پرســتاران را می پذیرند هم بسیار راضی اند زیرا در شرایطی به رفع 

نیازهای خدمات پرســتاری در کشورشان می پردازند که تک ریالی 

برای این نیروها هزینه نکرده اند. هزینه ها در ایران و کاربرد در خارج 

از ایران نارضایتی پرستاران از شرایط کاری در بیمارستان ها، ساعت 

کار نامناسب با حرفه، حقوق بسیار پایین تر از زیر خط فقر از عواملی 

است که سبب شد چنین پژوهشی انجام شود.)5(

حال با توجه به ابالغ دستورالعمل اجرای قانون از سوی وزیر بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی، دانشــگاه های علوم پزشکی کشور از اول 

مهر ماه 1390؛ هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر این قانون بر 

هزینه های پرسنلی با آگاهی دادن به مدیران در خصوص هزینه های 

این قانون می باشد.

 موادوروشها

تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده که از دی ماه سال 1390 

لغایت مرداد ماه سال 1391 در مدت زمان هفت ماه به انجام رسید.

این پژوهش در بیمارســتان مهدیه تهران از بیمارســتان های تابعه 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود.جامعه آماری این پژوهش 

شامل کلیه کارکنان پرستاری بیمارستان مهدیه تهران می باشد که 

برابر با 181 نفر بود. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بود که 

از بین بیمارستان های تابعه دانشگاه شهید بهشتی یک بیمارستان به 

طور تصادفی انتخاب شده و اسناد حسابداری همه پرسنل پرستاری 

آن  )N=181( بررسی شد. 

محاســبهنوبتکاریباضریبتورمی: )به دلیل یکسان بودن 

مبلغ در سال 89 و90 ضریب تعدیل تورمی در نظر گرفته نشد(

عدد ســال 1390: جمع اعداد فوق العاده نوبت کاری ثبت شده در 

احکام کارگزینی نفرات هر بخش به تفکیک+ مبلغ میزان اضافه کار 

حاصل از محاســبه نوبت کاری قانون ارتقاء بهره وری+مبلغ میزان 

اضافه کار محاســبه شده به ازای هر شیفت شب در ماه طبق قانون 

ارتقاء بهره وری کارکنان.

محاسبهســختیکارباضریبتورمی:عدد سال 1389:جمع 

اعداد فوق العاده ســختی کار  ثبت شده در احکام کارگزینی نفرات 

هر بخش به تفکیک ضرب در 7/6 جهت تعدیل تورمی)طبق مصوبه 

ســاالنه هیئت دولت ضریب هرامتیاز در حکم کارگزینی برای سال 

1390 )700(می باشد و برای سال1389)600(می باشد(.

عدد ســال 1390: جمع اعداد فوق العاده سختی کار ثبت شده در 

احکام کارگزینی نفرات هر بخش به تفکیک+ مبلغ میزان اضافه کار 

حاصل از ســختی کار محاسبه شده هر بخش به تفکیک در قانون 

ارتقاء بهره وری کارکنان.

محاسبهسنواتخدمتباضریبتورمی:عدد سال 1389:جمع 

اعداد حق شاغل  ثبت شــده در احکام کارگزینی نفرات هر بخش 

به تفکیک ضرب در 7/6 جهت تعدیل تورمی )طبق مصوبه ســاالنه 

هیئت دولت ضریب هر امتیاز در حکم کارگزینی برای سال 1390 

)700( می باشد و برای سال1389)600( می باشد(.

عدد سال 1390: جمع اعداد حق شاغل ثبت شده در احکام کارگزینی 

نفرات هر بخش به تفکیک+ مبلغ میزان اضافه کار حاصل از محاسبه 

سنوات خدمت در قانون ارتقاء بهره وری ابزار شامل فرم های طراحی 

شده جهت جمع آوری اطالعات فوق از احکام کارگزینی  می باشد.

تحلیل داده ها بر اســاس اســتفاده از آمارهای توصیفی ) شــامل 

میانگین و میانه( و شاخص های پراکندگی )شامل واریانس و انحراف 

استاندارد( و در بخش استنباطی از آزمون t  استفاده شد. برای تعیین 

 t فراوانــی و پراکندگی داده ها رابطه بین دو متغییر اصلی، از آزمون

زوجی و مقایسه دو میانگین و همبستگی استفاده شد. ابزار تحلیل 

آماری spss می باشد. 

یافتهها

تجزیه و تحلیل داده ها نشــان دادند که 23 نفر از افراد مورد مطالعه  

فوق دیپلم)13%(156 نفر کارشناس)86%(2 نفر فوق لیسانس)%1( 

بودند. گروه ســنی زیر 25 ســال 75نفر)41%(25 تا 40 سال 65 

نفر)37%( 40 تا 50 سال 39 نفر)21%( و 50 سال به باال 2 نفر )%1( 

بودند.100 درصد جامعه آماری مورد مطالعه زن بودند.

از نظر وضعیت استخدامی 77نفر رسمی)43%(86نفرپیمانی)%48(

و 7نفر نیز بصورت طرحــی)4%(و 11نفر نیز بصورت قرادادی)%5(  

می باشــد. از میان جامعه آماری مورد مطالعه از نظر سابقه خدمت 

81 نفر 0تا4 سال)44%(66 نفر 4تا8 سال)37%( 5نفر 8تا12 سال 

)3%(15نفر 12تا16سال)8%( و 14نفر16سال به باال)8%( هستند. از 

نظــر وضعیت نوبت کاری  149 نفر دارای نوبت کار)82%(و 32 نفر 

بدون نوبت کار )18%( می باشــند. از نظر صعوبت کار 79 نفر دارای 

85% ضریب ســختی کار)44%(24 نفر دارای77% ضریب ســختی 

کار)13%( 48 نفر دارای 70% سختی کار)26%( و 18 نفر دارای54 

% ضریب سختی کار)10%( می باشند.
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اجــرای قانون ارتقای بهــره وری کارکنان بالینی نظام ســالمت بر 

هزینه های پرســنلی در بیمارســتان مهدیه تأثیر مثبت  داشــت. 

هزینه های پرسنلی در سال SD = 867930/97( 89  و 846931/06 

= M( و سال90 )SD= 853012/31 و M=1057847/57( تفاوت 

معنادار وجود داشت )t =-8/93 و P=0/000(. بنابراین اجرای قانون 

ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت بر هزینه های پرسنلی 

در بیمارستان مهدیه تأثیر مثبت داشت.و موجب افزایش هزینه های 

پرسنلی گردید. )هزینه های محاسبه شده بر مبنای ریال می باشد(.

میزان ســنوات خدمت کارکنان بالینی نظام سالمت بر هزینه های 

پرسنلی با اجرای قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت 

در بیمارســتان مهدیه تأثیر مثبت داشت. بین هزینه های پرسنلی 

در ســال SD= 677703/46( 89 و M=1926433/45( و سال 90 

)SD= 641944/59 و M=1931799/02( تفــاوت معنادار وجود 

داشت )P=6050 ،t =-0/52(. بنابراین میزان سنوات خدمت با اجرای 

قانــون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام ســالمت  هزینه های 

پرسنلی را در بیمارستان مهدیه افزایش نداد.)جدول 1(

میــزان صعوبــت کار کارکنان بالینی نظام ســالمت بر هزینه های 

پرسنلی با اجرای قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت 

در بیمارستان مهدیه تأثیرمثبت داشــت. بین هزینه های پرسنلی 

در ســال SD=124769/17( 89 و M=439280/45( و ســال 90 

)SD=251929/34 و M=355268/2( تفاوت معنادار وجود داشت 

)t =3/53 و P=0/001(. بنابرایــن میزان صعوبت کار با اجرای قانون 

ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت بر هزینه های پرسنلی 

در بیمارستان مهدیه تأثیر مثبت داشت و موجب افزایش هزینه های 

پرسنلی گردید.)جدول 1(

وضعیت نوبت کاری پرســنل بالینی نظام ســالمت بر هزینه های 

پرســنلی با اجرای قانــون ارتقای بهره وری کارکنــان بالینی نظام 

ســالمت در بیمارســتان مهدیه تأثیر مثبت داشت.بین هزینه های 

پرسنلی در سال SD=25279/9( 89 و M=175079/28( و سال90 

)SD=649220/65 و M=886475/5( تفاوت معنادار وجود داشت 

)t =-14/97 و P=0/0001(. بنابرایــن وضعیت نوبت کاری با اجرای 

قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام ســالمت بر هزینه های 

پرسنلی در بیمارستان مهدیه تأثیر مثبت داشت.)جدول 1(

نحوه محاســبه عدد سال 1389:در خصوص فوق العاده سختی کار، 

ســنوات خدمت،و نوبت کاری اعداد ثبت شده در احکام کارگزینی 

نفرات هر بخش به تفکیک ضرب در 7/6 جهت تعدیل تورمی )طبق 

مصوبه ساالنه هیئت دولت ضریب هر امتیاز در حکم کارگزینی برای 

سال 1390 )700( می باشد و برای سال1389)600( می باشد(. که 

در مورد نوبت کاری به دلیل یکســان بودن مبلغ در سال 89 و 90 

ضریب تعدیل تورمی در نظر گرفته نشد.

نحوه محاسبه عدد ســال 1390:در خصوص فوق العاده سختی کار 

و ســنوات خدمت و نوبت کاری عدد ثبت شده در احکام کارگزینی 

جدول1. بررسی مقایسه ی هزینه های پرسنلی در سال 89 و 90 

تفاوت خطایانحراف معیار
 انحراف معیار

تفاوت
 میانگین ها

تفاوت
معناداری

t
13901389

8/927-210916/514000-853012/308867930/974550544/669هزینه پرسنلی
518-5365/575605-641944/595677703/462139417/373سنوات خدمت
251929/338124769/170320376/54184012/2540013/528صعوبت کار
14/970-711396/221000-649220/65025279/904639346/627نوبت کاری

جدول2. بررسی تأثیر ویژگی های فردی ثبت در احکام کارگزینی بر افزایش هزینه های بیمارستانی

13891390سال
2972321773496308044سنوات خدمت 

7127300564293479سختی کار 
318860760159337764نوبت کاری 
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نفرات هر بخش به تفکیک+ مبلغ میزان اضافه کار حاصل از سه آیتم 

محاسبه شده هر بخش به تفکیک در قانون ارتقاء بهره وری کارکنان 

که فقط در محاسبه نوبت کاری مبلغ میزان اضافه کار محاسبه شده 

به ازای هر شــیفت شب در ماه طبق قانون ارتقاء بهره وری کارکنان 

نیز اضافه می گردد.

بحث  

یافته های پژوهش در رابطه با تأثیــر اجرای قانون ارتقائ بهره وری 

کارکنان بالینی نظام ســالمت بر هزینه های پرسنلی در بیمارستان 

مهدیه تهران نشان داد که اجرای قانون برافزایش هزینه های پرسنلی 

تأثیر مثبت دارد. این افزایش هزینه به این صورت نشان داده می شود 

کــه اجرای قانون ارتقای بهره وری که منتج به کاهش ســاعت کار 

پرســتاران می گردد و با توجه به اینکه مراکز بهداشتی و درمانی از 

کمبــود نیرو رنج برده و هم اکنون هم در تأمین نیروی متناســب 

با بخش های درمانی خود دچار مشــکل هســتند. لذا؛ با عنایت به 

اینکه مراکز بهداشتی- درمانی الزام به اجرای قانون را دارند می باید 

کاهش ساعت کار را بدون اجرای عملی آن و فقط به صورت پرداخت 

اضافــه کار جبران کنند که این امر بار مالی ســنگینی را به مراکز 

تحمیل می کند و ضرورت پیش بینی  تأمین منابع مالی برای مراکز 

بهداشتی- درمانی  را بعد اجرای این قانون دو چندان می کند.

در سال )2000( بر اساس ممیزی های بعمل آمده توسط دفاتر کار  

نشان داده شده که میانگین حقوق ساالنه یک پرستار حدود 46/782 

دالر در سال بوده که نشان دهنده پرداخت پاداش و پرداخت ویژه به 

پرستاران می باشد که پرداخت بیشتر را طبق پژوهش حاضر تأیید 

می کند.

همچنین یافته های پژوهش در ارتباط با تأثیر ســنوات خدمت بر 

هزینه های پرســنلی با اجرای قانون ارتقاء بهره وری نشــان داد که 

افزایش ســنوات خدمت بر هزینه های پرسنلی تأثیر مثبت نداشت. 

این عدم افزایش می تواند به این شرح باشد که آیتم سنوات خدمت 

همه ســاله در حکم کار گزینی و مبلغ آن در حق شــاغل محاسبه 

می گردد که با توجه به اینکه مبنای محاســبه عدد اضافه کار حق 

شــاغل می باشد و از قبل محاسبه شده می باشد این عدم افزایش را 

توجیه می نماید. همچنین با توجه به وجود نیروهای جوان در مراکز 

بهداشتی- درمانی  مهدیه که از سابقه کار طوالنی برخوردار نیستند 

و این امر  کسر ساعت کار و پرداخت اضافه کار را کاهش می دهد که 

این خود در عدم افزایش هزینه پرسنلی نقش اساسی و موثردارد.علی 

رغم اینکه تنها گزینه از ســه گزینه قانون ارتقای بهره وری که کلیه 

کارکنان را شامل می شود.

در سال )2000( بر اساس ممیزی های بعمل آمده توسط دفاتر کار 

نشان داده شده که میانگین پرداخت حقوق بر اساس سابقه کار پس 

از سه سال ســابقه کار دارای افزایش محسوسی است که پرداخت 

بیشتر با افزایش سابقه کار در این پژوهش را تأیید می کند. همچنین 

در پژوهشی با هدف تخمین مدل کالسیک عرضه نیروی کار برای 

پرستاران تحصیلکرده نشان داده که تجربه کاری به صورت مستقیم 

و غیر خطی بر دستمزد اثر دارد. تمامی متغیر های مجازی از قبیل 

)دســتمزد همسر، دســتمزد فرد، درآمد غیر ناشی از کار( که برای 

میزان تحصیالت در سطوح مختلف به کار رفتند با میزان دستمزد 

رابطه مستقیم دارد که نتایج پژوهش حاضر را تأیید می کند.)8(

یافته های پژوهــش در ارتباط با تأثیر صعوبــت کار بر هزینه های 

پرسنلی با اجرای قانون ارتقاء بهره وری نشان داد که صعوبت کار بر 

هزینه های پرسنلی تأثیرمثبت داشت. با توجه به اینکه کمبود نیروی 

تخصصی در این بخش ها وجود دارد و نیاز مراکز نســبت به تأمین 

نیــروی کافی الزام به تأمین نیرو برای بخش های دارای صعوبت کار 

باال را بیشتر می کند که با توجه به کسر ساعت کار و ضرورت حضور 

پرسنل در بخش، ضرورت پرداخت اضافه کار را دو چندان می نماید. 

در سال )2000 ( بر اساس ممیزی های بعمل آمده توسط دفاتر کار 

نشان داد که پرداخت حقوق پرستاران بر اساس محل کار و نوع کار 

آنها متفاوت اســت که میزان پرداخت در بخش های مراقبت ویژه و 

اتاق عمل بیشتر از سایر بخش ها است که پرداخت بیشتر با توجه به 

نوع بخش را تأیید می کند. عوامل تأثیرگذار بر بهره وری تأثیر محیط 

را بر بهره وری تأیید کرده اند که تفاوت پرداخت بر مبنای بخش را در 

پژوهش حاضر جهت افزایش بهره وری تأیید می کند. )8(

یافته هــای پژوهــش در ارتباط با تأثیر نوبــت کاری بر هزینه های 

پرسنلی با اجرای قانون ارتقاء بهره وری نشان داد که نوبت کاری بر 

 t هزینه های پرسنلی تأثیر مثبت داشت. این نتایج  بر اساس آزمون

با توجه به اینکه 83% درصد کارکنان دارای نوبت کاری و به طبع آن 

کسر ساعت کار، تأثیر مستقیم خود را بر افزایش هزینه های پرسنلی 

نشان می دهد.

مکوالری و همکاران )2001(در مطالعه ای نشــان دادند که منحنی 

میزان دقت پرستاران شب کار بر حسب سن نیز نشان می دهد که 

میزان دقت پرستاران شب کار را در محدوده سنی 27-22 سال سیر 

نزولی و در محدوده ســنی 38-28 سال سیر سعودی و دوباره بعد 

از 38 سالگی سیر نزولی داشــته است که لزوم اجرای قانون ارتقاء 

بهــره وری را در پژوهش حاضر تأیید می کند)9(. عوامل اقتصادی و 

غیر اقتصادی مؤثر بر عرضه نیروی کار پرستاری بعنوان یک مطالعه 
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موردی در اســتان تهران؛ رضایت از شــیفت کار به عنوان ویژگی 

مربوط به محیط کار بر احتمال مشارکت در بازار کار اثر دارد )8( که 

تأثیر شیفت کار را تأیید می کند.

نتیجهگیری

یافته های ایــن پژوهش نشــان می دهد که مدیــران باید خود را 

آماده افزایش پرداخت هــا در خصوص اجرای قانون ارتقاء بهره وری 

نمایند. با توجه با شــرایط مالی و بودجه ی حاکم بر وزارت بهداشت 

و همچنین تاخیر پرداخت مطالبات بیمارســتان ها و مراکز درمانی 

از ســوی  ســازمان های بیمه گر،به نظر مراکز را با توجه به افزایش 

میزان پرداخت ها به دلیل اضافه کار پرداختی به جای کســر ساعت 

کار پرســتاران  دچار مشکل پرداخت نماید واین امر بیش از پیش 

ضــرورت تأمین منابع مالی برای مراکز در اجرای این قانون را مورد 

تأکید قرار می دهد. 

همچنین نتایج نشان می دهد که کدام یک از سه عامل دیده شده در 

طرح بیشترین تأثیر را در افزایش هزینه ها ایفا می کند و آن عامل را با 

ضریب کمتری محاسبه نمود تا هزینه ها بیش از پیش افزایش نیابد.

همچنیــن می توان یک برآورد کلی از افزایش هزینه های یک مرکز 

بعد از اجرای قانون بدســت آورد و ردیف های بودجه ای الزم را برای 

آن در سطح کل کشور مشاهده کرد.

 تشکروقدرانی

بدینوســیله از مدیریت و کارکنان بیمارستان مهدیه به ویژه سرکار 

خانم قربانپور مترون محترم بیمارســتان مهدیه و همچنین دکتر 

سید علی بحرینی مدیر بیمارستان لقمان حکیم به خاطر همکاری 

صمیمانه در اجرای پژوهش قدردانی می گردد.
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Effect «rule of productivity promotion» in health system on
 nursing staff cost: a case study

Introduction: Employment costs payment in health care organization 
in order to implementation “rule of productivity promotion” would 
be have huge effect on hospitals when they have shortage in financial 
resources. Especially, economic productivity has vital role in hospitals. 
Aim: Effect “rule of productivity promotion” in health system on nurs-
ing staff cost in Mahdieh hospital.
Method: This study was descriptive and in one of hospitals (Mahdieh 
hospital) affiliated for Medical Sciences of Shahid Beheshti Univer-
sity was done. It selected randomly among teaching hospitals and all 
of the nursing staff (181) participated in study. In their employment 
forms three items were assessed; work hardiness, work scheduling, and 
employees’ total received salary. This form completed in the latest 3 
months in 2011. For doing t-tests and data analyzing the Spss software 
was used.
Results: The effect “rule of productivity promotion” in health system 
on nursing staff cost in Mahdieh hospital was positive (p>0.0001), 
(t=-8.927).On the other hand, it rule resulted to cost increased. 
 Of course, this rule was not effect based on experiences’ years (p<0.605)
(t-0.518). Although staff work hardiness (p>0.001), (t=3.528) and their 
work scheduling (p>0.0001), (t= -14.970) resulted to increased staff 
cost.
Conclusion: The performing “rule of productivity promotion” in health 
system had positive effect on nursing staff cost and increased them. So, 
financial managers must be provide funding resources before imple-
mentation of this rule.
Key words: rule of productivity promotion, nursing, staff costs

 Amir ashkan Nasiripour , Seyed Mahmood Nayeri 

Quarterly Journal of Nursing Management

 Second Year, Vol 2, No 4, Winter 2013

 Nursing
Management

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://ijnv.ir/article-1-186-fa.html
http://www.tcpdf.org

