تأثیر پاداش سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی انگیزش در بیمارستانهای آموزشی
شهر قزوین



دریافت مقاله49/11/3 :



دریافت مقاله اصالح شده49 /6/82 :



پذیرش مقاله49/7/14 :

چکیده
مقدمه :نیروي انسانی از مهمترین منابع تولید و سرمایه اساسی سازمان محسوب میشود .راهبرد مدیریت پاداش بهه تاهالی عملکهرد ایهن
نیروها کمک نموده و نقش مؤثري در جذب و ماندگاري آنها در سازمانها ایفا میکند .پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیستم پهاداش
بر عملکرد کارکنان اداري و پشتیبانی با نقش میانجی انگیزش در مراکز آموزشی -درمانی شهر قزوین در سال  1349انجام گرفت.
روش بررسی :این مطالاه از نوع توصیفی -تحلیلی بود که به صورت مقطای در سال  1349در  9بیمارسهتان عمهومی و آموزشهی شههر
قزوین و در  386نفر از کارکنان بخشهاي اداري ،مدیریتی و پشتیبانی این بیمارستانها انجام گردید .پرسشنامههاي مهورد اسهتفاده عبهارت
بودند از پرسشنامه ویژگیهاي جمایتشناسی کارکنان با  11سؤال ،پاداش سازمانی بر اساس پرسشنامه تحقیق وارونی با  2سؤال ،انگیهزش
کارکنان مبتنی بر پرسشنامه دو عاملی هرزبرگ با  37سؤال و ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس پرسشنامه تحقیق  Stephenبا  14سؤال
سازماندهی شد .از نرمافزارهاي  SPSSنسخه  83و  LISRELنسخه  2.2براي تجزیه و تحلیل دادهها استفاده گردید .به منظهور آزمهون
فرضیهها از تحلیل عاملی تأییدي و ماادالت ساختاري استفاده گردید.
یافتهها :نتایج مطالاه حاکی از آن بود که پاداش سازمانی (پاداش درونی و بیرونی) بر عامل انگیزش کارکنان بخشهاي اداري ،مدیریتی و
پشتیبانی اثرگذار میباشد .از سویی پاداش سازمانی هم به صورت مستقل و هم با نقش میانجی عامل انگیزش بر عملکرد کارکنان اثر
مستقیم و مانادار داشت (.)P≤5/59
بحث و نتیجهگیری :تالش در جهت تأمین عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان در سازمانها مخصوصاً مراکز ارائه دهنده مراقبهت سهالمت
که کارکنان با فشار کاري باالتري رو به رو هستند ،نقش مؤثري در بهبود عملکرد آنها دارد.
واژگان کلیدی :انگیزش ،بیمارستان آموزشی ،پاداش سازمانی ،عملکرد
ارجاع :محبی فر رفعت ،بخشیان محمود ،رفیعی سیما .تأثیر پاداش سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش می انجی انگی زش در بیمارس اانه ای آموزش ی ش رر ز ز ین .مجل
پژ هشهای سالمت محور 5231؛ .222-222 :)2(2

 .5دانشیار ،گر ه مدیریت سالمت ،دانشکده برداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زز ین ،زز ین ،ایران.
 .2کارشناس ارشد ،گر ه مدیریت سالمت ،دانشکده برداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زز ین ،زز ین ،ایران.
 .2اساادیار ،گر ه مدیریت سالمت ،دانشکده برداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زز ین ،زز ین ،ایران.
* نویسنده مسئول :زز ین ،خیابان بابائی ،دانشگاه علوم پزشکی زز ین ،دانشکده برداشت.
تلفن02022223000 :

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

Email: sima.rafie@gmail.com

– سال دوم /شماره /3پا یز 5331
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رفعت محبی فر ،1محمود بخشیان ،2سیما

رفیعی*3

تأثیر پاداش سازمانی بر عملکرد کارکنان

رفعت محبیفر و همکاران

نیروي انساانی از مها تار ن منااب تو یاد و سارما ه

کند ( Greenslade .)6و  Jimmiesonبیاان داشاتند

اساسی در هر سازمانی محسوب میشاود ( .)1توجاه

در واسدها ی که مد ر ت به کارکنان باا هادا اراهاه

به نیازهاي کارکنان و تالش جهت تأمین آن از ساوي

مراقبت با کیفیت پاداش میدهاد و از آنهاا سما ات

مد ران و مسئو ین مراکز مخصوصاا مؤسساا

اراهاه

میکند ،نیروهاي کاري تالش بیشاتري جهات انجاا

دهنده مراقبت سالمت نقش ماؤثري در ا جااد انگیازه

نقشهاي شغلیشان صرا تواهند کارد و در نتیجاه

شغلی و بهبود عملکرد آنها ا فا مایکناد .از ا ان رو

عملکرد مؤثرتري تواهند داشت (.)7

استقرار سیسات پاداشای ماؤثر مایتواناد کارکناان را

از سوي د گر به د ی اهمیت دو چندان کارکناان در

ترغیب به جذب و ماندگاري در محیط کاار نماوده و

مراکز بهداشتی -درماانی و نتاا ج ساصا از اجاراي

رفتارهاي منتهی به عملکرد باال را در آنها بر انگیزاند

طرح تحوش نظا سالمت که افزا ش بار کاري تحمی

( .)2راهبرد پاداش عالوه بار عنصار ماا ی کاه تاأمین

شده به پرسن سالمت را به دنباش داشته اسات ،ازو

کننده نیازهاي سطوح پا ین کارکنان میباشاد (پااداش

پرداتتن مد ران به مسائله ا جااد انگیازش و اهمیات

بیرونی) ،در برگیرنده مؤ فاه غیار ماا ی شاام سا

ا جاااد نظااا مناسااب پاااداش را گوشاازد ماایکنااد.

قاادردانی و اسااتقالش شااغلی اساات کااه تااوان قاب ا

 Herzbergمعتقااد اساات کااه انگی ازش تحاات تااأثیر

مالسظ اهاي در تغیی ار رفتااار کارکنااان دارا م ایباشااد

عوام محرک درونی و بیرونای قارار دارد .او عواما

(پاداش درونی) .ا جاد پیوند میاان سااتتار انگیزشای

درونی را انگیزانندهها ی نا برد که از انجا کار ناشی

سااازمان و عملکاارد پرساان  ،مس ایر ارتقاااي کیفی ات

میشوند و به عناوان پااداشهااي درونای اا ذهنای

تدما

اراهه شده و در نتیجه بهبود عملکرد را هموار

میسازد (.)3

رضا ت شغلی را در فارد ا جااد مایکنناد .در مقابا
عواما بیرونای را باا محایط و زمیناه شااغلی ماارتبط

به اعتقاد  Lepperو  Cordovaتشو ق و ترغیب از

دانساات کااه بااراي تااأمین و سفااس سااالمت سااازمان

مه تر ن ارکان روانشناسی تربیتای و عاما ماؤثر در

ضروري بوده و کارکنان را در سازمان ابقااء مایکناد.

تحر ک انگیزشهااي پیشارفت و تقو ات رفتارهااي

ا ن نظر ه بر ساه متغیار فارد ،شاغ و محایط کااري

مطلااوب افااراد اساات ( Hellriegel .)4و همکاااران

(مه تر ن عوام مؤثر بر انگیزش شغلی ساازمانهاا)

پاداش را اراهه پیامدي توشا ند باراي انجاا رفتااري

توجه داشته و در بررسای عواما ماؤثر بار انگیازش

مطلوب از فرد به منظاور افازا ش استمااش تکارار آن

شااغلی کارکنااان از کااارا ی و جامعیاات بیشااتري

میداند ( Robins .)5نیز در بیان اهمیات پااداش در

برتوردار است ( .)8مطا عه ساضر مبتنی بر ا ن نظر ه

مباسث مد ر تی بر ا ن موضوع اشاره دارد که کی از

کیفیات کاار ،ابتکاار عما ،

مناب مه قادر

در دسات ماد ران ،قادر

پااداش

است که منظور از آن استفاده از پااداشهااي مختلا
درونای و بیرون ای بااه منظااور کنتاارش عملکاارد افااراد
میباشد .به عبارتی مد ر میتواند از قدر
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پاداش باه

انجا شده و  4شاات

نگرش و همکااري کارکناان را در ارز اابی عملکارد
کارکنان مؤثر دانستند .با توجه به تحقیقا
میتوان به ضرور

انجا شده

وجود سیسات پااداش و تشاو ق

مناسب و تأثیر آن بر عملکارد کارکناان باا توجاه باه

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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مقدمه

منظور تأثیرگذاري و کنترش رفتاار ز ردساتان اساتفاده

تأثیر پاداش سازمانی بر عملکرد کارکنان

رفعت محبیفر و همکاران

نقش واسطهاي انگیازش در ساازمان پای بارد .نتاا ج

عملکرد کارکنان مراکز آموزشی -درمانی شهر قزو ن

پژوهش  Waruniبا عنوان تاأثیر پااداش در عملکارد

با در نظر گرفتن نقش میانجی انگیزش مورد بررسی

کارکنان شرکت ا کتر کی در سر النکا نشاان داد کاه

قرار گرفت.

عملکرد کارکنان  0/833و انگیزش و عملکرد کارکنان
 0/771باوده اسات ( Chen .)10و  Hsiehنیاز در
مطا عه تود با عنوان بررسی گارا ش اصالی سیسات
پاااداش در قاارن  21و مزا ااي جبااران تاادمت بی اان
داشتند که سیست پاداش مؤثر رفتارها ی را کاه منجار
بااه عملکاارد باااال مایشااود برمایانگیزانااد و در ا ان
تصوص رابطه مثبات و قاوي میاان عاما پااداش-
انگیازش ( )0/84و انگیازش -عملکارد ( )0/88میاان
کارکناان را تأ یاد نمودنااد .نتاا ج باه دسات آمااده از
پژوهش ای نشااان داد کااه ک ای از چااا شهاااي مه ا
سااازمانهااا تحااوش روش پاااداش اساات کااه موجااب
برانگیختن کارکنان باراي فعا یات و عملکارد ماؤثرتر
میشاود ( .)2پیر اا ی در مطا عاهاي باا عناوان نقاش
تعد

روش بررسی

مطا عه ساضر از نوع توصایفی-تحلیلای باود کاه باه
صااور

مقطعاای در ساااش  1384در  5بیمارسااتان

عمومی و آموزشای شاهر قازو ن انجاا گرفات .بار
اسااام مطا عااا

انجااا شااده از سااوي ،Gungِr

 Waruniو  Sajuyigbeو همکاران ،روابط متغیرهاا
و چارچوب مفهومی مطا عه مانند شاک  1مایباشاد
( .)8-11ا ان ماادش ت اأثیر پاااداش سااازمانی (پاااداش
بیرونی و پاداش درونی) بر عملکرد کارکنان (کیفیات
کار کارکنان ،ابتکار عم کارکنان ،نگارش کارکناان و
همکاري کارکنان) را با توجه به نقش میانجی انگیزش
(انگیزش درونی و بیرونی) در بیمارستانهاي آموزشی
شهر قزو ن میسنجد.

کننده انگیزش درونی در رابطاه باین انگیازش

اجتماعی و عملکرد شغلی در دانشگاه شاهید چماران
اهواز نشان داد که انگیزش اجتمااعی رابطاه مثبات و
معنیداري با عملکارد شاغلی دارد و همچناین نتاا ج
ساکی از تأ ید نقش تعد

کننده انگیازش درونای در

ا ن رابطه بودند (.)18
با توجه به ا ن نکته که نخستین گا در استقرار نظا
پاداش مؤثر ،شناتت عوام مؤثر بر انگیزش کارکنان
(عوام درونی و بیرونی) و بررسی میزان تأثیر آنها
بر عملکرد کارکنان است ،ذا با عل بر مجموعه
عوام

شناسا ی شده میتوان سیست

انگیزشی را

پیشنهاد نمود که بیشتر ن نتیجه را بر جذب و
ماندگاري پرسن

دارا باشند .به همین منظور در

مطا عه ساضر تأثیر سیست پاداش درونی و بیرونی بر

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال دوم  /شماره / 3پا یز 5331

شکل  :1مدل مفهومی مطالعه

جامعه آماري پاژوهش را کلیاه کارکناان بخاشهااي
اداري ،ما ی و پشتیبانی بیمارستانهاي آموزشای شاهر
قزو ن تشکی داد .به منظور تعیاین سجا نموناه در
ا ن مطا عه از فرموش کوکران استفاده شد.
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رابطه میان پاداش و انگیزش کااري  ،0/832پااداش و

تأثیر پاداش سازمانی بر عملکرد کارکنان

رفعت محبیفر و همکاران

بود ،استفاده شد .پا ا ی ا ن ابزار در مطا عه بخشای و

z2pq

همکاااران  0/82ب اه دس ات آمااده اساات ( .)8 ،12در

d2
]- 1

1+1/n [z2pq

پرسشنامه ارز ابی عملکرد کارکنان  Stephenاساتفاده
شد که تدابخشیان ،پا ا ی سؤاال

آزمون مربوطاه را

در سااد قاباا قبااوش ( )0/88بااه دساات آورد (.)13
گو ههاي مربوط به مقیام پاداش سازمانی و انگیزش
= 272

=n

کارکنان بر اسام طی
مخااا

با توجه به نتا ج روش تعیین سجا نموناه و در نظار
گرفتن  20درصد ر زش در تکمیا پرسشانامههاا در
بخش اداري ،ما ی و پشتیبانی ،سج نموناه  326نفار
در نظر گرفته شد که براي ورود نمونهها در مطا عه از
روش نمونااهگی اري تصااادفی ساااده اسااتفاده گرد اد.
اطالعا

مورد نیااز پاژوهش از طر اق پرسشانامهاي

مشتم بر  75سؤاش جم آوري شد که سؤاال
چهار بخش مشخصا

آن در

جمعیتشناسی کارکنان باا 11

سؤاش ،پاداش سازمانی بار اساام پرسشانامه تحقیاق
 Waruniبااا  8س اؤاش ،انگی ازش کارکنااان مبتن ای باار
پرسشاانامه دو عاااملی  Herzbergبااا  37سااؤاش و
ارز ااابی عملکاارد کارکنااان باار اسااام پرسشاانامه
تحقیق  Stephenبا  18سؤاش سازماندهی شد .آ فااي
کرونباخ محاسابه شاده در مطا عاه ،)0/88( Waruni
پا ا ی ا ن پرسشنامه را تأ ید کرد ( .)8،10همچنین به
منظور ارز ابی عام انگیزش در کارکنان از پرسشانامه
انگیزش شغلی  Herzbergشاام  37گو اه و مبتنای
باار نظر ااه دو عاااملی ( Herzbergعوام ا انگی ازش
درونی و بهداشتی) که توسط بخشای و همکااران باه
منظور ا جاد انگیازش شاغلی اعيااي هیاأ

علمای

دانشگاه علو پزشکی رفسنجان تهیه و تنظی گرد اده
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 5رتبهاي یکر

(از « 1کامال

» تااا « 5کااامال موافااق») و مقی اام عملکاارد

کارکنان در طی

 3رتبهاي (از « 1نیازمند بهباود» و 3

«فراتر از سد انتظار») درجهبنادي شادند .پانج تان از
مدرساین دانشاگاه باا تخصا

ماد ر ت ساالمت و

مد ر ت مناب انساانی ،پرسشانامه مربوطاه را از نظار
روا ی محتوا و صوري مورد بررسی قرار دادناد و بار
اسام پیشنهادا
سؤاال

به دست آماده ،اصاالسا

الز در

اعماش گرد د.

با توجه به نرماش بودن توز
نوع فرضایا

دادهها و باا توجاه باه

تعیاین شاده جهات آزماون فرضایا

پژوهش از مدش ابی معادال

سااتتاري و رگرسایون

تطی ساده استفاده شد.
براي بررسی روابط علای میاان متغیرهاا از معاادال
ساتتاري ا تحلی چند متغیري با متغیرهاي پنهان باا
بااه کااارگیري ناار افزارهاااي  SPSSنسااخه  23و
 LISRELنسخه  8.8جهت آزمون فرضیهها و تحلی
دادهها استفاده شد.
یافتهها

در پژوهش ساضر  %60/4از کارکنان شارکت کنناده
در مطا عه را زنان و  %38/6را مردان تشکی دادند کاه
اغلااب در گااروه ساانی باااالي  35ساااش قاارار داشااتند
( )%56/4و از نظر تحصیال  ،داراي مادرک د اپل و

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال دوم /شماره / 3پاییز 5331
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=n

نها اات جهاات ساانجش عملکاارد کارکنااان نیااز از

تأثیر پاداش سازمانی بر عملکرد کارکنان

رفعت محبیفر و همکاران

ز ر د پل ( )%64/7و با سابقه کااري بااالي  15سااش

مدش) متعلق به رابطه میان دو متغیر پاداش ساازمانی و

( )%53/8بودند.

انگیزش بیرونی کارکنان بود.

نتا ج ساصا از بررسای بارازش مادش در نار افازار
مدش ساتتاري در نمودار  1آمده است .همان طور که
اطالعا

جدوش نشان میدهد ،تمامی مقااد ر بارازش
شده بودند که روا ی مدش را

شده در محدوده تعر
تأ ید نمود.

جدول  :1شاخصهای برازش مدل ساختاری

نمودار  :1معنیداری روابط متغیرهای پاداش سازمانی ،انگیزش و عملکرد کارکنان

نتیجه

مقدار مطلوب

شاخص برازش

2/30

>2/00

χ2/df

0/33

<0/30

GFI1

0/020

>0/00

RMSEA2

0/050

>0/01

RMR3

با توجه به جدوش  2و معنیداري آزمون انجا شده،

0/33

<0/30

NFI4

0/33

<0/30

NNFI5

متغیر پاداش درونی بر انگیزش درونی تأثیر گذار بود.

0/30

<0/30

CFI6

در مدل معادالت ساختاری

ضر ب تعد

متغیر پاداش درونی تا  %38/8از تغییرا

1

Goodness of fit index
Root mean square error of approximation
3
Root mean square residual
4
Normed fit index
5
Non-normed fit index
2

fit index

همان طاور کاه از نماودار  1مشاخ

انگیزش

درونی را تبیین میکرد .میزان اثرگذاري متغیر پاداش
درونی بر انگیزش درونی با توجه به ضر ب بتاي

6Comparative

استاندارد برآورد شده ( )0/633نیز نشان داد که به

اسات ،رابطاه

ازاي ک واسد افزا ش در پاداش درونی ،انگیزش

معناداري میان متغیرهاي پاداش ساازمانی باا انگیازش

درونی ه جهت با آن و به اندازة  0/633واسد

کارکنان د ده میشود که ضرا ب باه تفکیاک ارتبااط

افزا ش می افت .بنابرا ن ارتباط بین پاداش درونی بر

میان هر دو متغیر نشان داده شده است .همچنین میاان

انگیزش کارکنان مورد تأ ید قرار گرفت.

انگیزش کارکنان با عملکرد شغلی آنان نیز ا ن ارتبااط
تأ ید شد .از ا ن بین بیشتر ن ( CFIشات

شده برابر با  0/388مؤ د آن بود که

بارازش

جدول  :2بررسی ارتباط بین پاداش درونی و انگیزش درونی با استفاده از مدل رگرسیون
متغیرها

ضرایب غیر استاندارد

انحراف استاندارد

ضرایب استاندارد
β

()B

مقدار ثابت

5/11

آمارة t

P-Value

مقایسه با 5/50

0/00

-

53/20

0/00

<0/01

--

0/02

0/32

52/1

0/00

<0/01

تأثیرگذار بود

پاداش در نی

0/2

ضریب تعیین تعدیل شده

0/23

 23/0درصد از تغییرات ماغیر انگیزش در نی توسط پاداش در نی بیان شد.

سطح معنیداری فیشر

0/00

معناداری پذیرفا شد.

باا توجاه باه جادوش  ،3نتاا ج نشاان داد کاه متغیار
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 LISRELدر جدوش  1و ضرا ب تخماین اساتاندارد

تأثیر پاداش سازمانی بر عملکرد کارکنان

ضر ب تعد

رفعت محبیفر و همکاران

شده برابار باا  0/155نشاان داد متغیار

انگیزش درونی  %15/5از تغییرا

افازا ش در انگیازش درونای ،عملکارد کارکناان ها

تبیین میکرد .ضر ب بتاي استاندارد برآورد شده برابر

بنابرا ن تأثیر انگیزش درونی بر عملکرد کارکناان نیاز

با  0/388نشان دهنده آن بود که باه ازاي اک واساد

مورد تأ ید قرار گرفت.

جدول  :3بررسی ارتباط بین انگیزش درونی و عملکرد کارکنان با استفاده از مدل رگرسیون
ضرایب غیر استاندارد

متغیرها

انحراف استاندارد

ضرایب استاندارد
β

()B

P-Value

آمارة t

نتیجه در مدل

مقایسه با 5/50

مقدار ثابت

5/2

0/032

--

52/23

0/00

<0/01

-

انگیزش در نی

0/23

0/022

0/23

2/52

0/00

<0/01

تأثیرگذار بود

ضریب تعیین تعدیل شده

0/51

 51/1درصد از تغیرات ماغیر عملکرد کارکنان توسط انگیزش در نی بیان شد.

0/00

معناداری پذیرفا شد.

سطح معنیداری فیشر

با توجه به جدوش  4نتا ج نشان داد که متغیار پااداش

که باه ازاي اک واساد افازا ش در پااداش بیرونای،

بیرونی بر انگیزش بیرونی اثرگذار بود .ضر ب تعد

انگیزش بیرونی ه جهت با آن و به اندازه  0/4واسد

برابر با  0/157نشان داد متغیر پااداش بیرونای %15/7

افزا ش می افات .بناابرا ن تاأثیر پااداش بیرونای بار

از تغییرا

انگیزش بیرونی را تبیین میکارد .ضار ب

انگیزش بیرونی کارکنان مورد تأ ید قرار گرفت.

بتاي استاندارد برآورد شده برابر  0/4نیز مؤ د آن بود
جدول  :4بررسی ارتباط بین پاداش بیرونی و انگیزش بیرونی با استفاده از مدل رگرسیون
متغیر

مقدار ثابت

ضرایب غیر استاندارد

انحراف استاندارد

ضرایب استاندارد
β

()B

5/2

P-Value

آمارة t

مقایسه با 5/50

نتیجه مدل

0/52

--

50/5

0/00

<0/01

-

0/010

0/2

2/2

0/00

<0/01

تاثیرگذار بود

پاداش بیر نی

0/25

ضریب تعیین تعدیل شده

0/51

51/2درصد از تغییرات ماغیر انگیزش بیر نی توسط پاداش بیر نی بیان شد.

سطح معنیداری فیشر

0/00

معناداری پذیرفا شد.

با توجه به جدوش  ،5افتهها اثرگذاري متغیر انگیازش

بود که به ازاي ک واسد افزا ش در انگیزش بیرونی،

بیرونی بر عملکارد کارکناان را تأ یاد نماود .ضار ب

عملکرد کارکنان ها جهات باا آن و باه انادازه 0/28

برابر با 0/076نشان داد متغیر انگیازش بیرونای

واسد افزا ش می ابد .بنابرا ن تأثیر انگیزش بیرونی بر

عملکرد را تبیاین مایکارد .ضار ب

عملکااارد کارکناااان ماااورد تأ یاااد قااارار گرفااات.

تعد

 %7/6از تغییرا

بتاي استاندارد برآورد شده برابار  0/28نیاز مؤ اد آن
جدول  :5بررسی ارتباط بین انگیزش بیرونی و عملکرد کارکنان با استفاد از مدل رگرسیون
متغیرها

ضرایب غیر

انحراف

ضرایب

استاندارد
)(B

استاندارد

استاندارد
β

آمارة t

P-Value

مقایسه با 5/50

نتیجه در مدل

مقدار ثابت

5/110

0/22

-

25/121

0/000

<0/01

-

انگیزش بیر نی

0/521

0/20

0/202

2/013

0/000

<0/01

تأثیرگذار بود

ضریب تعیین تعدیل شده

0/23

 2/3درصد از تغییرات ماغیر عملکرد کارکنان توسط انگیزش بیر نی بیان شد.

سطح معنیداری فیشر

0/000

معناداری پذیرفا شد.
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عملکرد کارکنان را

جهت با آن و به اندازه  0/388واسد افزا ش می افت.

تأثیر پاداش سازمانی بر عملکرد کارکنان

رفعت محبیفر و همکاران

اثرگذار بود و به هماین ترتیاب انگیازش بیرونای بار

تحقیق مشابه د گاري نیاز کاه از ساوي محبایفار و

عملکرد کارکنان نیز تأثیرگاذار باود ،مایتاوان چناین

همکاااران در میااان کارکنااان بهداشااتی -درماااانی

نتیجهگیري کرد که پاداش بیرونای از طر اق انگیازش

بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه علو پزشکی قزو ن

بیرونی نیز بر عملکارد کارکناان اثرگاذار مایباشاد و

انجا شد ،افتههاي به دست آمده از ا ن مطا عه تأ ید

فرضیة آتار پاژوهش مبنای بار تأثیرگاذاري پااداش

گرد د .نتا ج تحقیق ساکی از آن بود که رابطاه مثبات

بیرونی بر عملکرد کارکنان از طر ق انگیازش بیرونای

معنادار میان انگیزش و عملکرد کارکناان بخاشهااي

پذ رفته شد (.)P<0/05

بهداشتی  -درماانی وجاود دارد و هار چاه از طر اق
اعطاي پااداشهااي ساازمانی ماؤثر ،عاما انگیازش

بحث و نتیجه گیری

تقو ت گردد متعاقب آن عملکرد مناسبتري از سوي

افتههاي به دست آمده از مطا عه ساضر ،ارتباط میاان

کارکنان ساص تواهد آمد (.)14

سه عام مورد بررسی شام پاداش سازمانی ،انگیزش

از سوي د گر افتههاي باه دسات آماده از تحقیاق

و عملکرد کارکنان را تأ ید نماود و نشاان داد کاه باه

ساضر با برتی مطا عا

اتتالفاتی را نشان داد .نتا ج

طااور کلاای پاااداش سااازمانی از طر ااق انگیاازش باار

به دست آمده از ا ن مطا عه که در بخاشهااي اداري،

عملکرد کارکنان نقش دارد .ا ن بدان معناا اسات کاه

ما ی و پشتیبانی انجا شده است نشان داد که انگیزش

مد ران با پرداتتن به بحث پاداش در سازمان و تعیین

درونی بر عملکرد کارکنان اثر مثبات و مساتقیمی باه

عواملی که بیشتر ن تاأثیر را بار انگیازش و عملکارد

اندازه ( )0/388و انگیزش بیرونی بر عملکرد کارکناان

کارکنان دارند ،مایتوانناد در نها ات آثاار مثبتای بار

اثر مثبت و مستقیمی به اندازه ( )0/282داشاته اسات.

عملکرد کارکنان داشته باشند .مطا عهاي که باا هادا

ا ن نتا ج که بیانگر تاأثیر عواما انگیزشای درونای و

مشابه از سوي  Waruniانجا شد به افتههاي مشاابه

بیرونی بر عملکرد کارکناان کلیاه ردههااي شاغلی در

با مطا عه ساضر دست افات .در ا ان مطا عاه رابطاه

بخشهاي اداري ،ما ی و پشتیبانی میباشاد باا نتاا ج

مثبت میان پاداش بیرونی ،درونی و عملکارد کارکناان

داشات .پاژوهش

به اثبا

مطا عه قربانی تاا سادودي تفااو

رسید .نتا ج به دست آماده بیاان داشات کاه

قربانی تنها تأثیر معناداري متغیرهاي انگیازش بیرونای

اعطاي پاداشهاي درونی (مانند فراه کاردن فرصات

بر عملکرد کارکنان رده پا ین و میاانی را تأ یاد نماود

پیشرفت و کسب موفقیت باراي کارکناان) و بیرونای

در سا ی که نقش آن در عملکرد کارکناان رده بااال را

(همچون شرا ط کاري ،سقوق و دستمزد مناساب) در

مورد تأ ید قرار نداده است (.)15

کارکنان س

انگیزش را تقو ات نماوده و در نتیجاه

اما به طور کلی مطا عه ساضر که وجود تاأثیر سیسات

سطوح عملکردي باالتري را در آنان به دنباش مایآورد

پاداش سازمانی از طر ق انگیزش بر عملکرد کارکناان

( Sajuyigbe .)10و همکااران نیاز در مطا عاه تااود

را تصر ح کرده است با اغلب افتههاي به دست آمده

نقش عام پاداش سازمانی را مؤثر گزارش نمودناد و

از سااااا ر مطا عااااا

همچااااون  Greensladeو

به زو توجه و ژه مد ران به ا ن امر در سیسات هااي

 ، Lawler ، Heneman ،Jimmiesonمختاااااري و
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از آنجااا ی کااه پاااداش بیروناای باار انگیاازش بیروناای

انگیزشی و مد ر ت کارکناان تأکیاد داشاتند ( .)11در

تأثیر پاداش سازمانی بر عملکرد کارکنان

رفعت محبیفر و همکاران

که با هدا مشابه انجا گرفتهاناد

و در نتیجه بروز رفتارهاي منجر به عملکرد بااال بیاان

در

داشااتند ( .)17پیر ااا ی نیااز در تحقیااق تااود نقااش

دساات مااد ران ،تأ یااد شااده اساات ک اه از طر ااق آن

تعد کنندگی انگیزش درونی را در رابطه میان پاداش

میتوان کنترش عملکرد کارکناان را در دسات گرفات.

و عملکرد تأ ید نمود و نتا ج ساص از مطا عه ساضر

تمامی ا ن مطا عا

اهمیت پاداش به عنوان کی از مناب مها قادر

به عبارتی مد ر میتواند از قدر

پااداش باه منظاور

را مورد تأ ید قرار داد (.)18

تأثیرگذاري و کنترش رفتار ز ردستان استفاده کناد .باه
عبارتی در واسدها ی که مد ر ت به کارکنان با هادا

پیشنهادها

اراهه مراقبت باا کیفیات پااداش مایدهاد و از آنهاا

افتههاي ا ن مطا عه و سا ر پژوهشهاي انجاا شاده

سما ت میکند ،نیروهاي کاري تالش بیشتري جهات

در ا ن راستا ،اهمیت و نقاش پااداش ساازمانی را باا

انجا نقشهاي شغلیشان صارا تواهناد کارد و در

توجه به هر دو بعد درونی و بیرونی بر بهبود عملکرد

نتیجااه عملکاارد مااؤثرتري تواهنااد داشاات ز اارا کااه

کارکنان نشان میدهد ،به طاوري کاه وجاود سیسات

سیست پاداش مؤثر سابب باروز رفتارهاا ی در افاراد

پاداش مناسب بر عملکرد کارکناان تاأثیر داشاته و باا

میشود که عملکرد بااال را در آناان بار مایانگیزاناد.

ا جاد انگیزه در آنها سبب تقو ات رفتارهااي شاغلی

 Greensladeو  Jimmiesonاظهااااار داشااااتند در

م اؤثر و کارآمااد ماایگااردد .از ا اان رو انجااا چنااین

واسدها ی که ماد ر ت باه کارکناان باا هادا اراهاه

مطا عاااتی ماایتوانااد بااه مساائو ین و مااد ران مراکااز

مراقبت با کیفیت پاداش میدهاد و از آنهاا سما ات

آموزشی -درمانی شهر قزو ن کمک کند تا با طراسای

میکند ،نیروهاي کاري تالش بیشاتري جهات انجاا

سیست پاداشی مؤثر تاأثیر مثبات بار بهباود عملکارد

نقشهااي شاغلیشاان صارا مایکنناد و در نتیجاه
عملکرد مؤثرتري تواهناد داشات ( Lawler .)7نیاز
نشان داد که در سازمانها نظا پاداش باراي عملکارد
کارکنان سبب ترغیاب آناان در دساتیابی باه اهاداا
سااازمانی ماایشااود و ا جاااد سیساات هاااي ارزشاایابی
عملکرد متناسب با ا ن امر میتواند ا جاد رابطه ماؤثر
میان سیست پاداش ساازمانی و ماد ر ت عملکارد را
تقو ت کند ( .)3باه طاور مشاابه مختااري و زدانای
وجااود سیساات پاااداش مااؤثر را موجااب جااذب و
نگهداشت مناب انسانی با ارزش سازمان دانستند و آن

کارکنان شاغ در بخشهاي مختل

بگذارند.

سپاسگزاری

ا ن مقا ه ساص پا اانناماه مقطا ارشاد دانشاجوي
مد ر ت تدما

بهداشتی -درماانی باا عناوان «تاأثیر

پاداش سازمانی بر عملکرد کارکنان باا نقاش میاانجی
انگیزش در مراکز آموزشی درمانی شهر قازو ن» باود
که در ساش  1384به انجا رسید .بد ن وسیله از کلیاه
افراد و سازمانها ی که در تدو ن مقا اه و گاردآوري
مطا ب همکاري نمودهاند ،تشکر به عم میآ د.

را عاااملی بااراي تقو اات تعهااد سااازمانی کارکنااان و
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Abstract
Introduction: Human resources are the main sources of production and basic capital in every
organization. Reward management is one of the effective approaches used by the
organizations to attract and retain employees in their work place. The aim of this study was to
investigate the effect of organizational reward system on performance of administrative and
support employee through increasing their motivation in teaching hospitals of Qazvin, 2015.
Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted on 326 employees
selected from three departments (administrative, support, and management) of 5 teaching
hospitals of Qazvin in 2015. The questionnaires used in this study include demographic
questionnaire (11 questions related to demographic characteristics), Waruni research
questionnaire (8 questions related to organizational reward), Herzberg's two-factor
questionnaire (37 questions related to employee motivation), and Stephen's research-based
questionnaire (19 questions related to employee performance). Data were analyzed using
SPSS 23 and LISREL 8.8. To test the study hypothesis, confirmatory factor analysis (CFA)
and structural equation modelling (SEM) were applied.
Results: Findings revealed that organizational reward (both extrinsic and intrinsic) had an
influential effect on the employee motivation. Furthermore, either directly or with mediating
role of motivation, organizational reward had a direct significant effect on employee
performance (P≤0.05).
Conclusion: Identification and increasing motivating factors in employees, especially those
who are under more work pressure, can significantly improve their performance.
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