دوره بیست و شش ،شماره اول ،فروردین 79
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علوم پزشکی تهران بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
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 )1مرکز پژوهش ها علمی دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 )2گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 )3گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
 )4مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی ،یزد ،ایران
تاریخ دریافت59/6/61 :

چکیده
مقدمه :چالش هاي نظام هاي ارائه خدمت ،نیاز به كاركنانی كه با انگیزه بیشتر بتوانند عملکرد بهتر و اثر بخش تري داشته باشند را ضروري
ساخته است ،لذا توجه همه جانبه به رضایت شغلی این كاركنان جهت ارتقاي بهره وري سازمانی امري مسلم تلقی می شود .مطالعه حاضر با هدف
اولویت بندي عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به انجام
رسید.
مواد و روش ها :مطالعه توصیفی حاضر در سال  4931بر روي كاركنان  5بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت .ابزار
گردآوري اطالعات پرسش نامه اي شامل دو بخش سواالت دموگرافیک و  3مولفه تاثیرگذار بر رضایت شغلی بود كه از نظر روایی و پایایی مورد
بررسی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار  Expert Choiceنسخه  44صورت پذیرفت.
یافته های پژوهش :بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی در عوامل مورد بررسی ،باالترین وزن یا اولویت مربوط به
پاداش و حقوق و مزایا با وزن  0/262و پایین ترین وزن یا اولویت مربوط به نظارت و سرپرستی با وزن  0/090بود .مولفه هاي امنیت شغلی
( ،)0/482ارتقاي شغلی( ،)0/411موقعیت شغلی( ،)0/034شرایط محیط كار( ،)0/015ارتباط با همکاران( ،)0/069ارتباط با زندگی شخصی()0/060
و سیاست گذاري مدیریت( )0/095نیز اولویت هاي بعدي را كسب نمودند .هم چنین رتبه مولفه ها در كاركنان زن و مجرد بیشتر از كاركنان مرد و
متاهل بود.
بحث و نتیجه گیری :به نظر می رسد اصالح مکانیسم هاي ارائه پاداش در بیمارستان ها و استفاده از اهرم هایی مثل مدیریت بر مبناي
عملکرد بتواند موجب ارتقاي انگیزه و عملکرد كاركنان گردد .به عالوه تالش در جهت تقویت روابط اجتماعی میان همکاران نیز به هر چه بیشتر
شدن این رضایت به عنوان یکی از مولفه هاي تاثیرگذار كمک شایانی خواهد كرد.
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مقدمه
كاركنان ارزشمندترین دارایی سازمان هاا هساتند و
عملکارد مناساب آن هااا مای توانااد در جهات اهااداف
سازمان و یا در صورت عادم هادایت در خاالف جهات
اهداف سازمان پیش رود؛ از این رو پرداختن به رفتاار و
نگاارش نی اروي انسااانی در ماادیریت اهمی ات وی اژهاي
دارد( .)4لااذا نیااروي انسااانی مهاام تاارین ساارمایه هاار
سازمانی تلقی می شود و سازمان هاي پیشرفته و موفق
بخش اعظمی از زمان و سرمایه خود را صارف نیاروي
انسانی شاغل در سازمان می كنند تاا از ایااان طریاق
بهره وري و كیفیت خدماتی كه ارائه می دهند ،افزایش
یابد( .)2با توجه به اهمیت كاركنان به عنوان خط مقدم
عوامل ارائه دهنده خادمات الزم اسات پاژوهش هااي
متعددي به بررسی عناصر فضاي كااري ساازمان هاا و
محیط سازمانی كه اغلب تحت تاثیر احساسات كاركنان
و رفتار آنان قرار دارد ،بپردازند( .)9با ایاااان تفاسااایر
می توان گفت كه رضایت شغلی به طاور كلای از ناو
نگرش فرد نسبت به شغل خویش سرچشمه می گیرد و
به مجمو تمایالت یا احساسات مثبت كه افراد نسابت
به شغل خود دارند ،اطالق می گردد( .)1میزان رضاایت
شغلی معرف نگرش مثبت یا منفی فارد از شاغل خاود
است و متااثر از عوامال متعاددي مای باشاد .ونا و
همکاران رضاایت شاغلی را مجموعاه احساساات فارد
نسبت به شغلش بیان می كنند( .)5امروزه محققاان باه
هنگام مطالعه رضایت شغلی ،تمایل به تمركاز بار روي
متغیرهاي سازمانی و یا ویژگی هاي شخصی دارند ،اماا
به نظر می رسد براي درک تمام متغیرها ،نیاز به بررسی
هر دو حوزه داریم .یکای از راهکارهااي ماوثر در ایان
خصوص درک مثبت وضعیت كار(به عنوان مثاال درک
عدالت سازمانی و سازگار شدن با كار) مای باشاد ،زیارا
هنگامی كه كارمندان درک مطلوب از وضعیت خاود در
محاال كااار دارنااد ،احتمااال بیشااتري وجااود دارد كااه
هنجارهاي سازمانی را بپذیرند( .)6طبق مطالعات انجاام
شده مدیران حاداقل باه ساه دلیال بایاد باه رضاایت
كاركنان توجه ویژه اي داشته باشاند؛ شاواهد بسایاري
وجود دارد كه افراد ناراضای ساازمان را تارک كارده و
استعفاء می دهند ،كارمندان راضی از سالمت جسامی و
روانی بهتري نسبت به كاركنان ناراضای برخوردارناد و
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بیشتر عمر می كنند ،اثرات رضایت از شغل ناه تنهاا در
سازمان بلکه در زندگی خصوصی افراد نااایز تاثاااایر
می گذارد( .)1سازمان توسعه ابعااد باین المللای()DDI
شواهدي را مبنی بر رابطه بین رضایت كاركنان و حفظ
و رضااایت مشااتري و وفاااداري و افاازایش سااودآوري
شركت اعالم كرد ،عالوه بر این رضاایت كاركناان باه
شدت در ارتباط با تعهد كاركنان و وفاداري آن ها است
و هر دوي ایان عوامال رواباط اثباات شاده اي باراي
افزایش تولید و بهره وري سازمان هستند( .)8مطالعاات
دیگر نشاان دادناد كاه ارتبااط ماوثري باین رضاایت
كاركنان ،رضایت مشتري ،بهره وري و كارایی ماالی در
یاک سااازمان مثاال بیمارسااتان وجااود دارد ،كارمناادان
ناراضی كمتر مولد هستند و میزان غیبت هاي آن ها از
كار بیشتر است .كارمندان راضی قدرت تولید و ناوآوري
بیشتري دارند و وفادار هستند .افازایش رضاایت شاغلی
منجر به افزایش روحیه كاركنان كه در نهایت منجر باه
افزایش بهره وري آنان خواهد شد و در نهایت رضاایت
كاركنان منجر به حفظ مشتریان سازمان خواهد شد(.)3
به طور كلی از مجمو تحقیقات انجام شده عوامل موثر
بر رضایت را می توان به سه گروه عوامل مادي ،عوامل
فرهنگی و عوامل مربوط به محیط كاار تقسایم بنادي
كرد .از بعد دیگر از عواملی كه بر رضایت كاركنان موثر
است ،سالمت روان آن ها می باشد كه به میزان قابال
توجهی باعث تاثیر بر روي عوامل مربوط به بهاره وري
و دیگر نتایج مطلوب سازمانی از جمله تعهاد و رضاایت
می شود .به طور خاص ،مطالعات متعدد ارتباط نزدیاک
بین سالمت روانی و رضایااات شااااغلی را نااااشان
داده اند( .)40بنا بر این وقتای كاه باه نقاش كاركناان
توجهی نشود امکان ابتالء به فرسودگی شغلی و گردش
شغلی در میان كاركنان افزایش خواهد یافت( .)9هر چه
سازگاري و تناسب بین شغل و شخصایت بیشاتر باشاد
رضایت شغلی بیشتري را به دنبال خواهد داشات و هار
چه این سازگاري و هم خوانی كمتر باشاد ،آثاار منفای
متعددي را در سازمان و خود فرد ایجاد خواهد كرد(.)44
مطالعات متعددي در رابطه با بررسی عوامال ماوثر بار
روي رضااایت كاركنااان در بیمارستاااااان هااا و سااایر
سازمان ها انجاام گرفتاه اسات و مطالعاه اي كاه باه
اولویت بندي عوامل موثر بر رضایت كاركناان بپاردازد،
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انجام نگرفته است .در این تحقیق سعی بر آن است تاا
با استفاده از مدل تحااالیلی سلسااااله مراتبااای باه
اولویت بندي عوامل موثر بر رضایت كاركناان پرداختاه
شود .تحلیل سلسله مراتبی از جامع تارین نظاام هااي
طراحی شده براي تصمیم گیري با معیارهااي چندگاناه
است؛ زیرا با بهره گیري از این فن ،می توان مسالله را
به صورت سلسله مراتبی در قالب معاادالت درآورد و در
آن ،معیارهاي مختلف كمی و كیفی را در نظار گرفات.
این فرآیند گزیناه هااي مختلاف را در تصامیم گیاري
دخالت می دهد و امکان تحلیل حساسیت روي معیارها
و زیرمعیارها را فراهم می سازد .هم چنین ،ایان فرآیناد
بر پایه مقایسه زوجی ،با امکان تساهیل قضااوت هاا و
محاسبات ،بنا نهاده شده است( .)42لذا با استفاده از این
روش مهم ترین عواملی را كه باعاث افازایش رضاایت
كاركنان بیمارستان مای شاود را مشاخ كارده و باا
شناسایی این عوامل می توان مدیران بیمارساتان را در
راستاي تصمیم گیري براي پاسا گاویی باه نیازهااي
كاركنان و متعاقباً افزایش بهره وري در بیمارستان یاري
كرد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از ناااو توصاایفی می باشد كه به
اولویت بندي مهم ترین عوامل موثر بر رضایت شغلی
كاركنان بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران
پرداخت .جامعه پژوهش شامل كاركنان  5بیمارستان
منتخب دانشگاهی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
تهران( )2204می باشد .در درون بیمااارسااتان هاي
منتخب ،با توجه به لزوم رعایت تناسب در تعداد ،پس از
برآورد تعداد نمونه هاااي مورد بررسااای ،از روش
نمونه گیري دو مرحله اي به این صورت كه ابتدا به
صورت طبقه اي و سپس در درون طبقات از روش
نمونه گیري تصادفی ساده استفاده شد .براي تخمین
حجم نمونه از فرمول زیر استفاده گردید .در این فرمول
 αبه عنوان خطاي نو اول در نظر گرفته شده است كه
مقدار آن برابر با  0/05می باشد β .خطاي نو دوم
است و مقدار آن در اكثر مطالعات برابر با  0/2است .در
نتیجه مقدار  Z1-βبرابر با  0/81می شود .در این
پژوهش فرض شده است كه  20درصد پرسش نامه ها
بر نخواهند گشت .یعنی میزان پرسش نامه هاي
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برگشت داده نشده 20 ،درصد است .بر این اساس تعداد
 100نفر از پرسنل بیمارستان هاي مورد ذكر مورد
مطالعه قرار گرفتند.
در این مطالعه ،در ابتدا مقاالت انجام شده در حوزه
بررسی رضایت كاركنان در سازمان هاي بهداشتی و
درمانی در ایران از ابتداي سال  4980تا انتهاي سال
 4939بررسی شد و بر اساس این مقاالت ،عوامل موثر
بر رضایت كاركنان شناااسااایی شد .در نهایت با نظر
متخصصین  3مورد از مهم ترین عوامل(معیارهاي)
تاثیرگذار بر رضایت كاركنان انتخاب شد و با استفاده از
آن ها پرسش نامه اي طراحی شد كه این عوامل در آن
به طور زوجی دو به دو مقایسه شدند؛ از این رو سواالت
این پرسش نامه  96مورد می باشد .این  3عامل شامل
شرایط محیط كار ،ارتباط با همکاران ،موقعیت شغلی،
نظارت و سرپرستی ،سیاست گذاري مدیریت ،ارتباط با
زندگی شخصی ،امنیت شغلی ،پاداش و حقوق و مزایا،
ارتقاء شغلی است .روایی محتوایی پرسش نامه توسط
متخصصین و پایایی آن از طریق آزمون آلفاي كرونباخ
تایید شد .با توجه به نتیجه مقایسه ها كه می تواند
شامل پاس هاي كامالً مهااام تر ،مطااالوبیت خیلی
مهم تر ،مهم تر ،كمی مهم تر یا یکسان باشد به ترتیب
اعداد  9 ،5 ،1 ،3و  4انتساب داده شد .اولویت بندي در
روش  AHPبدین صورت است كه :در فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی باید سه چیز مشخ گردد .این موارد
شامل هدف ،معیارها و گزینه ها می باشد .لذا هدف
انتخاب مهم ترین مولفه ،معیار تصورات ذهنی می باشد
كه كاركنان در نظر دارند و گزینه ها نیز  3مولفه
انتخاب شده می باشد .لذا پرسش نامه طراحی شده در
اختیار افراد قرار گرفت تا بعد از تکمیل ،مهم ترین
مولفه ها انتخاب گردند .پس از تصویب طرح ،با
هماهنگی قبلی پرسش نامه ها در اختیار نمونه مورد
مطالعااه قرار گااارفت .قااابل از تکمیل پرسش نامه
توضیحات كافی به نمونه مورد مطااااالعه داده شد و
رضایت شفاهی وي اخذ گردید.
روایی ابزار با نظر اساتید تایید شد و پایایی آن با
روش آلفاي كرونباخ مقدار  0/18به دست آمد .بعد از
تکمیل پرسش نامه ها با استفاده از روش  AHPكه از
روش هاي تصمیم گیري چند معیاره است اقدام به
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اولویت بندي ایاااان معاااایارها شااااد تا بتاااوان
مهم ترین معاااایارها را در اولاااویت گذاشت و اقدام
به برطااارف كاااردن آن هااا كاااارد .اولویت بندي
معااایارها با استاااافاده از نااااارم افزار Exper
 Choice vol.11صاااااورت گرفت.
یافته های پژوهش

جدول شماره  .1اطالعات دموگرافیک بیماران مشارکت کننده در مطالعه(تعداد= 044نفر)
متغیر

وضعیت تاهل
سطح تحصیالت

فاصله سنی

پاییااان تریااان وزن یا اولااااویت مربوط به نظارت
و ساااارپرساااتی با وزن  0/090بااااود(جااادول
شماره .)2

بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات
زوجی در عوامل مورد بررسی ،باالترین وزن یا اولویت
مربوط به پاداش وحقوق و مااازایا با وزن  0/262و

جدول شماره  .2وزن هریک از عوامل موثر بر رضایت کارکنان
نماد

عوامل
شرایط محیط كار
ارتباط با همکاران
موقعیت شغلی
نظارت و سرپرستی
سیاست گذاري مدیریت
ارتباط با زندگی شخصی
امنیت شغلی
پاداش وحقوق و مزایا
ارتقاي شغلی

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9

در شکل شماره  4اولویت عوامل بر اساس دیدگاه
نمونه ها نشان داده شده است .هم چنین نرخ
ناسازگاري براي این شاخ ها مقدار  0/05به دست
آمد .با توجه به این كه مقدار نرخ ناسازگاري باید كمتر

وزن شاخ
0/015
0/069
0/034
0/090
0/095
0/060
0/482
0/486
0/411

از  0/4باشد و این مقدار براي عوامل كمتر از  0/40بود
نشان می دهد وزن ها و اولویت هاي به دست آمده
قابل قبول می باشد و بین نظرات نمونه ها سازگاري
قابل قبولی وجود داشته است.
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جنسیت

نو
مرد
زن
مجرد
متاهل
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
بین  24تا  90سال
بین  94تا  10سال
بین  14تا  50سال
 54سال و باالتر

فراوانی
422
218
31
909
19
231
69
63
245
13
91

درصد
90/5
63/5
21/25
15/15
40/15
19/5
45/15
41/25
59/15
43/15
3/25

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.1.195

از  100نمونه مورد بررسی 63/5 ،درصد زن و
 15/15درصد آن ها متاهل بودند .بیشترین تراكم سنی
مربوط به گروه  10-94سال ( 95/15درصد) می باشد.
در خصوص تحصیالت ،بیشترین فراوانی مربوط به
گروه افراد لیسانس با فراوانی  231نفر ( 19/5درصد)
بوده است(جدول شماره .)4
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در شکل شماره  4رابطه بین هر یک از مولفه هاي
مورد بررسی و سه بخش كاري نشان داده شاده اسات.
بر این اساس نو بخش هاي محل كاري كاركنااااان
با سه عامل امنیت شغلی ،پااداش و حقاوق ماااازایا و

شکل شماره  .2رابطه بین جنسیت کارکنان و مولفه های مورد مطالعه

مزایا ،امنیت شغلی ،ارتباط با زندگی شخصی و نظارت و
سرپرستی بیشترین اولویت را جهات رضاایت كاركناان
داشتند(شکل شماره .)2

به جز مولفه نظارت و سرپرستی و ارتقاي شغلی ،در
سایر عوامل میزان اهمیت مولفه هاا در زناان بیشاتر از
مردان بود .هم چنین مولفه هاي ارتقاي شغلی ،حقوق و

شکل شماره  .3رابطه بین وضعیت تاهل کارکنان و مولفه های مورد مطالعه
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ارتقااااي شاااغلی بیشتر رابطااااه را داشات و تااثیر
نو بخااااش بار ایان ساه عاماااال در رضااااایت
كاركاااانان ماااورد مااااطالعه بیااااشترین تااثیر را
داشت.

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.1.195

شکل شماره  .1رابطه بین بخش و مولفه های مورد مطالعه

اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم-...جمیل صادقی فر و همکاران

022

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.1.195

مولفه هاي ارتقاي شغلی ،حقوق و مزایا ،امنیت
شغلی ،ارتباط با زندگی شخصی و نظارت و سرپرستی
بیشترین اولویت را جهت رضایت كاركنان ،چه متاهل و
چه مجرد داشتند .در این میان اختالف زیادي بین افراد
متاهل و مجرد و نحوه اولویت بندي مولفه هاي تاثیر
گذار بر رضایت از دیدگاه آن ها وجود نداشت(شکل
شماره .)9
بحث و نتیجه گیری
رضایت از شغاال یکی از عوامل بسااایار مهم در
موفقیت شغلی و عاملی است كه باعث می شود افزایش
بهره وري و كارایی و نیز احساس رضایت فردي ایجاد
گردد ،اگر شغل رضایت مطلوب را تامین نماید فرد از
شغلش راضی می باشد و اگر رضایت و لذت مطلوب را
تامین ننماید شخ شرو به مذمت شغل خود كرده و
در صدد تغییر آن بر می آید .آن چه مسلم است رضایت
شغلی بر روي رضایت شخصی فرد در زندگی تاثیر بسزا
دارد و این رضایت به نو شغل و فرد شاغل بستگی
دارد( .)49عدم رضایت شغلی سبب می شود كه انسان
از اساسی ترین ویژگی خود ،یعنااای آفریننااادگی و
سازندگی ،محروم شود .پیامدهاي نارضایتی شغلی فقط
به سطح روان شناختی و ابعاد فردي محدود نمی شود،
رقابت ها و ستیااازه هاي صنعتی ،اعتصابات ،تنبیه و
اخراج كارگران ،اعمال نظم مستبدانه از طرف مدیریت
و دیگر مسائل این چنینی همه محصول عدم رضایت
شغلی و تضاد و تعارض مدیران و كارفرمایان با كاركنان
است .گاهی نیز این ستیزه شااااکل پنهانی به خود
می گیرد .غیاااابت از كار ،كم كاااااري ،خرابکاري،
بی كفایتی از دیگر عوامل نمایانگر عدم رضایت شغلی
است( .)41بدین سبب سالیانه ضررهاي هنگفتی نصیب
اقتصاد ملی كشورها می شود .با این حال عوامل
مختلفی بر رضایت شغلی تاثیر گذار می باشند .هایس و
همکاران( )2040ویژگی هایی چون وجود سلسله مراتب
اداري ،حق نظارت و كناااترل ماااقامات اداري بر كار
زیردستان ،امکان پیشااارفت در سلسله مراتب اداري،
نظام مواجب پردازي و احساس حداقل امنیت مادي را
از جمله این عوامل دانسته است( .)45در مطالعه حاضر
 3مولفه شرایط محیط كار ،ارتباط با همکاران ،موقعیت
شغلی ،نظارت و سرپرستی ،سیاست گذاري مدیریتی،
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ارتباط با زندگی شخصی ،امنیت شغلی ،حقوق و مزایا و
ارتقاي شغلی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته هاي پژوهش حاضر نشان داد كه مهم ترین
مولفه موثر بر رضایت شغلی كاركنان مورد مطالعه
حقوق و مزایا بود كه وزن  0/486را كسب نمود .در
پژوهش محمودي( )46نیز حقوق و دستمزد باالترین
اولویت را كسب نمود .یافته هاي حاصل از پژوهش
استاد در سال  4981نشان داد كه پرداخت حقوق و
دستمزد منصفانه ،تامین امکانات رفاهی ،تفویض اختیار،
تامین امنیت شغلی در افزایش كارایی موثر است(.)41
حقوق را می توان به عنوان یک عامل محرک قوي در
انگیزش به حساب آورد و اگر پرداخت حقوق بر اساس
مشاغل ،در خط مشی به صورت عادالنه پرداخت نشود
باعث نارضایتی در كاركنان خواهد شد(.)48
بر اساس نتایج امنیت شغلی رتبه دوم و ارتقاي
شغلی رتبه سوم را كسب نمود .در مطالعه اي كه توسط
جباري و رجائی پور در اصفهان انجام گرفت ،سه عامل
ماهیت كار ،امنیت شغلی و حقوق و دستمزد به عنوان
عوامل بسیار مهم در ایجاد انگیزه از دیدگاه اعضاي
هیات علمی شناخته شدند( .)43در مطالعه اي دیگر كه
توسط بخشی علی آباد ،نوروزي و حسینی انجام شد،
عامل حقوق و دستمزد در بین عوامل بیرونی و درونی
به عنوان مهم ترین عامل در ایجاد انگیزش شغلی
معرفی شده است(.)20
یافته هاي حاصل از پژوهش خان در سال 2044
نشان داد كه پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه ،تامین
امکانات رفاهی ،تفویض اختیار ،تامین امنیت شغلی در
افزایش كارایی ماااوثر است( .)24در پژوهاااش هاي
مختلف سه عامل حقوق و مزایاي كافی ،امنیت شغلی و
شرایط مناسب براي كار كردن از عوامل بسیار مهم در
انگیزش كاركنااااان دانشگاه هاي علوم پزشاااکی
می باشد( .)21-22ساروس و دنستن( )2001در تحقیق
دیگري به این نتیجه دست یافت كه استقالل داخلی،
وضع و حاالت حرفه اي و پرداخت ها از مهم ترین
عوامل ایجاد رضاااایت و بهباااود عملکرد كاركنان
هستند(.)25
با توجه به یافته هاي این پژوهش ،مدیران و
رهبران باید به اهمیت عوامل موثر در ایجاد انگیزش
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حاااقوق و كاااارانه مناسااااب و اعمال سیستم هاي
تشویق و تنبااایه و ایااااجاد اماااکانات و تسهیالت
رفاهی براي كااااركنان موجااابات انگیزش دروناای
ایشان را فراهم می نماااااید كه این امااار می تواند
در نهایت موجب افزایش رضایت شغلی و بهبود عملکرد
.آن ها شود

شغلی در كاركنان بیمارستان ها توجه بیشتري نمایند و
 از طریق فراهم،در صدد پرورش استعدادهاي خالق
نمودن محیط مناسب توام با امنیت شغلی و آرامش
خاطر باشند تا كاركنان بتوانند ذهن خود را صرف ارائه
، در این راستا.خدمت بهتر به بیمارستان و بیماران كنند
توجه به رفع مشکالت اقتصادي از طریق پرداخت
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Abstract

Introduction: Challenges of service
provision systems necessitate the presence
of staff with higher motivation to work
more efficiently; therefore, paying close
attention to job satisfaction of such staffs to
enhance organizational efficiency sounds
essential. This study aimed to prioritize
factors affecting personnel satisfaction in
hospitals of TUMS using AHP Model.

importance (0.030). Factors of Job security
(0.182), job improvement (0.177), job
positions (0.091), working conditions
(0.075), communications among colleagues
(0.063), associated with personal life
(0.060), and policy management (0.035)
obtained next priority. Also, rank of items
in unmarried female employees were higher
than that of married male employees.

Materials & Methods: This was a crosssectional study conducted in 5 hospitals
affiliated to Tehran University of Medical
Sciences in 2015. The data collection tool
was
a
questionnaire
containing
demographic questions as well as nine
questions on personnel satisfaction. The
validity and reliability of the questionnaire
were assessed, and the data was analyzed
using analytic hierarchy process and Expert
Choice V. 11 software.

Discussion & Conclusion: The conclusions
for our investigation demonstrate that
correction mechanisms in hospitals and use
of leverage by offering incentives such as
performance-based
management
can
enhance motivation as well as the
employees’ performances. In addition,
efforts to strengthen social relationships
among colleagues would lead to more
satisfaction as a significant component.
Keywords: job satisfaction, analytic
hierarchy process, Tehran University of
Medical Sciences

Findings: According to the AHP model,
rewards and compensations were the most
important factors (0.262), and monitoring
and supervision were of the lowest

1. Students Scientific Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2. Dept of Health Care Management, Faculty of management and Medical Informatics, Iran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
3. Dept of Health Education, Faculty of Public Health, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran
4. Social Determinants of Health Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
* Corresponding author Email: Sadeghifar-j@medilam.ac.ir

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences

022

