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 چکیده
بخش تري داشته باشند را ضروري  چالش هاي نظام هاي ارائه خدمت، نیاز به كاركنانی كه با انگیزه بیشتر بتوانند عملکرد بهتر و اثر مقدمه:

 مطالعه حاضر با هدف ارتقاي بهره وري سازمانی امري مسلم تلقی می شود.ساخته است، لذا توجه همه جانبه به رضایت شغلی این كاركنان جهت 
ی به انجام سلسله مراتب لیتحل ندیتهران بر اساس فرآ یدانشگاه علوم پزشک يها مارستانیكاركنان ب یشغل تیعوامل موثر بر رضا يبند تیاولو
 رسید.

بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. ابزار  5كاركنان بر روي  4931مطالعه توصیفی حاضر در سال  مواد و روش ها:

رضایت شغلی بود كه از نظر روایی و پایایی مورد بر  لفه تاثیرگذاروم 3االت دموگرافیک و واي شامل دو بخش س  نامه گردآوري اطالعات پرسش
 صورت پذیرفت. 44نسخه  Expert Choiceمراتبی و نرم افزار بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده روش تحلیل سلسله 

بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی در عوامل مورد بررسی، باالترین وزن یا اولویت مربوط به  یافته های پژوهش:

 یشغل تیامن يمولفه ها بود. 090/0با وزن و پایین ترین وزن یا اولویت مربوط به نظارت و سرپرستی  262/0با وزن  ایحقوق و مزا پاداش و
( 060/0)یشخص ی(، ارتباط با زندگ069/0(، ارتباط با همکاران)015/0كار) طیمح طی(، شرا034/0)یشغل تی(، موقع411/0)یشغل ي(، ارتقا482/0)
كاركنان زن و مجرد بیشتر از كاركنان مرد و چنین رتبه مولفه ها در  همرا كسب نمودند.  يبعد يها تیاولو زی( ن095/0)تیریمد يگذار استیو س

 متاهل بود.

به نظر می رسد اصالح مکانیسم هاي ارائه پاداش در بیمارستان ها و استفاده از اهرم هایی مثل مدیریت بر مبناي  بحث و نتیجه گیری:

شتر عملکرد بتواند موجب ارتقاي انگیزه و عملکرد كاركنان گردد. به عالوه تالش در جهت تقویت روابط اجتماعی میان همکاران نیز به هر چه بی
 .گذار كمک شایانی خواهد كردکی از مولفه هاي تاثیریشدن این رضایت به عنوان 
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 مقدمه
و  هاا هساتند    سازمان ییدارا نیكاركنان ارزشمندتر

در جهات اهااداف   توانااد  یما عملکارد مناساب آن هااا   
در خاالف جهات    تیدر صورت عادم هادا   ایسازمان و 

رفتاار و  پرداختن به رو  نی؛ از اپیش روداهداف سازمان 
 يا ژهیااو تیاااهم تیریدر مااد یانسااان يرویاانگاارش ن
لااذا نیااروي انسااانی مهاام تاارین ساارمایه هاار . (4)دارد

و موفق  شرفتهیپ هاي سازمان سازمانی تلقی می شود و
 يرویا خود را صارف ن  هیاز زمان و سرما یبخش اعظم

 قیا طر نااا یكنند تاا از ا  یشاغل در سازمان م یانسان
 شیافزا ،دهند یكه ارائه م یخدمات تیفیو ك وري بهره
كاركنان به عنوان خط مقدم  تی. با توجه به اهم(2)ابدی

 يعوامل ارائه دهنده خادمات الزم اسات پاژوهش هاا    
 و هاا  ساازمان  يكاار  يعناصر فضا یبه بررس يمتعدد
كاركنان  احساسات ریكه اغلب تحت تاث یسازمان طمحی
 ریااا استف ناااا ی. با ا(9)بپردازند ،نان قرار داردآ و رفتار
از ناو    كلای  طاور  به یشغل تیتوان گفت كه رضا یم

و  ردیگ یسرچشمه م شینگرش فرد نسبت به شغل خو
احساسات مثبت كه افراد نسابت   ای التیبه مجمو  تما

 تیرضاا  زانی. م(1)گردد یاطالق م ،به شغل خود دارند
فارد از شاغل خاود     یمنف ایمعرف نگرش مثبت  یشغل

و  ونا  باشاد.   یما  يمتعادد  امال ثر از عوااست و متا 
را مجموعاه احساساات فارد     یشاغل  تیهمکاران رضاا 

امروزه محققاان باه    .(5)كنند یم انینسبت به شغلش ب
 يبه تمركاز بار رو   لیتما ،یشغل تیم مطالعه رضاهنگا
دارند، اماا   یشخص يها یژگیو ایو  یسازمان يهاریمتغ

 یبه بررس ازین ،رهایدرک تمام متغ يرسد برا یبه نظر م
یکای از راهکارهااي ماوثر در ایان     . میهر دو حوزه دار
كار)به عنوان مثاال درک   تیدرک مثبت وضعخصوص 

 مای باشاد، زیارا   شدن با كار(  و سازگار یعدالت سازمان
خاود در   تیكه كارمندان درک مطلوب از وضع یهنگام

وجااود دارد كااه  يشااتریمحاال كااار دارنااد، احتمااال ب
. طبق مطالعات انجاام  (6)رندیرا بپذ یسازمان يهنجارها
 تیباه رضاا   دیا با لیا حاداقل باه ساه دل    رانیشده مد

 ياریشاواهد بسا   د؛داشته باشان  اي ژهیكاركنان توجه و
ساازمان را تارک كارده و     یوجود دارد كه افراد ناراضا 

و  یاز سالمت جسام  یكارمندان راض دهند، یم ءاستعفا
برخوردارناد و   ینسبت به كاركنان ناراضا  يبهتر یروان

از شغل ناه تنهاا در    تیكنند، اثرات رضا یعمر م شتریب
 ریاااا ثات زیااا افراد ن یخصوص یسازمان بلکه در زندگ

( DDI)یالمللا  نی. سازمان توسعه ابعااد با  (1)گذارد یم
كاركنان و حفظ  تیرضا نیبر رابطه ب یرا مبن يشواهد
 يسااودآور شیو افاازا يو وفااادار يمشااتر تیو رضااا

كاركناان باه    تیرضاا  نیشركت اعالم كرد، عالوه بر ا
ها است  آن يشدت در ارتباط با تعهد كاركنان و وفادار

 يبارا  اي عوامال رواباط اثباات شاده     نیا ا يو هر دو
. مطالعاات  (8)سازمان هستند وري و بهره دیتول شیافزا
 تیرضاا  نیبا  ينشاان دادناد كاه ارتبااط ماوثر      گرید

در  یماال  ییو كارا وري بهره ،يمشتر تیكاركنان، رضا
وجااود دارد، كارمناادان  مارسااتانیسااازمان مثاال ب کیاا

 از اه آن يها بتیغ زانیكمتر مولد هستند و م یناراض
 يو ناوآور  دیقدرت تول یاست. كارمندان راض ترشیكار ب
 یشاغل  تیرضاا  شیهستند. افازا  دارند و وفادار يشتریب

منجر باه   تیكاركنان كه در نها هیروح شیمنجر به افزا
 تیرضاا  تیشد و در نها آنان خواهد وري بهره شیافزا

. (3)سازمان خواهد شد انیكاركنان منجر به حفظ مشتر
انجام شده عوامل موثر  قاتیاز مجمو  تحق یكل طوربه 

عوامل  ،يتوان به سه گروه عوامل ماد یرا م تیبر رضا
 يبناد  میكاار تقسا   طیو عوامل مربوط به مح یفرهنگ
كاركنان موثر  تیكه بر رضا یاز عوامل گریاز بعد د كرد.

قابال   زانیباشد كه به م یها م است، سالمت روان آن
 يعوامل مربوط به بهاره ور  يبر رو ریتاث باعث یتوجه
 تیاز جمله تعهاد و رضاا   یمطلوب سازمان جینتا گریو د
 کیا شود. به طور خاص، مطالعات متعدد ارتباط نزد یم
شان اااا را ن یغلاااا ش تااایو رضا یسالمت روان نیب

كاه باه نقاش كاركناان      یوقتا  نیا بر . بنا(40)داده اند
و گردش  یشغل یبه فرسودگ ءامکان ابتال ودنش یتوجه
. هر چه (9)افتیخواهد  شیكاركنان افزا انیدر م یشغل
تر باشاد  شا یب تیشغل و شخصا  نیو تناسب ب يسازگار
 را به دنبال خواهد داشات و هار   يترشیب یشغل تیرضا
 یكمتر باشاد، آثاار منفا    خوانی و هم يسازگار نیچه ا
. (44)خواهد كرد جادیو خود فرد ا زمانرا در سا يمتعدد
ماوثر بار    امال عو یدر رابطه با بررس متعددي مطالعات
 ریو سااا هااا انااااامارستیكاركنااان در ب تیرضااا يرو

كاه باه    اي مطالعاه  و اسات  گرفتاه  انجاام  ها سازمان
كاركناان بپاردازد،    تیعوامل موثر بر رضا بندياولویت 
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بر آن است تاا   یسع قیتحق نیانجام نگرفته است. در ا
باه   یااا له مراتباااا لیلی سلسااا تح با استفاده از مدل

كاركناان پرداختاه    تیعوامل موثر بر رضا بندي تیاولو
 ينظاام هاا   نتاری  ز جامعا یسلسله مراتب لیشود. تحل
چندگاناه   يارهاا یبا مع يرگی میتصم يشده برا یطراح
توان مسالله را   یفن، م نیاز ا يرگی با بهره رایاست؛ ز

در قالب معاادالت درآورد و در   یبه صورت سلسله مراتب
را در نظار گرفات.    یفیو ك یكم فمختل يارهایآن، مع
 يریا گ میمختلاف را در تصام   يهاا  ناه یگز ندیآفر نیا

 ارهایمع يرو تیحساس لیدهد و امکان تحل یدخالت م
 ناد یآفر نیا ا ن،یچن سازد. هم یرا فراهم م ارهایرمعیو ز
 و هاا  قضااوت  لیبا امکان تساه  ،یزوج سهیمقا هیبر پا

 نی. لذا با استفاده از ا(42)است شده نهاده بنا محاسبات،
 تیرضاا  شیرا كه باعاث افازا   یعوامل نتری روش مهم
 باا  ومشاخ  كارده    شاود را  یما  مارستانیكاركنان ب
را در  مارساتان یب رانیتوان مد یعوامل م نیا شناسایی
 يازهاا یباه ن  گاویی  پاسا   يبرا يرگی میتصم يراستا

 ياری مارستانیدر ب وري بهره شیافزا كاركنان و متعاقباً
 كرد.

 مواد و روش ها
به یفی می باشد كه ااو  توصاااحاضر از نمطالعه 

 یشغل تیعوامل موثر بر رضا نیمهم تر يبند تیاولو
تهران  یدانشگاه علوم پزشک يها مارستانیبكاركنان 
بیمارستان  5جامعه پژوهش شامل كاركنان  پرداخت.

 یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یمنتخب دانشگاه
 يها تانااارساامیباشد. در درون ب یم( 2204)تهران

تناسب در تعداد، پس از  تیمنتخب، با توجه به لزوم رعا
، از روش یااامورد بررس يااابرآورد تعداد نمونه ه

صورت كه ابتدا به  نیبه ا يدو مرحله ا يرینمونه گ
و سپس در درون طبقات از روش  يصورت طبقه ا

 نیتخم يساده استفاده شد. برا یتصادف يرینمونه گ
فرمول  نی. در ادیاستفاده گرد ریحجم نمونه از فرمول ز

α نو  اول در نظر گرفته شده است كه  يبه عنوان خطا
نو  دوم  يخطا βباشد.  یم 05/0آن برابر با  قدارم

است. در  2/0مقدار آن در اكثر مطالعات برابر با است و 
 نی. در اشود  یم 81/0برابر با  Z1-βمقدار  جهینت

نامه ها  درصد پرسش 20پژوهش فرض شده است كه 
 ينامه ها پرسش زانیم یعنیبر نخواهند گشت. 

تعداد  اساس نیا ردرصد است. ب 20برگشت داده نشده، 
مورد ذكر مورد  يها مارستانیب نفر از پرسنل 100

 مطالعه قرار گرفتند.
، در ابتدا مقاالت انجام شده در حوزه مطالعه نیا در

بررسی رضایت كاركنان در سازمان هاي بهداشتی و 
تا انتهاي سال  4980درمانی در ایران از ابتداي سال 

بررسی شد و بر اساس این مقاالت، عوامل موثر  4939
با نظر  تیدر نها ایی شد.اااساابر رضایت كاركنان شن

( يارهایعوامل)مع نیتر مورد از مهم 3 نیمتخصص
كاركنان انتخاب شد و با استفاده از  تیگذار بر رضاریتاث
عوامل در آن  نیشد كه ا یطراح ينامه ا ها پرسش آن

رو سواالت  نی؛ از اشدند سهیدو به دو مقا یبه طور زوج
عامل شامل  3 نیباشد. ا یمورد م 96نامه  پرسش نیا
 ،یشغل تیكار، ارتباط با همکاران، موقع طیمح طیشرا

ارتباط با  ت،یریمد يگذار استیس ،ینظارت و سرپرست
 ا،یحقوق و مزا پاداش و ،یشغل تیامن ،یشخص یزندگ
نامه توسط  پرسش ییمحتوا ییاست. روا یشغل ءارتقا

كرونباخ  يآزمون آلفا قیآن از طر ییایو پا نیمتخصص
تواند  یها كه م سهیمقا جهیشد. با توجه به نت دییتا

 یلیخ تیلوباااتر، مط مااامه كامالً يها  شامل پاس 
 بیباشد به ترت کسانی ایتر  مهم یتر، كم تر، مهم مهم
در  يبند تیانتساب داده شد. اولو 4و  9، 5، 1، 3اعداد 
 لیتحل ندیصورت است كه: در فرآ نیبد AHPروش 

موارد  نیمشخ  گردد. ا زیسه چ دیبا یسلسله مراتب
باشد. لذا هدف  یها م نهیو گز ارهایشامل هدف، مع
باشد  یم یتصورات ذهن اریمولفه، مع نیانتخاب مهم تر

مولفه  3ز یها ن نهیكه كاركنان در نظر دارند و گز
شده در  ینامه طراح باشد. لذا پرسش یانتخاب شده م

 نیمهم تر ل،یتا بعد از تکم رفتقرار گ افراد اریاخت
طرح، با  بیمولفه ها انتخاب گردند. پس از تصو

نمونه مورد  ارینامه ها در اخت پرسش یقبل یهماهنگ
نامه  پرسش لیبل از تکمااا. قرفتاااگه قرار اامطالع
العه داده شد و اااانمونه مورد مط به یكاف حاتیتوض
 د.یاخذ گرد يو یشفاه تیرضا
آن با  ییایشد و پا دییتا دیابزار با نظر اسات ییروا
. بعد از به دست آمد 18/0مقدار كرونباخ  يروش آلفا
كه از  AHPنامه ها با استفاده از روش  پرسش لیتکم
است اقدام به  ارهیچند مع يریگ میتصم يها وشر
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وان اااد تا بتااااش ارهایاااامع ناااایا يبند تیاولو
ام گذاشت و اقد تیوااارا در اول ارهایاااامع نیتر مهم
 يبند تیرد. اولوااااا كااه ردن آنااارف كااابه برط
 Experرم افزار ااااافاده از ناااابا است ارهایااامع

Choice vol.11 ورت گرفت.اااااص 

 ی پژوهشیافته ها

و  درصد زن 5/63نمونه مورد بررسی،  100از 
 سنی تراكم درصد آن ها متاهل بودند. بیشترین 15/15

 می باشد. (درصد 15/95) سال 10-94 گروه به مربوط
در خصوص تحصیالت، بیشترین فراوانی مربوط به 

درصد(  5/19نفر ) 231با فراوانی  لیسانسگروه افراد 
 (.4 شماره بوده است)جدول

  
 

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

 مرد 422 5/90
 جنسیت

 زن 218 5/63

 مجرد 31 25/21
 وضعیت تاهل

 متاهل 909 15/15

 فوق دیپلم 19 15/40

 لیسانس 231 5/19 سطح تحصیالت

 فوق لیسانس و باالتر 69 15/45

 سال 90تا  24بین  63 25/41

 فاصله سنی
 سال 10تا  94بین  245 15/59

 سال 50تا  14بین  13 15/43

 سال و باالتر 54 91 25/3

 
بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات 
زوجی در عوامل مورد بررسی، باالترین وزن یا اولویت 

و  262/0با وزن  ایزااااپاداش وحقوق و ممربوط به 

ویت مربوط به نظارت اااااولن وزن یا ااان تریاااپایی
 دولاااود)جااااب 090/0تی با وزن ااارپرسااااو س
 (.2 شماره

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

 وزن شاخ  نماد عوامل

Q1 015/0 كار طیمح طیشرا  

Q2 069/0 ارتباط با همکاران  

Q3 034/0 یشغل تیموقع  

Q4 090/0 ینظارت و سرپرست  

Q5 095/0 تیریمد يگذار استیس  

Q6 060/0 یشخص یارتباط با زندگ  

Q7 482/0 یشغل تیامن  

Q8 486/0 ایپاداش وحقوق و مزا  

Q9 411/0 یشغل يارتقا  

 
اولویت عوامل بر اساس دیدگاه  4 شماره در شکل

چنین نرخ  نمونه ها نشان داده شده است. هم
به دست  05/0ناسازگاري براي این شاخ  ها مقدار 

كه مقدار نرخ ناسازگاري باید كمتر  آمد. با توجه به این

بود  40/0باشد و این مقدار براي عوامل كمتر از  4/0از 
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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 رابطه بین بخش و مولفه های مورد مطالعه .1شماره  شکل

 
رابطه بین هر یک از مولفه هاي  4 شماره در شکل

مورد بررسی و سه بخش كاري نشان داده شاده اسات.   
ان اااا بر این اساس نو  بخش هاي محل كاري كاركن
زایا و اااا با سه عامل امنیت شغلی، پااداش و حقاوق م  

ه را داشات و تااثیر   اااا غلی بیشتر رابطااااي شاااارتق
ایت اااا ل در رضاااا ش بار ایان ساه عام   اااانو  بخ
شترین تااثیر را  اااا طالعه بیاااا ورد مااانان مااااكارك
 داشت.

 

 

 
 مورد مطالعه یو مولفه ها جنسیت کارکنان نیرابطه ب .2شماره  شکل

 
شغلی، در به جز مولفه نظارت و سرپرستی و ارتقاي 

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

مزایا، امنیت شغلی، ارتباط با زندگی شخصی و نظارت و 
سرپرستی بیشترین اولویت را جهات رضاایت كاركناان    

 (.2 شماره )شکلداشتند

 

 
 مورد مطالعه یو مولفه ها وضعیت تاهل کارکنان نیرابطه ب .3شماره  شکل
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مولفه هاي ارتقاي شغلی، حقوق و مزایا، امنیت 
شغلی، ارتباط با زندگی شخصی و نظارت و سرپرستی 

جهت رضایت كاركنان، چه متاهل و بیشترین اولویت را 
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

 (.9 شماره

 بحث و نتیجه گیری
مهم در  اریااااز عوامل بس یکیل اااز شغ تیرضا
 شیافزا شود یاست كه باعث م یو عامل یشغل تیموفق

 جادیفردي ا تیاحساس رضا زیو ن ییبهره وري و كارا
 فرد از دینما نیمات مطلوب را تیگردد، اگر شغل رضا

و لذت مطلوب را  تیباشد و اگر رضا یم یشغلش راض
به مذمت شغل خود كرده و  شرو  شخ  دیننما نیمات

 تیمسلم است رضاچه  . آندیآ یم آن بر رییدر صدد تغ
بسزا  ریثات یفرد در زندگ یشخص تیرضا روي بر یشغل

 یبستگ به نو  شغل و فرد شاغل تیرضا نیدارد و ا
شود كه انسان  یسبب م یشغل تیعدم رضا .(49)دارد

 وی دگاااننیآفر یاااعنیخود،  یژگیو نیتر یاز اساس
فقط  یشغل یتینارضا امدهايیپ محروم شود. ،یسازندگ

شود،  یو ابعاد فردي محدود نم یبه سطح روان شناخت
و  هیاعتصابات، تنب ،یهاي صنعت زهااایست رقابت ها و

 تیریاخراج كارگران، اعمال نظم مستبدانه از طرف مد
 تیهمه محصول عدم رضا ینیچن نیمسائل ا گرید و
 كاركنان با انیو كارفرما رانیو تضاد و تعارض مد یشغل

به خود  یپنهانکل ااااش زهیست نیا زین یاست. گاه
 خرابکاري، اري،اااااز كار، كم ك بتاااای. غردیگ یم
 یشغل تیعدم رضا انگریعوامل نما گریاز د یتیكفا یب

 بینص یهنگفت ضررهاي انهیسبب سال نی. بد(41)است
با این حال عوامل  شود. یكشورها م یاقتصاد مل

هایس و مختلفی بر رضایت شغلی تاثیر گذار می باشند. 
چون وجود سلسله مراتب  ییها یژگیو( 2040)همکاران

 قامات اداري بر كاراااترل مااااداري، حق نظارت و كن
در سلسله مراتب اداري،  رفتاااشیامکان پ ردستان،یز

را  مادي تینظام مواجب پردازي و احساس حداقل امن
. در مطالعه حاضر (45)از جمله این عوامل دانسته است

مولفه شرایط محیط كار، ارتباط با همکاران، موقعیت  3
شغلی، نظارت و سرپرستی، سیاست گذاري مدیریتی، 

ارتباط با زندگی شخصی، امنیت شغلی، حقوق و مزایا و 
 ارتقاي شغلی مورد بررسی قرار گرفتند.

 نیپژوهش حاضر نشان داد كه مهم تر هاي تهافی
كاركنان مورد مطالعه  یشغل تیمولفه موثر بر رضا

در . را كسب نمود 486/0وزن  كه بود ایحقوق و مزا
باالترین  و دستمزد حقوقنیز  (46)پژوهش محمودي

یافته هاي حاصل از پژوهش اولویت را كسب نمود. 
نشان داد كه پرداخت حقوق و  4981در سال  استاد
تامین امکانات رفاهی، تفویض اختیار، منصفانه،  دستمزد
. (41)استامنیت شغلی در افزایش كارایی موثر  تامین
 در قوي محرک عامل یک عنوان به می توان را حقوق

 اساس بر حقوق اگر پرداخت و آورد حساب به انگیزش

 پرداخت نشود عادالنه صورته ب مشی خط در مشاغل،

 .(48)شد خواهد كاركنان در نارضایتی باعث
ی رتبه دوم و ارتقاي شغل تیامنبر اساس نتایج 

مطالعه اي كه توسط  درشغلی رتبه سوم را كسب نمود. 
انجام گرفت، سه عامل  جباري و رجائی پور در اصفهان
حقوق و دستمزد به عنوان  ماهیت كار، امنیت شغلی و
انگیزه از دیدگاه اعضاي  عوامل بسیار مهم در ایجاد

. در مطالعه اي دیگر كه (43)شدند علمی شناختههیات 
حسینی انجام شد،  آباد، نوروزي و توسط بخشی علی
دستمزد در بین عوامل بیرونی و درونی  عامل حقوق و
مهم ترین عامل در ایجاد انگیزش شغلی  به عنوان
 .(20)است معرفی شده
 2044خان در سال هاي حاصل از پژوهش  یافته

 نشان داد كه پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه، تامین
امکانات رفاهی، تفویض اختیار، تامین امنیت شغلی در 

هاي  شااادر پژوه. (24)وثر استاااكارایی م افزایش
شغلی و  سه عامل حقوق و مزایاي كافی، امنیت مختلف

 ار كردن از عوامل بسیار مهم درشرایط مناسب براي ك
کی اااان دانشگاه هاي علوم پزشااااانگیزش كاركن
( در تحقیق 2001دنستن)ساروس و  .(21-22)می باشد

كه استقالل داخلی،  دیگري به این نتیجه دست یافت
ترین  مهم پرداخت ها از وضع و حاالت حرفه اي و

ود عملکرد كاركنان اااایت و بهباااعوامل ایجاد رض
 . (25)هستند

با توجه به یافته هاي این پژوهش، مدیران و 
ثر در ایجاد انگیزش وباید به اهمیت عوامل م رهبران
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كاركنان بیمارستان ها توجه بیشتري نمایند و  شغلی در
پرورش استعدادهاي خالق، از طریق فراهم  در صدد
آرامش محیط مناسب توام با امنیت شغلی و  نمودن
 باشند تا كاركنان بتوانند ذهن خود را صرف ارائه خاطر

راستا،  خدمت بهتر به بیمارستان و بیماران كنند. در این
پرداخت  توجه به رفع مشکالت اقتصادي از طریق

 ب و اعمال سیستم هايااااارانه مناساااقوق و كاااح
کانات و تسهیالت اااجاد اماااایه و ایاااتشویق و تنب

ی اابات انگیزش درونااااركنان موجااابراي ك رفاهی
ر می تواند ااااید كه این اماااامی نم ایشان را فراهم

رضایت شغلی و بهبود عملکرد  در نهایت موجب افزایش
 آن ها شود.
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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. 

 

Materials & Methods: This was a cross-

sectional 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. 

 

Findings: According to the AHP model, 

rewards and compensations were the most 

important factors (0.262), and monitoring 

and supervision were of the lowest 

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. 

 
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 
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