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Background: This study aimed to identify factors affecting job motivation and to prioritize them using Analytical Hierarchy Process in a
military center.
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Materials and Methods: This study was a cross-sectional analysis
that was conducted in 2015 in a military center. The sample consisted of 100 people. Data collection tools included two questionnaires
that were designed based on Herzberg's theory of motivation. The
method used for prioritization was Analytic Hierarchy Process
(AHP).
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Results: Results showed that the components of job security and decent wages with importance coefficients of 0.29 and 0.20 are respectively the first and second priorities and the components of communication and environmental policy with importance coefficient of
0.02 are in the last level
Conclusion: In this study, it was concluded that the organization can
provide a secure platform for achieving organizational goals and better performance of staff by providing job security and attention to
economic and livelihood problems as well as staff performancebased payment.
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1كارشناس شرشم مها ردر منمرس دش هن ناد
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میكز مام ش ام ی ت

ه پژ هش ده ر ش متالیه قو یف  -قیلیل شرت كه ده ر ش مقتی در را 1231

میكز مام ش ام شمد شرت ح ش و ه پژ هش شامس  122فی دود شدزشر یدآ ری دشدد هنا

شامس د پیرهنامه دود كه دی شراس قزوری ش یزش هیزدیم طیشح شم م ر ش موردشرافادد دنیشی
ش لو تدنمیر ر ش قیلیس رلسله میشقی ) (AHPدود
ي :یهه ا اه ها هاا دشد مؤلفه های شمنیت شغل

 2223در ش لو ت های ش
*میيس ده مسلی
طاهید وری کناش
قلفه)+38(3131121223 :
پست شلرای ی :

مؤلفههای مؤثی دی ش یزش شغل

ش لو تدنمی آا هنا دنه

درا زد منار ده قیقی دا ضی

د م مؤلفه های شرقیاو

مه

میی دا ضی

شه یت 2233
شه یت  2223در

ش لو تهای آ ی یشر دشر م
مییجهگی:چ در ش ه پژ هش ده ش ه ای ه رریم ش كه رازماا م قوش م شز طی ا یشهش آ ردا شمنیت
شغل

قوجه ده مهرشت ش اصادی مییها كاركناا ه چنیه پیدش ت میان دی ع لریدر دسنانی

شمن رش جات قیقا شهمشف رازماا ع لرید داای كاركناا یشهش كننم
کلید را هه ش یزش شغل ر میكز مام ر قیلیس رلسله میشقی

مقدمه
حیكت شرت شز می رازما
ش یزش در ش تش ده مینای پو ا
ش یزد عیارت شرت شز عامس در كه داع قغییی در ر اار حیكنت
در مسیی پیهیید شهمشف رازما م یدد مناد هی رازماا ده د
مناد مادی ققسیش م شود شز آ ا كه منننادن
دراه مناد ش سا
مادی یز قور مناد ش سا مورد شرافادد یشر م ییدر شرنانفنادد
داینه شز ش ه مناد مادی دم ا دششاه یی ی داش یزد ادنس ش ن نام
یست در د یای پیهی اه شمی زر در هی رازما نینی ی ش سنا ن
ع مد قی ه ریما ه ر شز عوشمس ق ثیی شر در قیقا شهمشف هنی
رازماا میسو م شود 1
دیشی رریما ده ش ه شهمشف دا م عوشمس ش یزش نننمد رش در ش سناا
شنا ت در جات ق میه یازهای ضی ری ش دود آ چه مسلش شرنت
دا م مورد پ یش یشر یید ش ه شرت كه دهعلنت قنفنا ت هنای
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نینس شز
یدیر ش یزدهای ش یشد دا رم ی مافا ت م داشم پن
هی و ه ش مشم در زمینه ش اد ش یزش زم شرت ژ های نیدی
شش ا شنا اه شود قا داوشا عوشمس ش یزش در آ اا رش قه نین
دشد مم یشا مسزو ا دا م دمش نم كه یی ی ش سا داش یزد در دقا ر
پو ا ر قیقا ریارتها شرایشقژی رازماا ق ثیی شر شرت 3
شز رو مم یش كه ده شرزشهای ش سا شه ینت من دهنننم
رضا ت شغل كاركناا رش شزج له شهمشف ش ل رازماا من دش نننمر
میاقم م ش زش ش كارش در ای ه دایود ش یزش میسی شرت 2
رضا ت شغل یش شرت كه ید دردارد شغلش دشرد كسن كنه
دششاه داشمر سیتده شغس ود یش م نینت
رضا ت شغل دا
دشرد كس كه شز شغس ود ارشض داشمر دیا ی پا یه دودا ش یزد
ش م داشم رضا ت شغل حیكت در یی ی ش سا رش در رازماا
جات م دهم ل ش دیرر عوشمس ق ثیی شر دی رضا نت شنغنلن در
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رازماا شز شه یت ز ادی دی وردشر شرت كاركناا قن نا نس دشر نم
مه پیدش ت مانار دنا
ریساش شرققا ر مسزولیت پ ییر
شغس مسزولیت ید ده ورت عاد ه داشم در ش ه ورت ش یشد در
كار ود شحساس رضا ت دیهایی م كننم
متالیات دسیاری در دش س ار شز كهور در زمینه ق ثیی عنوشمنس
ش یزش ( هن ) دامششا دی رضا ت شغل ش یزش كاركننناا
ورت ی اه شرت كه در موشردی شه یت دیهای عوشمس هنن دنی
عوشمس دامششا ا ارج رش ق یم ودد ش م كه متادا می هیزدیم
شرت در موشردی شه یت عوشمس ارج رش دیاا كیددش م 1
دا م ده ش ه راه قوجه دششت كه شثیشت اش شز رضا ت شغل ر دنی
جامیه یز ق ثیی شر شرت هن ام كه ش یشد شز شغس ود رشض داشنم
شز كار ود ل ت م دی م در جات رشمت جامیه ود دیهای قشش
م كننم کیش كه شز طی ا رضا ت شغل ر شادشد مسیت ده ا ه
جامیه یز مناقس م یدد 5
دیرر ها ه چنیه هاا دشددش م كه دا ش زش ش میزشا رضا ت شغلن
ش یت مولم دودا ید یز ش زش ش م ادمر ش یزد هنای كناری
دیهای ییت شز كار ك ای م شود
شاهشزآا ش ه ش یزدهنا
ش یشد ش یزدهای مافا ق دیشی كار دشر م
ر زدهر ز قغییی م كننمر آ اه شز یازهای ش یشد در رازمناا ش ن ناد
ش یزش شغل دیشی پیش دین قفسیی ر اارهای ش هاا مفیم شرنت
شز ضی رت ها شرت كه یا م اد مد ی اه شود ز یش ش ن نینزش
عامس ش ل در ش اد یالیت ها شرت
قوجه ده ش یزش شغل كاركناا ده صو دیرر عوشمس ق ثیی ن شر
ش نس
در ش یزش شغل شمی زد در ش ل میشكز عل ده عنوشا
پ ی اه شمد متالیات ز ادی در مورد شه یت ق ثیی آا ش ن نام
شمد شرت 8
ش ه متالیه دا همف شنارا مؤلفههای مؤثی دی ش یزش شغنلن
ش لو تدنمی آا ها ده ر ش قیلیس رلسله میشقی در ن منیكنز
مام ش ام ی ت
در متالیه حاضی مؤلفه های شمنیت شغل ر حقو درا زد منارن ر
مو ییت شغل مسزولیت شغل شز قته می كاركناا ش ه میكز در
یشر ی انم شمنیت شغل حقنو شز عنوشمنس
ش لو تهای دا
دامششا در ش اد ش یزش شغل شرت ش ه متالیه هاا دشدد كنه
عوشمس دامششا (دیی ) ش اد ش یزش شغل شز می كاركناا ش نه
رازماا شز قش عوشمس ش یزش (در ) شه یت دیهایی دشرد
متالیه قوجه ودا ده رضا ت شغل ممرریه در دنم ر د
در
موج دا ر اه كیفیت كارش آموزش كاركناا شمد شرنت 3
در متالیه حاضی ماشقی ه ش لیه ش لو تر شمنیت شغنلن نزشرش
شمد كه ش ه عامس در دی متالیات یز مورد ق كیم یشر نی نانه

شرت  12داقوجهده اا دهدرت آممد دا سا ده د مؤلفه شمننینت
شغل حقو مزش ا كه هی د شز عوشمس دامششا م داشم قنوجنه
ز ادی شود طیا قزوری هیزدیم ش ه عوشمس مساقی ا دا نینالنینت
كاری ش یشد شرقیاط مشر م شما ا شز كیفیت آاها كاراه شود داع
ارضا ا كاركناا م شود اا آا دیرر دا اا قنینقنینقنات
هیزدیم ه سو یودد ز یش ی میاقم شرت جود عوشمس دنانمششنان
( ارج ) در كار ضی ری شرت در ورق كه جود مششاه داشنننم
مهرل حا س شود ل عوشمس ش یزش (در ) موج قی ی
دیرر ر پزشراا پیقغال دنه دلنینس
م شودر در ورق كه در
ك یود حقو مزش ا حاضی دود م قغییی شغس دهنم 11
عامس میی نوی در ش ن نینزش
حقو رش م قوشا ده عنوشا
مه
ده حسا آ رد ش ی پیدش ت حقو دی شراس مها سر در
ده ورت عاد ه پیدش ت هود داع ارضا ا در كاركناا نوشهنم
شم  13در ش عامس ش ا ا حقو درا زد دهعننوشا د منینه
ش لو ت قور كاركناا ش ه میكز رش م قوشا قو یات ش هاا در مقا سه
دا را ی مها س در می ی ت اا قیقا لچیه یز هاا دشد كنه
 88در م شز پیراارشا شز حقو مزش ای ود دهعلت ر ان كنارر
ارشض دود م 12
دا جود ش نره دیهای ش یشد متالیه ضییت شرا مشم رر دششنانننم
شمنیت شغل رش دهعنوشا ماشقی ه عامس ق ثیی شر در رضا ت شغنلن
ا وا مقیرشت دیشی ح ا ت
شعشم كید م کوا ش اد شمنیت شغل
شرار شز كاركناا ماش قی ه عامس ش زش ش دهنمد رضا ت شغل آ اا
شرت پزشراا یز عامس شمنیت شغل رش دیش شز هی عامس د ن نیی
دودا آ نمد مششاه دی امهر زی یی در حی نه
دهعلت امه
ود رش ق ثیی شر م دش نم  11دی یشری شمنیت شغل ده جود ا وا
مه میی دسا دشرد
مقیرشت
در ش ه متالیه مو ییت شغل در رقیه روم عوشمس مؤثنی در ش ن ناد
ش یزش شغل دودد شرت دششاه شمراا شرققا ده رقیههای دا قنی
د الت مساقیش در شمی قص یش ییی رازماا دیشی كاركننناا منانش
شرت ش ه شمی هاا م دهم كه در میاا كاركناا رازماا عش ه دنه
پیهی ت جود دشرد كه ش ی قوجه شود مو قیت رازماا رش دنههن نیشد
وشهم دششت مم یشا دا م شز ش ه ی ت شرافادد كیدد زمینههای
زم رش یشهش ا نم شغس درآمم شش ا دی مو ییت شجان ناعن
ا ید قنوجنه
آ اا ق ثیی شر شرت ش ی در رازماا ده ممات
متنالنینه
هود دکار س د عش در رازماا م شود در
ش یشد جوشا ( 32-33را ) عامس مو ییت شغل رش دهعنوشا ماشقی ه
عامس ش اد ش یزش دش ساه ش ه عامس رش ده دلیس جنوشا دنودا
پیهی ت دش سانم 15
دششاه ش ی ی دیهای شمیم شر دودا ده قی
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جود آزشدی شدیشز عقیمد دشدا مسزولیتر پ یش
مسزولیت شغل
در قص یش ییی های رازماا ده عننوشا
پیهناادشت مارت ش
کاارمیه عامس مؤثی در رضا ت شغل شرت كه شه یت ش ه عامس در
متالیه ش م ه رارشا یز مورد ق یم یشر ی اه شرت 1
عوشمس رضا ت شغل در هی رازماا داقوجهده ش نانکنای شنیش ن
رازمااها مافا ت شرت در رازمااهای مام نینی ی ش سنا ن
ده عنوشا ر شز مناد حیاق قلق دا م دیهای ه قوجه رش دنه آا
ود کوا یی ی ش سا دا ش م هه م قوش م شز ود ش یتر شدانرنارر
ش اا قیام ودر ق ثیی ش یف دی ع لرید رازماا د شرد داقنوجنه
ده ش نره قوش نمی های ش یشد م ال زد ده هش هسانمر مهاهنمد
م شود دی شز آاها شز داید ری دا قی در رازماا دی وردشر هسانم
كه علت ش اشف اش شز رضا ت شغل آاها م داشم 1
ش یزش شغل شز ما ای ه عوشمس ق ثنینی ن شر در منو نقنینت
عق ما م ریساش دودد در ورت د قوجا ده آار داع هنمر
ر اه مناد رازماا م شود ای ه متالیه حاك شز آا شرت كه
 32در م قشش  82در م ش یزد عامس مو قیت در رنازمناا هنا
زشرش شمد شمی زد دزر ای ه کالش مم یشار موشجاه دا ینی هنای
كش ش یزد كش مسزولیتپ ی م داشم 18
داقوجه ده ش نره یی های مام در هی كهورر حا شرنانقنش
شمنیت ق امیت شرض آا م داشنمر ش امشر مام حرومنت دنم ا
ش امشر قوش نمی یی های مام میسی وشهم شم ل ش شرنانفنادد
یی داینه شز ش ه یی های شرزش نم ضی ری م داشم ش ی یی ها
شز ش یزد زم جات ش ام م مور ت های رازماا دی وردشر یاشنننمر
درایر ده شهمشف كیشمد دیشی رازماا مام شمرااپ ی وشهم
دود ل ش حف ققو ت ش یزدر یازمنم قیقیقات سایددشی در رشدتنه
دا قیی ش یزد ق ثیی عوشمس ش یزش در یی های مسنلن شرنت
ش یکه در كهور ما متالیاق در ش ه زمینه ورت ی انه شرنت
قیقیقات هاا دشدد كه عوشمس ش یزش در میی های نو نا نوا
مافا ت شرت 13
در یی های مسل دهدلیس قفا ت شیش میی كار لز م جنامن قنی
شما دیرر ها در ش ه مورد پژ هه یشا رش ده ش ام من نمد ش نه
پژ هش ما ا س كید ای ه قیقیا م قوش م مسزو ا یما مهاا
رش در شمی ریارت شری طیشح مام ش یزش مورد یاز رنازمناا
ود اری دهم
در زمینه عوشمس مؤثی دی رضا ت شغل ش یزش ش یشدر قزوریهنای
م الف جود دشر م كه در د ی د كل یشر م یی م قزوری هنای
میاوش كه ده میاوشی ش اد رضا ت شغل ش یزش م پیدشز نم
ما نم قزوری مازلو قزوری هیزدیم قزوریهای نیآ نننمی كنه
یآ نم آا رش در می م یی م شز ج له قزوری آدشمز قزوری رانور

ر م  32رش قی ه كاردیدیقی ه قزوری مورد شراناد در دیررن
رضا ت شغل ر قزوری هیزدیم شرت هیزدیم میانقنم شرنت كنه
ا هن (عوشمس منینی
ش یزش شغل قیت ق ثیی عوشمس در
ا دامششا (عوشمس امشر مد ش نینزش)
ش یزش) عوشمس دیی
م داشم كه دا متالیه آاها م قوشا ما ای ه عوشمس رضا ت شغنلن
رش شنارا كید شز آاها در دی امههای شرققای كیفیت عن نلنرنید
رازماا شرافادد ود  31ل ش داقوجه ده می ات م ال قیار ن
مایمد كه در پیش ر ی دش شپژ هاا میققاا ش ه مسزلنه جنود
دششت ل ش دیشی ش یزشر دا م شز می اق شرافادد شود كه داقوجنه دنه
شیش مییت جامیه موردقیقیار قیلیس ادس شرافادد داشنم در
ش ه قیقیا شز می ه هیزدیم ده دلیس دشرش دودا طیقهدنمی منار شز
عوشمس شغل عوشمس یدیر شرافادد شم
ش سااها دیشی یالیت ود ش یزدهای مافا ق دشر م ش لو تدنننمی
آاها دیشی ه ه رساا داشم ش یزش شغلن ش نیشد كنه شرد
رازماا م شو م م ره شرت رساا یاشم 33
شز ج له عوشمس مؤثی دی ش یزش شغل م قوشا ده حقو مزش ار شور
هاو در میی كارر شمنیت شغل ر عش ه ده شغس ر شد شجا اع
جال دودا كنار ششنارد
منار در میس كارر ماهیت كارر مردش
كید  32-31ش یزش شغل شز یازهای رشنمیر شجنان ناعن
جمش یست دا سا ده ش ه یازها پار دشد عنامنس
یز ولو
كارر دششاه میی دیشی پیهیید آا شرت
پیدش اه هی ك ده
هی رازماا دیشی ق میه شهمشف ود یاز ده یی ی داش نینزد دشرد
کنا چه ید شز ش یزش شغل منار دی وردشر یاشم اوش ساه ود رش
شرضا كیدد داع ش ت كارش م شود 35
قوشا
اا قیقیقات هاا م دهم كاركناا داش یزدر شز مرت دم
هن ود دی وردشر هسانم شز می رازما ر رازما منو نا
متلو شرت كه ق میهكننمد رت دا ی رضا ت شغل دناشنم قنا
دقا كاركناا شود 3
داوش م من یده ج
در متالیات میدوو ده شرقیاو دیه ش یزش شغل رنتن كنارش ن ر
د ش یز موج كاهش كارش ید در رازماا شمد شرنت 3
ه چنیه ش ه عامس ری عمم حکور در میس كار كاهش كیفیت
ك یت كار شمد شرت  38ه چنیه اا متالیات هاا دشدد شرنت
ز ادر ك یود حقو درا نزدر نمششنانه
كه راعات كار طو
شمنیت شغل ر عمم شراقش شغل مناد اكا ر دهعنوشا عنوشمنس
داع اشمیمیر دیااشمد شرت 33- 22
میقی دا د ش یز
دیشی ش زش ش داید ری رضا ت شغل كاركناا دا سا ر ضی رتهنا
عوشمس مؤثی در ش اد ش یزش شغل شنارا ن شنود  21كنه
م قوش م داع دا ر اه داید ریر میقا شما شهمشف رنازمناا
رازماا
ش اد میی پیشور دیشی ش ام یالیت داشم درایاد ده
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رش

منینسنی

شه یت رساا
ك ماشقی
ماشقی
یل ماشقی
كامش ماشقی

1
2
5
3

پیرهنامه دی هت دشدد شم (شز میاا  122پیرنهنننامنهر  85نفنی
پیرهنامه رش قر یس  15فی دهدلیس عمم ق ا س دیشی مهاركنت در
متالیهر پیرهنامه رش قر یس رید م) دیشی قنینلنینس دشدد هنا شز
یمش زشرهای  E pert Choice 11 SPSS 18.0آزمواهنای
قیلیل  t-testشرافادد ید م یآ نم قیلیس رلسله میشقی )(AHP
ر شز ر شهای قص یش ییی شرنت در ش نه ر شر مسنزلنه
ز نههای م ال موجود
قص یش ییی شدامش را اار دشددشمد ر
دی شراس مییارهای متی در قص یش ییی داهش مقنا سنه شنمد
م شود مسزله قص یش ییی
ش لو ت ش ا ا هی شز آاها مه
رلسلهمیشق حس م شود دنادیش نه نام ش
شز طی ا قهریس
قهریس در ت رلسلهمیشق قص یش شرت كه شز ره رت قهنرنینس
م شود رت ش هی در ت دیااكننم همف قص یش یی مد شرنت
رت آ ی هی در ت یز دیااكننمد ز نهها شرت كه داه نم ن نی
ر ادت م كننم مقا سه م شو م همف قص یش یز در اا ت قیییه
شه یت سی ش ه ز نهها ده ورت زاهای عمدی م داشم رتن
میا ش ه در ت كه ما ای ه رت آا م دناشنمر هناا دهنننمد
مییارها شرت كه دی شراس آاها ز نه هنای ر نین منقنا سنه
م شو م در ش ه یش نم راواها سیتده رد ها مقا سه زا دشدد
م شود مقا سه ز ج هی د ر ی دیشی هی مینینار قهنرنینس
ش م دیقیی
ماقی كه در آ ههای آا شعمشدی در ا لهشی مه
سی ر رش دی د یی دیاا م كننم علت رلسله میشقی نوش نما
ش ه ر ش آا شرت كه شدامش دا م شز شهمشف شرایشقژیهای رازماا در
ر س هیم شی كید دا سایش آاها مییارها رش شنارا كید قنا
ده پا یه هیم دیریش 25-2
پا ا پیرهنامه ده ریله ضی آلفای كی یا میارنینه نید نم
( ) 2281کوا در ر ش  AHPمییارها د دهد دا رم ی مقا سنه
م شو م شز كاركناا وشراه شم قا هیكمشم شز مییارهای مورد متالیه
رش سیت ده مییارهای د ی مقا سه كیدد میزشا شهن نینت آا رش
راز م ین هی و نه دناقنوجنهدنه
سیت ده عوشمس د ی مه
م كنم م ش ش ی مؤلنفنه
شه یت مییارر عمد میدوو ده آا رش مه
شمنیت شغل كامش ما ای شز مؤلفه حقو درا زد منار دود عنمد
ه رش ش ا ا م كنم
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رالش پو ا دا دششاه كاركناا رالش شز می جس
شرت 23
در کنیه رازما یی ی ش سا شز ه ه شدزشرهای رازماا شهن نینت
دیهایی دشرد  22دا سا قوجه ژد ده زمینههای ش اد ش یزد در
ود 21
یی ی ش سا
دنادیش ه داقوجه ده شه یت موضو در ش ه زمینهر ش ه متالیه دا هنمف
شنارا مؤلفههای مؤثی دی ش یزش شغل ش لو تدنمی آاها دنه
میكنز
ر ش قیلیس رلسله میشقی دی مینای قزوری هیزدیم در
مام ش ام ی ت قا داوشا دی شراس اا دهدرتآمنمدر در شمنی
درجات ش زش ش رضا ت شغل قوش ن نننمی
دی امه ر زی منار
كاركناا ه چنیه در جات درایاد ده شهنمشف رنازمناا نام
دیدششت
میاي ر رر ه
متالیه قو یف  -قیلیل شرنت كنه دنه ر ش
ش ه متالیهر
میكز مام ش امشمد شرت قنینمشد
مقتی در را  1231در
ح ش و ه پژ هش شامس  122فی دود كه ده ر ش رنیشن ناری
ش ا ا شم م پیرهنامه دی شراس می ه د عامل هیزدیم (طینا
دراه
می ه هیزدیم د دراه شز عوشمس در ش یزش ق ثیی دشر م
شز عوشمس شز دی ز ارضا ا جلو ییی م كنم ل لنز منا منوجن
رضا ت شود عوشمس مزدور رش عوشمس شدقا ا حا مه ض موجود
مه ر ر شد ش نصن دنا
م امنم ما نم :حقو درا زدر
مارت درانه د ن نیی شز
ه ید فاار شمنیت شغل ریپیرا
عوشمس شرارا موج رضا ت م شود قمشا آاها ده مرت رنین
عمم رضا ت م شود ش ه ها رش عوشمس ش یزش ا دنیش ن نینزش نننمد
م وش نم ما نم ماهیت كارر شنا ت مردش ر مو قیتر مسزولینت
رشم پیهی ت  25دا دیرر ماوا قایه مؤلفههای متالینه
داقوجه ده مام دودا میی پژ هشر قور یی اا مورد قن نینم
یشر ی ت پ شز ق یم مؤلفهها كه هی مؤلفه د ییر شضا نه
كش همد دودر پیرهنامه د مر دا ش لو تدنمی مؤلفهها دا شرافنادد شز
ده ر ش قیلیس رلسله میشقنین )(AHP
ماقی مقیاس ز ج
طیشح شم در د ش ش پیرهنامه مه صات یدی كاركناا در
د ش د م پیرهنامه  55رؤش میدوو ده  11عامس می ه هیزدنیم
كه ده ورت مقا سه ز ج د عامس میزشا شرجییت هی عامس دنی
عوشمس د ی ده ر شز شعمشد ه (كامش ماشقی)ر هفت ( یل ماشقی)
ر پن (ماشقی)ر ره (ك ماش قی) ن (شهن نینت نرنسناا)
شمد دود (جم )1
مه
پ شز كس شجازد شز شیكت كننم اا در قیقیا قوضی م اصنیی
در مورد یود قر یس یم شرش ه ده ق ق ش یشد پیرهنامه قیو س
پ شز قر یسر ج آ ری ید م شز میاا  122پیرهنننامنهر 85

جدر  :1مقیاس درجهشی میزشا شرجییت هی عامس دی عامس د ی در AHP
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جدر  :2شطشعات دمو یش ی

رننه

ضییت ق هس
و شرا مشم

میزشا قیصیشت

رشاه قیصیل

درجنه
جا اد

و مسزولیت

<22
22-12
11-52
52
ما هس
م ید
رر
پی ا
5
5-12
11-32
31-22
22
د لش
و د لش
لیسا
و لیسا
دكایی
علوم قغ ه
ش
نا
آزما ه اد
علوم دشم
مم ی ت
حسادمشری
ش سی جنز
ش سی شرشم
11
11
كارشناس ی م
كارشناس ا ی
كارشناس كنای كیفیت
كارشناس شدشری
مم نی

ي :یهه
ا اه ها هاا دشد كه میا یه شمایاز هی شز مؤلفهها دیهای شز 5
در م ید ادس شكاسا دودد شرت دهعیارت د یر كلیه یی اا دنا
مؤلفه های پیهناادی مؤثی دی ش یزش شغل موش ا دود م منؤلنفنه
جم می رش پیهنااد رید م (( )P 222221جم )3
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32
12
32
5
2
15
5
32
32
18
32
33
3

32
12
32
5
2
15
5
32
32
18
32
33
3

33
13
8

33
13
8

1

1

12
32
22
13
52
25
11
2
11
12
32
21

12
32
22
13
52
25
11
2
11
12
32
21

دی شراس ا اه های ش ه پژ هشر كس ش یشد موردمتالیه مید دنود نم
میا یه رن ش یشدر  2را دود كه دیهای ه یش ش میدوو ده ی د
رن  12-21را دا  12فی ( 12در م) دود در صو رادقه كنار
دیهای ه یش ش میدووده ی د  32-11را رادقه دا یش ش  32فی
(  32در م) دود  2فی ( 2در م) یز ما هس  5فی ( 5در م)
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P-value
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222122
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1
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مه میی
شرقیاو
حقو درا زد
شمنیت شغل
شیش میی كار
ریپیرا مارت
شنا ت مردش
قوریه شغل
ماهیت كار
مسزولیت شغل
مو ییت شغل

1
3
2
1
5

8
3
12
11

شرا مشم رر دود م دیهای ه یش ش میزشا قیصیشت میدوو دنه
 در م) شز ش یشد22(  فی22  در م) دود13(  فی13 ی د لیسا دا
كه دیهای جامیه مورد متالیه رش قهریس من دشد نم دشرشی رشنانه
قیصیل مم ی ت دود دقیه ش یشد دشرشی ممر قیصیل و ا وا شز
ش ر آزما ه ادر علوم دشم حسادمشری
ج له علوم قغ هر نا
 در م) جنا ن ناد25(  فی25  در م) ش سی جز52(  فی52 دود م
 دششانم ه چنیه دیهای ه یش ش نو مسنزنولنینت11 دا قی شز
)2  در م) دود (جم21(  فی21 میدووده كارشناس شدشری دا
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