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ــامي  ن ــروي انتظ ــان ني ــاي کارکن يازه

و  هـا  اولويـت : جمهوري اسالمي ايـران 

هـاي   ها برحسـب ويژگـي   مقايسه آن

  شناختي جمعيت
  

  ۱و دكتر منصور صادقي ۱محمد احمدوند دكتر علي  :گاننويسند

  

  )ع(استاديار دانشگاه امام حسين  .۱

  

   چكيده

. ين اهميت و اولويت اين نيازهـا بـود  هدف از تحقيق حاضر شناسايي نيازهاي کارکنان ناجا و تعي

هـا بـا    تحليـل داده . نفر از کارکنان ناجا در سطح کشور پرسشنامه نيازها را تکميـل کردنـد   ۳۹۱۷

از نيازهـاي   هاي متفاوتي از کارکنان در سطح هر يک استفاده از آزمون خي دو نشان داد که نسبت

ترين درصد کارکنـان   بيش. عکوس را نشان دادنتايج يک هرم م). >۰۰۱/۰p( اند گانه قرار گرفته پنج

و درصـد کمـي از   ) خودشکوفايي، احتـرام، اجتمـاعي  (اولويت نيازشان در سطح نيازهاي رده باال 

  .بود) ايمني و فيزيولوژيکي(کارکنان اولويت نيازشان در سطح نيازهاي رده پايين 

  

  ، ايرانمزلونياز، نيروي انتظامي،    :كليدي يها هواژ

  

  

  

  

  
  

  

  مقدمه

شناسي در اوايـل دهـه     ابتدا در مباحث روان» نياز«واژه 

اي  كار گرفته شد و منظور از آن متغير انگيزنده به ۱۹۳۰

بعضـي   ].۱[ شد بود كه باعث رفتاري خاص در فرد مي

از تعاريف، نياز را اساس انگيزش دانسته و معتقدند که 

و شـخص   كنـد  مـي  (Tension) نياز در فرد ايجاد تـنش 

شود تا اعمالي را براي كاهش تـنش انجـام    نگيخته ميا

هـا را   در تعريف ديگري كه از نيازها شـده آن ]. ۲[دهد 

انـد كـه    عبارت از تمايالت نسبتاً ثابتي در افراد دانسته

تواند رفتار آنان را در جهتي خـاص موجـب گـردد     مي

نياز عبارت اسـت از  «: گويد نيز مي (Murray) موري]. ۳[

گيرد  از ذهنيات و ادراك آدمي سرچشمه مينيرويي كه 

كه فرد به انجام  كند ميو انديشه و عمل را چنان تنظيم 

پردازد تا وضع نامطلوبي را در جهتي معـين   رفتاري مي

  

دانشور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پژوهشي ‐دوماهنامه علمي 
  دانشگاه شاهد

 دوره جديد –هم سيزدسال 
  ۱۷  شماره

 ۱۳۸۵تير  
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را بـه رضـايت و    تغيير دهـد و حالـت نارضـايتمندي   

، نيـز  ]۵[ (Robbins) ، رابينـز ]۴[» ارضاي نياز تبديل كند

ســر و كمبــود روانــي و   را نــوعي ك (Need) نيــاز

توانـد دسـتاورد خاصـي را     داند كه مي فيزيولوژيك مي

  . جذاب كند

در زمينه نياز و انگيزش نظريات متعددي ارائه شـده  

ـ «هـا را در دو دسـته    تـوان آن  است که مي ي هـا  هنظري

ـ «و  (Process Theories) »يفرايند  »ي محتـوايي هـا  هنظري

(Content Theories) ۶[بندي كرد  طبقه[.  

کرده و تشـريح   تأكيدي بر رفتارها فرايندي ها هنظري

كنند كه چگونه كاركنان رفتارشان را براي تطبيق بـا   مي

 Expectancy) »نظريـه انتظـار  «. کننـد  نيازها انتخاب مي

Theory) ،»ــه ــت  نظري ــه «، (Reinforcement) »تقوي نظري

 Goal) »نظريه تعيين هـدف «، و (Equity theory) »برابري

setting theory) ۷[ي هستند فرايندي ها هجزو نظري[ .  

ي محتوايي بـر نيازهـايي كـه موجـب بـر      ها هنظري

کنند و اعتقاد دارند کـه   مي تأكيدشود  انگيختن افراد مي

تواننـد    اگر مديران نيازهـاي كاركنـان را بفهمنـد، مـي    

  .]۷[ كاركنان را به سمت اهداف سازماني هدايت كنند

 Maslow's) »ازهـاي مـازلو  نظريه سلسله مراتـب ني «

Hierarchy of Needs Theory) ،»نظريه دو عاملي هرزبرگ« 

(Hertzberg's Two-factor Theory) ،»  نياز به موفقيت مـك

، (McClelland and the need for Achievement) »لنـد  كلـه 

 Alder's Existence Relatedness and) »الدفر ERGتئوري «

Growth Theory (ERG)) ي محتوايي هستندها هنظري جزو 

]۸[.  

 »نيازهـاي فيزيولـوژيكي  «سطح نياز شـامل   ۵مازلو 

(Physical needs) ،» ــي ــاي ايمن ، (Safety needs) »نيازه

 »نيازهـاي احتـرام  «، (Social needs) »نيازهاي اجتماعي«

(Esteem needs) نيازهـــاي خودشـــکوفايي«، و« (Self-

actualization needs) ۷[ر نظـر گرفـت   را براي انسان د [

. ها را به دو دسته رده باال و پـايين تقسـيم كـرد    آنوي 

-Lower) نيازهاي فيزيولوژيكي و امنيت را در رده پايين

order)  و نيازهاي اجتماعي، احترام و خودشـكوفايي را ،

نيازهـاي رده بـاال   . قرار داد (Higher - order) در رده باال

ي كه نيازهاي رده شوند، در حال در درون فرد ارضاء مي

وسـيله عوامـل برونـي مثـل دسـتمزد،       پايين اصوالً بـه 

در واقع نتيجه . شوند ارضاء مي... قراردادهاي اتحاديه و

بندي مزبور گرفت اين اسـت   توان از طبقه طبيعي كه مي

نيازهاي تقريباً كه به هنگام رونق اقتصاد و وفور نعمت 

د، ي كســاني كــه شــغل دائمــي دارنــ رده پــايين همــه

  .]۵[ شود صورت اساسي و به مقدار كافي ارضاء مي به

 Deficit) عالوه بر آن با توجه بـه انگيـزش کمبـود   

motivation) و انگيزش بودن (Being motivation) يا رشد 

(Growth motivation) گانه در دو طبقه  مزلو، نيازهاي پنج

 و نيازهـاي بـودن   (Deficit needs) شامل نيازهاي کمبود

(Being needs) يا رشد (Growth needs) بر . گيرند قرار مي

اين اساس نيازهاي فيزيولوژيکي، ايمنـي، اجتمـاعي و   

احترام جزء نيازهاي کمبود و نياز خودشـکوفايي جـزء   

نيازهاي کمبود، نيازهاي . باشند نيازهاي بودن يا رشد مي

سطح پايين ترند و فرد را به کوشش براي رسـيدن بـه   

انگيزند؛ به عبارت ديگر اين نيازهـا   يچيزي خاص بر م

فرد را به جستجوي ارضاي کمبودها يا کوشـش بـراي   

هـدف   كـه  حـالي دهند؛ در  کاهش دادن تنش سوق مي

سـازي و   غنـي ) خودشـکوفايي (نيازهاي رشد يا بودن 

گسترش دادن زندگي و افزودن تـنش خـود از طريـق    

  .]۸[ي چالش انگيز و گوناگون است ها هتجرب

تقد است اميال و آرزوهاي آگاهانـه بشـري   مازلو مع

ناپذيرنــد و بــا ارضــاي يكــي، ديگــري  معمــوالً پايــان

 گـاه  هيچترتيب است كه انسان  بدين. كند ميخودنمايي 

در يك حالت رضايت و ارضاي كامـل و مطلـق قـرار    

رضايت فرد نسبي است و مرحله بـه مرحلـه   . گيرد نمي

رضا شـد  كه يك خواسته ا به محض آن. شود حاصل مي

شود كه بايـد   آرزو و خواسته ديگري در آدمي بيدار مي

  .]۹[ در پي ارضاي آن برآيد

پس از ارضاي نيازهاي فيزيولوژيكي، گروه جديدي 

آيند كه تحت عنوان نياز به امنيـت   مي وجود بهاز نيازها 

وقتـي   كـه  همچنان«: گويد مازلو مي. شوند بندي مي طبقه

 كنـد  مياس گرسنگي نانسان گرسنه سير شد ديگر احس

زمـاني كـه    آيد، ي نيازي براي او به شمار نميو گرسنگ
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فرد از نظر امنيت نيز ارضا گرديد ديگر احسـاس خطـر   

نخواهد كرد و نياز به امينت براي وي خواسته و نيـازي  

هرگاه نيازهاي فيزيولـوژيكي و   .»محسوب نخواهد شد

نيـاز بـه عشـق و     ،امنيت به نحو مطلوب ارضاء شـدند 

مـازلو  . شـود  حبت، مهرباني و تعلق در فرد بيدار مـي م

اعتقاد دارد كه عشق مترادف عاليق جنسي نيست، بلكه 

كه غرايز جنسي مانند  در حالي. نيازي واالتر از آن است

پـس از   .احتياج به غذا و گرما جنبه فيزيولوژيكي دارند

مازلو اين سلسـله  . گردد آن نياز به محترم بودن فعال مي

دسـته اول  : كنـد  ميبندي  زها را در دو دسته طبقهاز نيا

نياز به قدرت، موفقيت، ابراز لياقت، تبحـر و مهـارت،   

اعتماد به نفس در مواجهه با وقـايع، اسـتقالل و آزادي   

دســته دوم نيــاز بــه شــهرت و اعتبــار، مرتبــه . اســت

شناسي   شناسايي، توجه، اهميت و حق  تسلط، اجتماعي، 

احترام به خود در فرد از احترام «: نويسد مازلو مي .است

كه وابسته  گيرد و قبل از آن ديگران به وي سرچشمه مي

به موقعيت خارجي فرد يا شهرت او باشد به حرمتي كه 

  .]۱۰[» نهند، وابسته است يگران به وي ميد

سرانجام فردي كه نيـاز بـه احتـرام در وي ارضـاء     

ــه  ــد ب ــاز    گردي ــاي ني ــال ارض ــکوفايي«دنب    »خودش

(self actualization) ــت ــد رف ــازلو از . خواه ــور م منظ

وسـيله خـود    نياز به شـناخت فـرد بـه   «خودشکوفايي 

تواند باشد و توانـايي   او چه مي كه ايناوست، شناخت 

دان بايـد   يك موسيقي« :نويسد او مي» چه كارهايي دارد

يك نقـاش بايـد نقاشـي      به خلق آثار موسيقي بپردازد،

گويـد و تنهـا در ايـن صـورت     كند و يك شاعر بايد ب

است كه احساس آرامش به هـر يـك از اينـان دسـت     

تواند باشد  به عبارت ديگر فرد بايد به آنچه مي. دهد مي

دست يابد و هماني باشد كه در يد قـدرت و توانـايي   

: گويـد  مازلو در مورد نياز به خودشکوفايي مي. »اوست

انسـان  ين انگيزه است تا تر بزرگبرخالف عقيده عموم «

طور كه واقعاً هست رفتار كنـد و عامـل انگيزاننـده     آن

چـه  . خاصي باعث سر زدن رفتـار معينـي از او نشـود   

طور  شود تا آن هرگاه انسان خود را شناخت انگيخته مي

كه شايسته و درخور توانايي اوست، رفتار كنـد و ايـن   

امر يعني توجه بـه ايـن نيـاز بشـري در مـديريت بـر       

» نشمندان حائز اهميت فـراوان اسـت  فكران و دا روشن

]۱۰[.  

تعريـف  «کرد کـه   اگرچه خود مازلو نيز تصديق مي

، اما برخي ]۱۱[ »دقيق خودشکوفايي بسيار دشوار است

   :افـراد خودشـکوفا عبارتنـد از    كننـده  عالئم مشـخص 

ــوش    ) ۱ ــتقل، خودج ــين، مس ــع ب ــراد واق ــن اف  اي

(spontaneous)خالق و آزادمنش ، (democratic)  ندهسـت .

هستند نه خـود   (problem-centered) مدار مسألهها  آن) ۲

  به خلوت و عزلت نيـاز دارنـد  ) ۳ (self-centered) مدار

اي  ها از مردم و موضوعات صـورت تـازه   ادراک آن) ۴

 در همنــوايي) ۵نيســت  (stereotyped) دارد و قــالبي

(conformity) اين افراد حـائز  . کنند با جامعه مقاومت مي

  ].۱۲[متعالي بسياري هستند  تجارب

تحقيقات صورت گرفتـه در زمينـه خودشـکوفايي    

دهنده خـود شـکوفايي    ي نشانها هکه نمر دهد مينشان 

ـ   يي چنـد از جملـه   هـا  يباال همبستگي مثبتي بـا ويژگ

بنـدي مسـتقل خودشـکوفايي     سالمت هيجـاني و رتبـه  

دنبال درمان،  ، بهبودي بيماران به]۱۵[خالقيت ، ]۱۴و۱۳[

پيشـرفت   ،]۱۶[مقايسه با وضع آنان در آغاز درمان در 

  هـا  بنـدي پرسـش   دسته ، رتبه دادن به]۱۸و۱۷[تحصيلي 

(Q-sort)   ــاني ــازگاري هيج ــورد س ــود  ]۱۹[در م و خ

  .داشته است ]۲۰[مختاري 

ي منفـي بـين   هـا  يهاي ديگـر همبسـتگ   در پژوهش

س يامقن يا( POIر مقياس ي خود شکوفايي باال دها هنمر

Personal Orientation Inventory (POI) يــک پرسشــنامه ،

ــبتاً  ــار نس ــا اعتب ــنجي ب ــاال خودس ســت و توســط ا ب

) Everett Shostrom(ٍشناسي به نام اورت شاستروم   روان

و  ]۱۴[ گيري خودشکوفايي تهيه شده اسـت  براي اندازه

ي اخـتالل  هـا  هبستري شدن به خاطر نشان ]۲۱[الکلسيم 

رنجورخويي   در آزمون روان ي باالها هنمر ]۲۲[هيجاني 

 ي افســـردگي و خـــود بيمارانگـــاريهـــا هو انـــداز

(Hypochondriasis) ]۱۶[ گزارش شده است.  

 ۷۰مقياس شـامل  ن يا( هايي که مقياس اوج پژوهش

هـاي   ماده است و براي ارزيابي تمايل به داشتن تجربـه 
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هاي افـراد خـود    ها را از جمله ويژگي اوج که مزلو آن

اند، نتـايجي   را به کار برده )د، ساخته شدهدان شکوفا مي

. کننـد  اند که ديدگاهاي مازلو را تأييد مـي  دست داده به

دست  عنوان مثال کساني که از مقياس اوج نمره باال به به

ـ ها مقياسآورند در  مي ي عارفانـه و  هـا  هي ديگر، تجرب

. انـد  يي از شادماني شديد را نشان دادهها همتعالي و دور

است که افراد داراي نمـره بـاال همچنـين     گزارش شده

ي شدن مازلو از قبيـل  ها ارزشزندگي خود را بر مبناي 

  ].۲۳[ کنند حقيقت، زيبايي و عدالت، سپري مي

پژوهش در زمينه عزت نفس، ديـدگاه مـازلو را در   

اين مورد که اشخاصـي بـا عـزت نفـس قـوي داراي      

 احساس قويتري از خود ارزشمندي، اعتماد به نفـس و 

اشخاصي که از نظر عزت . کند کفايت هستند، تأييد مي

ها بهتـر   نفس قوي هستند، ظاهراً در بسياري از موقعيت

اي روي دانشـجويان دانشـگاه    در مطالعه. کنند عمل مي

که در جستجوي شغل بودند، کساني کـه عـزت نفـس    

ي دريافـت  تـر  بـيش باالتري داشتند، پيشنهاد اسـتخدام  

ـ   مکردند و از سوي استخدا ي بهتـري  هـا  هکننـدگان رتب

 کسب کردند، تا کساني که عزت نفس پـاييني داشـتند  

مطالعه ديگري نشان داد که افرادي با عزت نفـس  . ]۲۴[

باال با ضايعه از دست دادن شغل خود به مراتـب بهتـر   

  ].۲۵[آيند تا کساني که عزت نفس پاييني دارند  کنار مي

ن سـازماني نشـا   –هـاي صـنعتي    بعضي از پژوهش

از  تـر  بـيش اند که مديران اجرايـي سـطوح بـاالتر     داده

ــايين  ــطوح پ ــديران س ــرام و   م ــاي احت ــه نيازه ــر ب ت

ـ  . ]۲۷و۲۶[ خودشکوفايي توجه دارند بـه   هـا  هايـن يافت

کنند که مديران سطح باال نيازهـاي   محققان پيشنهاد مي

ي پايين خود را ارضاء کرده و به نيازهاي سـطح  ها هرد

  .اند پيدايي داده باالتر اجازه ظهور و

مفهـوم سلسـله مراتـب     هاي طولي اگر چه پژوهش

نيازهاي مازلو را مورد تأييـد قـرار ندادنـد و نيازهـاي     

تـر ظـاهر    باالتر بعد از ارضاي نيازهـاي سـطح پـايين   

اما يک آزمون مبسوط از سلسله مراتب نيازهاي  ؛نشدند

جمعيت  كننده  مازلو، با به کار بردن يک گروه نمونه که

. امعه بود، ترتيب پنجگانه نيازهاي مازلو را تأييد کردج

اين پژوهش نشان داد که سطح توجه ابراز شده دربـاره  

ترين تـا بـاالترين نيـاز افـزايش پيـدا       هر نياز از پايين

عنوان مثال، نيازهـاي فيزيولـوژيکي کـه بـه      به. کند مي

احتمال قوي در اين افراد ارضاء شده بودنـد، از توجـه   

وردار بودند، در حالي که نياز خودشـکوفايي  کمي برخ

ارضـاء نشـده    خوبي بهبه احتمال قوي به اين خاطر که 

  .]۲۸[ بود توجه زيادي را به خود اختصاص داده بود

ي مـازلو  ها هبا انديش ها همتخصصان در بسياري حوز

ــيعي از   ــوزه وس ــورد ح ــه او را در م ــد و نظري موافقن

رمـاني، تعلـيم و   د  هاي انسـاني از جملـه روان   کوشش

 .انـد  کـار بـرده   ماني بـه تربيت، پزشکي، و مديريت ساز

اينها جملگي بازتاب تاکيد او بر تحقق خـود، ارزش،  «

نگـر   وليت مبتني بر ديدگاهي اسـت کـل  ئاختيار، و مس

ي هـا  محـيط نسبت به فرد در ميان خانواده، فرهنـگ و  

حال در تحقيقات متعـدد دربـاره    با اين. ]۲۹[» .فرهنگي

ون تئوري سلسله مراتب نيازهـاي مـازلو در سـطح    آزم

تـوان تئـوري    المللي اين موضوع تأييد شده كه نمي بين

هر چند نيازهايي كـه  . مزبور را به كل جهان تعميم داد

اند در همـه جـا وجـود     آمده» مازلو«در سلسله مراتب 

گانـه مـورد    ها در مراتب پنج دارند، اما تقدم و تأخر آن

  .]۳۰[شورهاي مختلف متفاوت است در ك» مازلو«نظر 

 و فرختـار  زاده ابـراهيم تحقيقات انجام شده توسـط  

، جهت مشـخص کـردن نيازهـاي معلمـان مقطـع      ]۳۱[

متوسطه آموزش و پرورش شهر فومنـات، گـل افـروز    

جهت مشـخص کـردن اولويـت نيازهـاي      ]۳۲[شهري 

 ]۳۳[ زاده ابراهيمکارکنان دانشگاه علوم پژشکي سبزوار، 

يين نيازهـاي کارکنـان ادراي دانشـگاه گـيالن،     براي تع

بـراي مشـخص کـردن نيازهـاي کارکنـان       ]۳۴[باقري 

ـ شرکت تايد واتر خاورميانه در هرمزگان ن ايج زيـر را  ت

  :نشان داد

معلمان مقطـع متوسـطه آمـوزش و پـرورش شـهر      

ــات ــرام) ۳اجتمــاعي ) ۲خودشــكوفايي ) ۱: فومن   احت

  .فيزيولوژيكي) ۵ايمني ) ۴



 

 

محمد احمدوند و دكتر منصور صادقي دكتر علي  

ي 
لم
 ع
مه
هنا
وما
د

– 
ار 
رفت

ور 
ش
دان

ي 
ش
وه
پژ

 /
د 
اه
ش

اه 
شگ

دان
 /

ير
ت

 
۸۵  /

ل 
سا

سي
م 
ده
ز

 /
ره 
ما
ش

۱۷ 

  :انشـــگاه علـــوم پژشـــکي ســـبزوارکارکنـــان د

  ايمنــي) ۴احتــرام ) ۳اجتمــاعي ) ۲خودشــكوفايي ) ۱

  .فيزيولوژيكي) ۵

  خودشـكوفايي ) ۱: کارکنان ادراي دانشـگاه گـيالن  

 . فيزيولوژيكي) ۵ايمني ) ۴اجتماعي ) ۳احترام ) ۲
: کارکنان شرکت تايد واتر خاورميانـه در هرمزگـان  

فيزيولوژيكي )۴ ايمني) ۳خودشكوفايي ) ۲ اجتماعي) ۱

 . احترام) ۵
 المللـي انجـام گرفـت    يك تحقيق كه در سطح بين

در مورد كشـورها و سلسـله مراتـب    نتايج زير را  ]۳۵[

  : نشان دادنيازها 

ــعه  ــال توس ــورهاي در ح ــكوفايي) ۱: كش   خودش

  .فيزيولوژيكي) ۵ايمني ) ۴احترام ) ۳اجتماعي ) ۲

ــورهاي  ــاي اكش ــين مريك ــكوفايي) ۱: الت   خودش

  .ايمني) ۵احترام ) ۴فيزيولوژيكي ) ۳تماعي جا) ۲

 فيزيولـوژيكي ) ۳ايمنـي  ) ۲احترام ) ۱: كشور ژاپن

  .خودشكوفايي) ۵ اجتماعي) ۴

  خودشـــكوفايي )۱: انگلوساكســـونكشـــورهاي 

  .اجتماعي) ۵ايمني ) ۴احترام ) ۳فيزيولوژيكي  )۲

 خودشكوفايي)۲ ايمني) ۱: شمالي روپايا  كشورهاي

  .اجتماعي) ۵لوژيكي فيزيو) ۴ احترام) ۳

مكزيك يعنـي مكـاني    ودر كشورهايي چون يونان 

ي رايـج اسـت،   ها ياطمينان از ويژگ كه اجتناب از عدم

در . ين اولويت استتر بيشنياز به امنيت داراي احتماالً 

كشورهايي چون دانمارك، سوئد، نروژ، هلند و فنالنـد  

، آورنـد  ين نمره را مـي تر بيشكه در پديده زن ساالري 

 تـر  بـيش اولويت با نيازهاي اجتماعي بوده و اين نيـاز  

مـدارك  . شـود  باعث انگيزش و تحريك كاركنـان مـي  

هاي ديگر، نيازها به  كه در فرهنگ دهد ميموجود نشان 

براي مثال مـردم  . شوند بندي مي ي ديگري، طبقهها هگون

اســپانيا نيازهــاي اجتمــاعي را بــيش از نيازهــاي     

  ].۳۵[ دهند قرار مي فيزيولوژيكي در اولويت

ترين متغيرهاي تأثيرگذار بر اهميـت   لذا يكي از مهم

و اولويت نيازهاي كاركنان، فرهنگ كشـور مربوطـه و   

بر اين اساس . حتي خرده فرهنگ سازمان مربوطه است

اصولي جهت  ريزي برنامهتوان نتيجه گرفت كه براي  مي

هـا و حرکـات بـه سـمت      هدايت و هماهنگي فعاليـت 

صـورت   سازماني بايستي نيازهاي کارکنـان بـه  اهداف 

پـژوهش  . هـا شناسـايي شـود    علمي و از ديد خود آن

  .حاضر گامي جهت تحقق هدف مذکور است

 ،جا كه براي انجام هر گونه فعاليت و حركتـي  ن  از آ

اي عامل است و بـراي   چه شخصي و چه نهادي، انگيزه

د، شـو  محرك شـناخته مـي  عنوان  بهاي نيازي  هر انگيزه

هـا و   ضروري است براي هدايت و همـاهنگي فعاليـت  

حركات به سمت اهداف سازماني، ابتدا نيازهاي نيروي 

اسـاس هـدف از    يـن ، بر ا]۳۶[ شونديي انساني شناسا

يين ازهای کارکنان ناجا و تعينيي پژوهش حاضر شناسا

  . استازها ين نيت ايت و اولوياهم

  

رکنـان  ازهـای کا ين ييبرای شناسـا  اين پژوهشدر 

تئوري سلسـله مراتـب نيازهـاي    ل از يل ذيناجا به دال

يـك  تئوری اين ) ۱ :استفاده شده است» مازلو«گانه  پنج

كند؛  كاربردي براي مديران بيان ميارچوب انگيزشي هچ

  تئوري نيـاز در زمينـه انگيـزش اسـت؛     مشهورترين) ۲

  ك آن بــراي همگــان ســاده و راحــت اســت؛ ودر) ۳

 .هاي مبتني بر نياز است وريسنگ بناي ساير تئ) ۴
  

  روش تحقيق

 يـابي  ورد استفاده در اين پژوهش، زمينـه تحقيق مروش 

(survey research) تحقيق زمينه يابي به اين دليـل  . است

وسـيله آن بتـوان وضـعيت موجـود      انتخاب شد که بـه 

ـ نيازهاي کار ـ ان ناجـا را توصـيف   كن ، اطالعـات  ردك

اجزاء نمونـه را بـا   و  ددست آور وسيعي را از جامعه به

  .موديكديگر مقايسه ن

  

  آزمودني) الف

  جامعه آماري) ۱ –الف 

کليه كاركنان ناجا، در سراسر كشور كه داراي عضويت 

كاركنان رسمي، افرادي هستند كه تعهد خدمت ( رسمي

  ساله به ناجا داشته، و به دو عضو رسمي نظـامي و   ۳۰
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اسـتان محـل   حجم نمونـه انتخـابي بـه تفکيـک         : ۱جدول 

  سکونت پاسخگويان

  استان
تعداد

هاي  پرسشنامه

 توزيع شده

هايتعداد پرسشنامه

تکميل شده فاقد 

 نقص

 ۵۹ ۶۰  قزوين

 ۷۶ ۷۶  يزد

 ۶۱ ۶۱  قم

 ۱۴۸ ۱۵۳  کردستان

 ۲۶۱ ۲۶۴  آذربايجان غربي

 ۱۶۱ ۱۶۴  کرمانشاه

 ۱۵۸ ۱۵۸  آذربايجان شرقي

 ۶۰ ۶۳  زنجان

 ۱۵۸ ۱۷۰  مازندران

 ۹۷ ۱۰۲  همدان

 ۵۹ ۶۱  کهکلويه

 ۷۹ ۸۱  مرکزي

 ۱۴۵ ۱۵۱  هرمزگان

 ۸۰ ۸۰  ايالم

 ۹۰ ۱۱۳  لرستان

 ۱۱۵ ۱۳۵  کرمان

 ۳۲۹ ۳۹۲  تهران بزرگ

 ۱۴۲ ۱۴۳  گيالن

 ۱۷۱ ۱۷۱  اصفهان

 ۱۱۲ ۱۱۳  بوشهر

 ۲۰۳ ۲۳۶  خوزستان

 ۶۴ ۶۴ چهارمحال بختياري

 ۴۳۸ ۴۳۸  خراسان

 ۳۱ ۱۸۰  بلوچستانسيستان

 ۶۴ ۶۴  اردبيل

 ۱۱۰ ۱۱۱  هرانت

 ۶۹ ۶۹  سمنان

 ۶۲ ۸۹  گلستان

 ۲۰۶ ۲۱۲  فارس

 ۱۰۹ ‐  گزارش نشده

 ۳۹۱۷ ۴۱۷۴  جمع

  

  

  

كاركنـان  ( و پيمـاني  ).شوند رسمي كارمندي تقسيم مي

سـاله بـه    ۵پيماني نيز افرادي هستند كه تعهد خـدمت  

 ناجا داشته، و به دو عضويت پيماني نظـامي و پيمـاني  

هستند، جامعه آمـاري ايـن    ).شوند كارمندي تقسيم مي

  .دهند تحقيق را تشکيل مي

  

  نمونه تحقيق) ۲‐الف 

هـاي   جامعه مورد مطالعه در سطح اسـتان  كه ايننظر به 

مختلــف کشــور مشــغول بــه فعاليــت بــوده و از نظــر 

، جنسيت )كارمندي/ پيماني ـ نظامي / رسمي(عضويت 

دار، افسـر جـزء و    درجـه (، و سطح درجه )مرد ‐زن (

باشـند،   ي مختلفي مـي ها همتشكل از گرو) ارشدافسران 

اي معرف و تعميم نتايج تحقيق بـه   جهت انتخاب نمونه

ي مختلف با يكـديگر،  ها هكل جامعه و مقايسه زير گرو

و جهـت تعيـين   اي  گيري تصادفي طبقـه  از روش نمونه

  .استفاده شدزير نياز از فرمول  موردتعداد نمونه 

q Pz2  
=n 2 d 

p، q  وd   در نظـر   ۰۱۵/۰ و ۵/۰و  ۵/۰ بـه ترتيـب

به اين ترتيب با توجه به مقادير فوق و سطح . گرفته شد

نفـر   ۴۱۷۴درصد، تعداد نمونه مـورد نيـاز    ۹۵اطمينان 

در مرحله بعد نمونه محاسبه شده به نسبت . دست آمد به

الزم بـه  . ها توزيع شـد  حجم کارکنان هر استان بين آن

تان نيز بـه نسـبت حجـم    توضيح است که نمونه هر اس

بـين  ) نوع عضويت، جنسيت و سـطح درجـه  (متغيرها 

حجـم   ۱در جـدول  . کارکنان آن استان توزيع گرديـد 

هاي مورد پـژوهش ارائـه شـده     نمونه به تفکيک استان

  .است

  

  گيري ابزار اندازه) ب

سـنجش   الزم، از پرسشـنامه  اطالعـات  آوري جمع جهت

سـؤال   ۶۰نامه داراي اين پرسش. استفاده شد] ۳۷[نيازها  

در (هر كدام از سؤاالت داراي دو گويـه اسـت   . است

و آزمودني بايد پنج امتياز را بين دو ) گويه ۱۲۰مجموع 

كند كه واكنش او را در موقعيتي كه   پاسخ طوري تقسيم

 اعتبـار . سؤال مطرح كرده به بهترين وجـه نشـان دهـد   
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(validity) اين پرسشنامه از طريق اعتبار محتوا (content 

validity) )گانه مازلو و توسط  بر پايه تئوري نيازهاي پنج

و همچنين اعتبـار تفکيکـي   ) انصاحبنظرمتخصصان و 

 که نوعي از اعتبار سـازه  (differential validity) )تميزي(

(construct validity)    است و پايايي پرسشـنامه از طريـق

و بين ) دوهفته با فاصله زماني( (test – retest) بازآزمايي

نفر از کارکنان ناجا در سطح شـهر تهـران مـورد     ۱۲۰

  .بررسي قرار گرفت

ــر متخصصــان و   ــه از نظ ــوا ک ــار محت ــايج اعتب نت

شناسي و مـديريت صـورت گرفـت،      ان روانصاحبنظر

نشان داد که پرسشـنامه از اعتبـار الزم بـراي سـنجش     

  . نيازها برخوردار است

نامه نيز طبـق نظـر   براي بررسي اعتبار تفکيکي پرسش

هـاي جامعـه مـورد     ان و با توجـه بـه ويژگـي   صاحبنظر

تري  که از حقوق و مزاياي بيش(بررسي، نيازهاي مديران 

بـا نيازهـاي   ) تري برخوردارنـد  و موقعيت و آزادي بيش

تـر و موقعيـت و    که از حقوق و مزاياي پـايين (مرئوسان 

ين بود انتظار بر ا. مقايسه شد) ي برخوردارندتر كمآزادي 

تر مديران و همچنين  که با توجه به حقوق و مزاياي بيش

هـا   ها در قياس با مرئوسان، نيازهاي آن موقعيت خاص آن

تـري از   به اين صورت کـه درصـد بـيش   . متفاوت باشد

فيزيولوژيک، ايمنـي،  (مرئوسان در سطح نيازهاي کمبود 

تـري از مـديران در    و درصـد بـيش  ) اجتماعي و احترام

  . باشند) خودشکوفايي(هاي بودن يا رشد سطح نياز

نتايج آزمون نسبت براي دو گروه مستقل نشـان داد  

، بـراي  )=p=،۷۹/۰ z ۴۳۱/۰(که بجز براي نياز احتـرام  

، )=p=، ۹۲/۱‐ z ۰۵۴/۰(نياز فيزيولوژيکي (ساير نيازها 

ــي   ــاز ايمن ــاعي   ،=۰۰۱/۰p= ،۸۷/۳‐z(ني ــاز اجتم ني

)۰۰۸/۰p=،۶۴/۲‐ z= (کوفايي و نياز خودش)۰۰۰/۰p=، 

۳۲/۴ z=(  نسبت مديران و مرئوسان با همديگر تفـاوت ،

درصــد اولويــت  ۴/۶از بــين مــديران . معنــاداري دارد

درصـد در   ۸/۵نيازشان در سـطح نيـاز فيزيولوژيـک،    

درصد در سطح نياز اجتمـاعي،   ۳/۱۸سطح نياز ايمني، 

درصد در سطح  ۴۴درصد در سطح نياز احترام و  ۶/۲۵

از بـين مرئوسـان    كه حاليکوفايي است، در نياز خودش

درصد اولويت نيازشان در سطح نياز فيزيولوژيک،  ۶/۸

درصد در سطح  ۹/۲۲درصد در سطح نياز ايمني،  ۱/۱۰

 ۴/۳۴درصد در سطح نياز احتـرام و   ۲۴نياز اجتماعي، 

لذا درصد . باشند درصد در سطح نياز خودشکوفايي مي

ين مادي، امنيت شغلي ي از مرئوسان خواهان تأمتر بيش

ي از مـديران در  تـر  بـيش و نيازهاي اجتماعي و درصد 

بنابراين نتايج اعتبـار  . تالش براي خودشکوفايي هستند

تفکيکي نيز تا حد زيادي اعتبار سازه پرسشنامه را مورد 

  .دهد ميتأييد قرار 

با فاصله ( نتايج پايايي پرسشنامه از طريق بازآزمايي

اسـتفاده از ضـريب همبسـتگي     و بـا ) هفتـه  زماني دو

نفـر از کارکنـان ناجـا در     ۱۲۰بين ) ۲جدول (پيرسون 

ي هـا  يکه کليه همبسـتگ  دهد ميسطح شهر تهران نشان 

بنـابراين  . معنـادار هسـتند   >p ۰۰۱/۰در سـطح   حاصل

تـوان   اي است که مي ضرايب پايايي پرسشنامه به اندازه

  . داشت ي متعدد اعتمادها يگير به نتايج آن در اندازه

  

  ها شيوه تحليل داده) ج

هـاي توصـيفي، از    در اين تحقيق عـالوه بـر شـاخص   

بسـتگي پيرسـون، مجـذور    همهاي آماري ضريب  روش

  .خي و آزمون نسبت استفاده شده است

  

  روش اجرا) د

توزيـع، تكميـل و    فرايندجهت انجام صحيح و مناسب 

، عـالوه بـر تهيـه دسـتورالعمل     ها هآوري پرسشنام جمع

ها در يك كارگاه آموزشـي يـك    دگان استاننماين، الزم

آوري  روزه در خصوص نحوه توزيـع، تكميـل و جمـع   

پرسشـنامه   ۴۱۷۴توجيه شدند و پس از آن  ها هپرسشنام

. ها در سطح كشور توزيـع شـد   ندگان استاننمايتوسط 

تكميـل و عـودت داده   ) ۹۶/۰(پرسشنامه  ۴۰۰۳تعداد 

 ۸۶ري شـده تعـداد   آو ي جمعها هاز ميان پرسشنام. شد

مورد بخاطر داشتن ابهام و نقص كنـار گذاشـته شـد و    

دست آمد کـه مبنـاي    به) ۹۴/۰(پرسشنامه  ۳۹۱۷نهايتاً 

  .محاسبات تحقيق قرار گرفت
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  ضرايب پايايي بازآزمايي پرسشنامه      : ۲جدول 

  مقياس
  نيازها

  خودشکوفايي  احترام  اجتماعي ايمني فيزيولوژيکي

  ۷۶/۰  ۷۷/۰  ۸۷/۰ ۸۵/۰ ۸۳/۰  گيضريب همبست

۱۲۰ = N  ۰۰۱/۰<p ۰۰۱/۰<p ۰۰۱/۰< p ۰۰۱/۰< p ۰۰۱/۰ < p  

  
  

  

  نتايج و ها هتحليل داد

  اولويت نيازهاي كاركنان ناجا چگونه است؟ .۱

بـا   حاصـل براي پاسخگويي به سؤال فوق، اطالعـات  

 استفاده از آزمون خي دو، مـورد تحليـل قـرار گرفـت    

  .)۴و۳جدول . ك.ر(

معنـادار اسـت،    خي دواز آزمون  حاصل اطالعات

)۰۰۱/۰p≤ ۱۰۱۱ ) =۳۹۱۷  =N ،۴ (χ2( لـــذا نتيجـــه ،

شود که اولويت و اهميت نيازهـاي كاركنـان    گرفته مي

نمـودار توزيـع   . ناجا در سطح كشـور متفـاوت اسـت   

درصدي نيازهاي کل کارکنان ناجـا بيـانگر يـک هـرم     

ين تـر  بـيش کامال معکوس است، به ايـن صـورت كـه    

اولويـت نيازشـان در   ) درصـد  ۶/۳۶(درصد كاركنـان  

 ۴/۸(ين درصـد كاركنـان   تر كمسطح خودشكوفايي و 

اولويت نيازشان در سطح نيازهاي فيزيولوژيكي ) درصد

درصد كاركنان  ۷/۲۳الزم به توضيح است، براي . است

درصد نيـز   ۳/۹درصد نياز اجتماعي و  ۲۲نياز احترام، 

ي نسـبت بـه   تـر  بيشهميت و اولويت نياز ايمني حائز ا

  .ساير نيازها است

براي پاسخگويي به سـؤاالت پـژوهش و همچنـين    

ي مـورد نيـاز   ها هجلوگيري از حجيم شدن مطالب، آمار

صورت خالصه در  به تفکيک متغيرهاي مورد پژوهش به

  .ارائه شده است ۳جدول 

و همچنـين سـطح   ) χ2(با توجه به مقادير خـي دو  

دسـت آمـده مشـاهده     بـه ) p-value(قادير معناداري يا م

کـل  (ي مـورد پـژوهش   هـا  هشود که در همه گـرو  مي

کارکنان، کارکنان مرد، کارکنـان زن، کارکنـان مجـرد،    

نسبت کارکناني که در هر يـک از  ...) و تأهلکارکنان م

  . اند متفاوت است سطوح نيازهاي پنجگانه قرار گرفته

 دهـد  ميان اطالعات ارائه شده در جدول مذکور نش

ي مـورد  ها هکه همانند کل کارکنان براي هر يک از گرو

پژوهش نيز سلسله مراتب نيازها يک هـرم معکـوس را   

ين درصـد کارکنـان در همـه    تـر  بـيش و  دهد مينشان 

هاي رده باال و بـه   ي مورد پژوهش در سطح نيازها هگرو

اجتمـاعي   ‐۳احترام و  ‐۲خالقيت،  ‐۱ترتيب اولويت 

ي مـورد  هـا  هعالوه بر آن براي همه گرو. ندا قرار گرفته

ــاز    ــارم و ني ــت چه ــي در اولوي ــاز ايمن ــژوهش، ني پ

. قرار گرفته است) پنجم(فيزيولوژيکي در اولويت آخر 

البته به استثناء کارکنان زن، مديران، کارکنـان رسـمي،   

هـا نيـاز    کارکنان کارمندي و افسران ارشد که براي آن

ــارم ــوژيکي در اولويــت چه ــي در  فيزيول ــاز ايمن و ني

  .اولويت آخر قرار گرفته است
  

توزيع فراواني مشاهده شده و مورد انتظار بـراي       : ۳جدول 

 ناجا کارکناننيازهاي کل 

 آماره

  نياز

فراواني 

مشاهده شده

فراواني مورد 

 انتظار
  باقيمانده

 ‐۴/۴۵۴ ۴/۷۸۳  ۳۲۹ فيزيولوژيکي

 -۴/۴۱۹ ۴/۷۸۳  ۳۶۴ ايمني

  ۶/۷۷ ۴/۷۸۳ ۸۶۱ اجتماعي

 ۶/۱۴۵ ۴/۷۸۳ ۹۲۹ احترام

 ۶/۶۵۰ ۴/۷۸۳ ۱۴۳۴ خودشکوفايي

   ۳۹۱۷  کل
  

هاي آزمون خي دو بـراي مقايسـه فراوانـي     آماره    : ۴جدول 

 نيازهاي کل کارکنان ناجا

χ2  ۱۰۶۳ 

Df  ۴ 

p-value  ۰۰۱/۰ p≤  
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  نيازهاي کل کارکنان ناجاتوزيع درصدي      : ۱نمودار 

  

نسبت کارکناني که در هـر يـک از سـطوح     آيا ‐۳

ي هـا  هاند با توجه بـه گـرو   گانه قرار گرفته نيازهاي پنج

  مورد پژوهش متفاوت است؟

براي پاسخگويي به سؤال مذکور از آزمـون نسـبت   

ي محاسـبه  هـا  هبراي دو نمونه مستقل استفاده شد، آمار

 ۶ي مـورد پـژوهش در جـدول    ها هشده به تفکيک گرو

  . تارائه شده اس

  

گانـه کارکنـان ناجـا بـا توجـه بـه        مقايسه نيازهاي پـنج 
  جنسيت

کـه درصـد    دهـد  مينشان ) ۴جدول( حاصلاطالعات 

نسـبت بـه   ) درصـد  ۴/۹(ي از کارکنـان مـرد   تـر  بيش

خواهان تأمين امنيـت شـغلي   ) درصد ۸/۴(کارکنان زن 

 zقابل توجه است كه . =۰۴۱/۰p= ،۰۵/۲(z( خود هستند

مقايسه دو گروه زنـان و مـردان   مشاهده شده مربوط به 

 zكارمند، در ديگر نيازها، در مقايسه با مقادير بحرانـي  

  .باشد معنادار نمي

  

گانـه کارکنـان ناجـا بـا توجـه بـه        مقايسه نيازهاي پـنج 

  تأهلت يوضع

گانـه   دست آمده بـراي مقايسـه نيازهـاي پـنج     نتايج به

هـا معنـادار    آن تأهـل کارکنان ناجا با توجه به وضعت 

دسـت آمـده بـراي نيـاز      بـه  p-valueو  zمقادير . نيست

ــوژيکي ــي  ، =۶۰۲/۲p= ،۵۲/۰(z( فيزيولـ ــاز ايمنـ نيـ

)۲۱۹/۰p= ،۲۳/۱(z= ،نياز اجتماعي)۸۷۳/۰p=،۱۶/۰(z= ،

 و نياز خودشـکوفايي  =۱۰۵/۰p= ،۶۲/۱‐(z( نياز احترام

)۴۴۴/۰p= ،۷۷/۰(z= شود کـه   لذا نتيجه گرفته مي. است

هـا   آن تأهـل اي کارکنان ناجا تحت تأثير وضعيت نيازه

  . نيست

  

گانه کارکنان ناجا با توجه بـه محـل    مقايسه نيازهاي پنج
  )مرکز استان ‐شهرستان(کار 

، و نيـــاز =۰۰۳/۰p= ،۹۴/۲(z( احتـــرام بـــراي نيـــاز

هـا معنـادار    تفاوت =۰۰۲/۰p= ،۱۶/۳(z( خودشکوفايي

کننـد   کار ميها  از بين کارکناني که در شهرستان. است

درصد اولويت نيازشان در سـطح نيـاز احتـرام و     ۷/۲۵

از . باشـند  درصد در سطح نياز خودشکوفايي مـي  ۶/۳۴

 ۵/۲۱کننـد   ها کار مي بين کارکناني که در مراکز استان

درصد نيز در سـطح   ۷/۳۹درصد در سطح نياز احترام و

ي از تر بيشلذا درصد . اند نياز خودشکوفايي قرار گرفته

ي تـر  بيشها خواهان احترام و درصد  کنان شهرستانکار

ها در تالش براي خودشکوفايي  از کارکنان مراکز استان

نيـاز  . ها معنادار نيسـت  براي ساير نيازها تفاوت. هستند

ــوژيکي ــي =۴۷۷/۰p= ،۷۱/۰(z( فيزيولـ ــاز ايمنـ  ، نيـ

)۹۷۷/۰p= ،۰۳/۰‐(z= ــاعي ــاز اجتمـ ، =۲۶۲/۰p( و نيـ

۱۲/۱‐(z=.  

  

  غيربومي ناجا  ‐گانه کارکنان بومي  اي پنجمقايسه نيازه

، و نيـــاز =۰۰۷/۰p= ،۶۸/۲‐(z( بـــراي نيـــاز ايمنـــي

هـا معنـادار    تفاوت =۰۱۵/۰p= ،۴۴/۲(z( خودشکوفايي

درصد اولويت نيازشان  ۱/۸از بين کارکنان بومي . است

درصـد در سـطح نيـاز     ۵/۳۸در سطح نيـاز ايمنـي و   

د کارکنـان  درص ۸/۱۰ كه حاليخودشکوفايي است، در 

درصـد نيـز در    ۵/۳۴غيربومي در سطح نيـاز ايمنـي و   

لـذا درصـد   . انـد  سطح نياز خودشکوفايي قرار گرفتـه 

ي از کارکنان غيربومي خواهان ايمني و درصـد  تر بيش

ي از کارکنان بومي در تالش براي خودشکوفايي تر بيش

نيـاز  . ها معنادار نيسـت  براي ساير نيازها تفاوت. هستند

ــوژي ــاعي  =۳۷۹/۰p= ،۸۸/۰(z( کيفيزيول ــاز اجتم ، ني

)۲۶۱/۰p=،۱۲/۱‐(z=احترام و نياز)۵۰۲/۰p=،۶۷/۰‐(z=.  
  

 )۶/۳۶(خودشكوفايي

 )۷/۲۳(احترام

 )۲۲(اجتماعي

 )۳/۹(ايمني

يكيفيزيولوژ

)۴/۸(
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و سطح معناداري براي مقايسـه نيازهـاي کارکنـان ناجـا بـه تفکيـک       ) χ2(فراواني، درصد، مقدار آماره آزمون خي دو      : ۵جدول 

  متغيرهاي تحقيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ◄نيازها
 χ2 p-value  خودشکوفايي  احترام  اجتماعي  ايمني  فيزيولوژيکي

 ▼آماره  ▼نوع پاسخگويان

  کل کارکنان
 ۱۴۳۴  ۹۲۹ ۸۶۱ ۳۶۴ ۳۲۹ وانيفرا

۱۰۶۳  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۶/۳۶  ۷/۲۳ ۲۲ ۳/۹ ۴/۸ درصد

  جنسيت

  زن
 ۷۱  ۴۲ ۳۳ ۸ ۱۳ فراواني

۷۶  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۵/۴۲  ۱/۲۵ ۸/۱۹ ۸/۴ ۸/۷ درصد

  مرد
 ۱۲۶۳  ۸۰۸ ۷۵۲ ۳۲۵ ۲۹۴ فراواني

۹۲۴  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۷/۳۶  ۵/۲۳ ۸/۲۱ ۴/۹ ۵/۸ درصد

  وضعيت تاهل

  مجرد
 ۲۴۷  ۱۳۷ ۱۴۲ ۶۸ ۵۲ فراواني

۱۸۴  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۲/۳۸  ۲/۲۱ ۲۲ ۶/۱۰ ۸ درصد

  متاهل
 ۱۰۷۷  ۷۰۹ ۶۳۸ ۲۶۲ ۲۵۵ فراواني

۸۰۵  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۶/۳۶  ۱/۲۴ ۷/۲۱ ۹/۸ ۷/۸ درصد

  نوع مسئوليت

  مديران
 ۲۸۲  ۱۶۴ ۱۱۷ ۳۷ ۴۱ فراواني

۳۲۰  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۴۴  ۶/۲۵ ۳/۱۸ ۸/۵ ۴/۶ درصد

  زيردستان
 ۷۹۵  ۵۵۶ ۵۲۹ ۲۳۳ ۱۹۸ فراواني

۵۳۳  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۴/۳۴  ۲۴ ۹/۲۲ ۱/۱۰ ۶/۸ درصد

  محل کار

  شهرستان
 ۶۰۴  ۴۴۹ ۳۹۵ ۱۵۶ ۱۴۱ فراواني

۴۵۱  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۶/۳۴  ۷/۲۵ ۶/۲۲ ۹/۸ ۱/۸ درصد

 مرکز استان
 ۷۰۹  ۳۸۴ ۳۷۶ ۱۵۹ ۱۵۶ فراواني

۵۷۳  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۷/۳۹  ۵/۲۱ ۱/۲۱ ۹/۸ ۷/۸ درصد

 ‐بومي
  غيربومي

  بومي
 ۸۲۱  ۴۹۳ ۴۲۷ ۱۷۲ ۱۷۴ فراواني

۶۹۰  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۵/۳۸  ۱/۲۳ ۱/۲۲ ۱/۸ ۲/۸ درصد

  غير بومي
 ۴۸۲  ۳۳۷ ۳۰۲ ۱۵۱ ۱۲۶ فراواني

۳۰۴  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۵/۳۴  ۱/۲۴ ۶/۲۱ ۸/۱۰ ۹ درصد

وضعيت 

  استخدام

  رسمي
 ۱۰۹۰  ۷۰۴ ۶۳۱ ۲۵۹ ۲۶۷ فراواني

۸۱۱  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۳۷  ۹/۲۳ ۴/۲۱ ۷/۸ ۱/۹ درصد

  مانيپي
 ۲۴۳  ۱۴۷ ۱۵۵ ۷۷ ۳۹ فراواني

۱۸۷  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۸/۳۶  ۲/۲۲ ۴/۲۳ ۶/۱۱ ۹/۵ درصد

  نوع عضويت

  نظامي
 ۱۱۴۲  ۷۵۶ ۶۹۶ ۳۰۵ ۲۷۱ فراواني

۸۱۵  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۳۶  ۸/۲۳ ۲۲ ۶/۹ ۵/۸ درصد

  کارمندي
 ۱۹۱  ۹۴ ۹۰ ۲۸ ۳۴ فراواني

۱۹۶  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۷/۴۳  ۵/۲۱ ۶/۲۰ ۴/۶ ۸/۷ درصد

  سطح درجه

  درجه دار
 ۵۵۸  ۳۹۷ ۳۹۷ ۱۹۴ ۱۶۵ فراواني

۳۱۰  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۶/۳۲  ۲/۲۳ ۲/۲۳ ۳/۱۱ ۶/۹ درصد

  افسر جزء
 ۶۴۲  ۳۹۱ ۳۴۱ ۱۲۰ ۱۱۸ فراواني

۵۸۹  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۸/۳۹  ۳/۲۴ ۲/۲۱ ۴/۷ ۳/۷ درصد

 افسر ارشد
 ۱۲۱  ۵۴ ۴۰ ۱۵ ۲۰ فراواني

۱۴۶  ۰۰۱/۰ p≤ 
 ۴/۴۸  ۶/۲۱ ۱۶ ۶ ۸ درصد
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  گانه کارکنان ناجا براي مقايسه نيازهاي پنج p-valueو  zمقادير       : ۶جدول 

  هاي مورد پژوهش گروه
 ◄نياز

 ▼آماره
  خودشکوفايي  احترام  اجتماعي  ايمني  فيزيولوژيکي

 جنسيت
z ۳۸/۰ ۰۵/۲ ۶۸/۰  ۴۶/۰‐  ۴۶/۱‐  

p-value ۷۰۴/۰ ۰۴۱/۰* ۴۹۹/۰  ۶۴۸/۰  ۱۴۳/۰  

 تأهلوضعيت 
z ۵۲/۰‐ ۲۳/۱ ۱۶/۰  ۶۲/۱‐  ۷۷/۰  

p-value ۶۰۲/۰ ۲۱۹/۰ ۸۷۳/۰  ۱۰۵/۰  ۴۴۴/۰  

  نوع مسئوليت

 )مرئوس ‐مدير(
z ۹۲/۱‐ ۸۷/۳‐ ۶۴/۲‐  ۷۹/۰  ۳۲/۴  

p-value ۰۵۴/۰* ۰۰۰/۰** ۰۰۸/۰** ۴۳۱/۰  ۰۰۰/۰**  

  محل کار

 )مرکز استان ‐شهرستان(
z ۷۱/۰ ۰۳/۰‐ ۱۲/۱‐  ۹۴/۲‐  ۱۶/۳  

p-value ۴۷۷/۰ ۹۷۷/۰ ۲۶۲/۰  ۰۰۳/۰**  ۰۰۲/۰**  

 غيربومي ‐بومي
z ۸۸/۰‐ ۶۸/۲‐ ۱۲/۱‐  ۶۷/۰‐  ۴۴/۲  

p-value ۳۷۹/۰ ۰۰۷/۰** ۲۶۱/۰  ۵۰۲/۰  ۰۱۵/۰*  

 پيماني ‐رسمي
z ۹۸/۲ ۱۲/۲‐ ۱۳/۱‐  ۹۱/۰  ۱۰/۰  

p-value ۰۰۳/۰** ۰۳۴/۰* ۲۵۹/۰  ۳۶۱/۰  ۹۱۹/۰  

 کارمندي ‐نظامي
z ۵۶/۰ ۵۰/۲ ۶۶/۰  ۱۱/۱  ۰۵/۳‐  

p-value ۵۷۶/۰ ۰۱۲/۰** ۵۱۱/۰  ۲۶۷/۰  ۰۰۲/۰**  

جه
در

ح 
ط
س

 

  افسر جزء ‐دار درجه
z ۴۱/۲ ۸۷/۳ ۴۲/۱  ۷۱/۰‐  ۳۳/۴‐  

p-value ۰۱۶/۰* ۰۰۰/۰** ۱۵۵/۰  ۴۷۶/۰  ۰۰۰/۰**  

 افسر ارشد ‐دار درجه
z ۸۸/۰ ۱۷/۳ ۸۴/۲  ۵۷/۰  ۷۰/۴‐  

p-value ۳۷۶/۰ ۰۰۲/۰** ۰۰۴/۰**  ۵۵۶/۰  ۰۰۰/۰**  

افسر  ‐ افسر جزء

  ارشد

z ۳۲/۰‐ ۸۸/۰ ۰۴/۲  ۹۴/۰  ۵۳/۲‐  

p-value ۷۱۱/۰ ۳۷۸/۰ ۰۴۲/۰*  ۳۴۵/۰  ۰۱۱/۰**  
  

  .معنادار است ≥۰۵/۰p دست آمده در سطح نتايج به *

  .معنادار است ≥۰۱/۰p دست آمده در سطح نتايج به **

  

  
  

  پيماني ناجا ‐گانه کارکنان رسمي  مقايسه نيازهاي پنج

، و نيـاز  =۰۰۳/۰p= ،۹۸/۲(z( براي نيـاز فيزيولـوژيکي  

از . ها معنادار اسـت  تفاوت =۰۳۴/۰p= ،۱۲/۲‐(z( ايمني

درصـد اولويـت نيازشـان در     ۱/۹ بين کارکنان رسمي

درصـد در سـطح نيـاز     ۷/۸سطح نياز فيزيولوژيکي و 

درصـد کارکنـان    ۹/۵کـه   باشـند، در حـالي   ايمني مي

درصد نيز در  ۶/۱۱پيماني در سطح نياز فيزيولوژيکي و 

ي از تـر  بـيش لذا درصد . اند سطح نياز ايمني قرار گرفته

ي تـر  بيشکارکنان رسمي خواهان تأمين مادي و درصد 

. از کارکنان پيماني خواهان تأمين امنيت شـغلي هسـتند  

 نياز اجتماعي. ها معنادار نيست براي ساير نيازها تفاوت

)۲۵۹/۰p= ،۱۳/۱‐(z=نياز احترام ، )۳۶۱/۰p= ،۹۱/۰(z= 

  .=۹۱۹/۰p= ،۱۰/۰(z( خودشکوفايي و نياز

  

  کارمندي ناجا  ‐گانه کارکنان نظامي  مقايسه نيازهاي پنج

ــراي ــي بـ ــاز ايمنـ ــاز =۰۱۲/۰p= ،۵۰/۲(z( نيـ ، و نيـ

ها معنـادار   تفاوت =۰۰۲/۰p= ،۰۵/۳‐(z( خودشکوفايي

درصـد اولويـت    ۶/۹ از بـين کارکنـان نظـامي   . است

درصد در سطح نيـاز   ۳۶نيازشان در سطح نياز ايمني و 

درصـد   ۴/۶کـه   حـالي  باشـند، در  خودشکوفايي مـي 

درصـد   ۷/۴۳کارکنان کارمندي در سطح نياز ايمنـي و  

لـذا  . انـد  نيز در سطح نياز خودشـکوفايي قـرار گرفتـه   
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ي از کارکنان نظامي خواهان تأمين امنيت تر بيشدرصد 

ي از کارکنان کارمندي در تالش تر بيششغلي و درصد 

هـا   براي ساير نيازها تفاوت. براي خودشکوفايي هستند

، =۵۷۶/۰p= ،۵۶/۰(z( نياز فيزيولـوژيکي . معنادار نيست

ــاعي  ــاز اجتم ــاز =۵۱۱/۰p= ،۶۶/۰(z(ني ــرام  و ني احت

)۲۶۷/۰p= ،۱۱/۱(z=.  

  

گانه کارکنان ناجا با توجه به سـطح   مقايسه نيازهاي پنج
  درجه

ان و افسـران جـزء   دار درجهبراي نياز فيزيولوژيکي بين 

، و =۰۱۶/۰p=، ۴۱/۲(z( تفاوت معنـاداري وجـود دارد  

نسـبت بـه   ) درصد ۶/۹(ان دار درجهي از تر بيشدرصد 

در ســطح نيازهــاي  ) درصــد ۳/۷(افســران جــزء  

که در ايـن نيـاز    فيزيولوژيکي قرار گرفته اند؛ در حالي

، و =۳۷۶/۰p= ،۸۸/۰(z( بين درجه دران و افسران ارشد

، =۷۱۱/۰p( همچنين بين افسران جزء و افسـران ارشـد  

۳۲/۰‐(z=شود معناداري مشاهده نمي ، تفاوت .  

ان و افسـران جـزء   دار درجـه براي نياز ايمني بـين  

)۰۰۰/۰p= ،۸۷/۳(z= ــين ــين ب ــه، و همچن ان و دار درج

، تفـاوت معنـاداري   =۰۰۲/۰p= ،۱۷/۳(z( افسران ارشـد 

 ۳/۱۱(ان دار درجـه ي از تـر  بـيش وجود دارد، و درصد 

 ۶(و افسران ارشد ) ۴/۷(نسبت به افسران جزء ) درصد

در . خواهان تأمين امنيت شـغلي خـود هسـتند   ) درصد

از بين افسران جزء و افسـران ارشـد   در اين ني كه حالي

)۳۷۸/۰p= ،۸۸/۰(z=  ــاهده ــاداري مشـ ــاوت معنـ ، تفـ

  .شود نمي

ان و افسـران جـزء   دار درجهبراي نياز اجتماعي بين 

)۱۵۵/۰p= ،۴۲/۱(z=     تفاوتي وجـود نـدارد، امـا بـين ،

ــه ــران ادار درج ــدان و افس و  =۰۰۴/۰p= ،۸۴/۲(z( رش

، =۰۴۲/۰p( همچنين بين افسران جزء و افسـران ارشـد  

۰۴/۲(z=   ــد ــود دارد و درص ــاداري وج ــاوت معن ، تف

و افسـران جـزء   ) درصد ۲/۲۳(ان دار درجهي از تر بيش

در سـطح  ) درصـد  ۱۶(نسبت به افسران ارشد ) ۲/۲۱(

  .اند نيازهاي اجتماعي قرار گرفته

ان و افسـران جـزء   دار درجـه براي نياز احترام، بين 

)۴۷۶/۰p= ،۷۱/۰(z= ان و افسـران ارشـد   دار درجه، بين

)۵۵۶/۰p= ،۵۷/۰(z=  و همچنــين بــين افســران جــزء و

  . تفاوتي وجود ندارد=۳۴۵/۰p= ،۹۴/۰(z(افسران ارشد 

ان و افسـران  دار درجـه براي نياز خودشکوفايي بين 

ن ان و افسـرا دار درجه، بين =۰۰۰/۰p= ،۳۳/۴‐(z( جزء

و همچنين بين افسران جزء  =۰۰۰/۰p= ،۷۰/۴‐(z( ارشد

تفاوت معناداري  =۰۱۱/۰p= ،۵۳/۲‐(z( و افسران ارشد

افسـران   ۸/۳۹درصد افسران ارشـد،   ۴/۴۸. وجود دارد

ان در سطح نيـاز خودشـکوفايي   دار درجه ۶/۳۲جزء و 

لـذا بـا افـزايش سـطح درجـه نسـبت       . انـد  قرار گرفته

اند  خودشکوفايي قرار گرفته کارکناني که در سطح نياز

  .افزايش يافته است

  

  گيري بحث و نتيجه

هدف از تحقيق حاضر شناسايي نيازهاي کارکنان ناجـا  

نفـر از   ۳۹۱۷. و تعيين اهميت و اولويت اين نيازها بود

کارکنان ناجا در سطح کشور پرسشنامه نيازها را تکميل 

بت نتايج آزمون خي دو براي بررسي اختالف نس. کردند

کارکنان قرار گرفتـه در هـر يـک از سـطوح نيازهـاي      

نتايج يک هـرم  . معنادار بود >۰۰۱/۰pگانه در سطح  پنج

ين درصد کارکنان اولويت تر بيش. معکوس را نشان داد

خودشـکوفايي،  (نيازشان در سـطح نيازهـاي رده بـاال    

و درصد کمي از کارکنـان اولويـت   ) احترام، اجتماعي

ــطح نيازهــ  ــان در س ــايين نيازش ــي و (اي رده پ ايمن

بود؛ يعني کارکنـان نيازهـاي رده پـايين    ) فيزيولوژيکي

خود را ارضاء کرده و به نيازهاي سـطح بـاالتر اجـازه    

تـوان   به عبارت ديگـر مـي  . ظهور و پيدايي داده بودند

صورت نسبي در  گفت نيازهاي فيزيولوژيکي و ايمني به

از ر پـس بـه ايـن خـاط    کارکنان ناجا ارضاء شده بود، 

هـاي   توجه کمي برخوردار بودند، در حـالي کـه نيـاز   

اجتماعي، احترام و بخصوص خودشکوفايي به احتمـال  

ارضاء نشده بود، توجـه   خوبي بهقوي به اين خاطر که 

درصد زيادي از کارکنان را به خود اختصاص داده بود 

هاي اجتماعي، کسـب   ها تحت سلطه فعاليت و رفتار آن

الزم به توضيح اسـت کـه   . ي بوداحترام و خودشکوفاي

روند مذکور در سطح ناجا يک رونـد عمـومي بـود و    
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، نـوع مسـئوليت،   تأهـل صرفنظر از جـنس، وضـعيت   

براي همه کارکنان قابـل تعمـيم   ... وضعيت استخدام و

اگـر ترقـي   «: گوينـد  ، مـي ]۳۸[هرسي و بالنچارد . بود

استانداردهاي زندگي و سطح آموزش و پرورش ادامـه  

صـورت صـفت مشخصـه مـردم در      ين وضع بـه يابد ا

  .»خواهد آمد

، کـه  ]۳۳[ زاده ابـراهيم ي ها هنتايج اين تحقيق با يافت

نيازهاي کارکنان اداري دانشگاه گيالن را مشخص کرده 

عالوه بر آن نتايج اين تحقيق بـا  . بود کامال مشابه است

جهـت   ]۳۱[ و فرختـار  زاده ابـراهيم ي تحقيـق  هـا  هيافت

قطـع متوسـطه شـهر    ازهاي معلمـان م مشخص کردن ني

جهـت مشـخص    ]۳۲[شـهري  افروز فومنات، تحقيق گل

کردن اولويت نيازهاي کارکنان دانشگاه علوم پژشـکي  

، براي کشورهاي در حال ]۳۵[سبزوار و تحقيق مندنهال 

بـه ايـن صـورت کـه در     . توسعه اندکي متفاوت است

تحقيقات مذکور نياز اجتماعي در اولويـت دوم و نيـاز   

احترام در اولويت سوم کارکنان قـرار گرفتـه بـود؛ در    

عنوان اولويـت   در تحقيق حاضر نياز احترام به كه حالي

. دوم و نياز اجتمـاعي در اولويـت سـوم قـرار گرفـت     

اولويت سـاير نيازهـا در تحقيقـات مـذکور و تحقيـق      

شايان توجه است نتايج تحقيق حاضر . حاضر مشابه بود

هت مشـخص کـردن نيازهـاي    ، ج]۳۴[با تحقيق باقري 

کارکنان شرکت تايد واتـر خاورميانـه در هرمزگـان و    

، در کشورهاي كشورهاي امريكاي ]۳۵[تحقيق مندنهال 

ــون و    ــورهاي انگلوساكس ــن، كش ــور ژاپ ــين، كش الت

ايـن  . كشورهاي اروپاي شـمالي تفـاوت زيـادي دارد   

تواند ناشي از مقتضيات فرهنگي، زمان انجام  تفاوت مي

قـي اسـتانداردهاي زنـدگي، جامعـه مـورد      تحقيق، تر

مطالعه، و يا عوامل ديگري باشـد کـه در جـاي خـود     

 .ي استتر بيشنيازمند بررسي 
الزم به توضيح است اگر چه هرم معکوس نيازهـا،  

روند عمومي ناجا بود؛ اما نسبت کارکنان قرار گرفته در 

سطح هر نياز با توجه به متغيرهاي پژوهش تا حـدودي  

ي از تـر  بـيش به اين صورت کـه درصـد   . دمتفاوت بو

 ۸/۴(نسبت به کارکنـان زن  ) درصد ۴/۹(کارکنان مرد 

احتماالً . خواهان تأمين امنيت شغلي خود بودند) درصد

به اين دليل که در جامعه مـا مـردان مسـئوليت تـأمين     

نيازهاي مالي خانواده را بر عهده دارند و فقدان امنيـت  

و به تبع آن از دست شغلي موجب از دست دادن شغل 

دادن حقوق و مزايا شده و بر کارکنـان مـرد تـأثيرات    

  . تري خواهد داشت رواني مخرب

ي از مرئوسان خواهان تأمين نيازهـاي  تر بيشدرصد 

ــاعي  ــي و اجتم ــوژيکي، ايمن ــراي (فيزيول درصــدها ب

و براي مديران بـه   ۹/۲۲، ۱/۱۰، ۶/۸مرئوسان به ترتيب 

ي از تـر  بـيش و درصد ) است ۳/۱۸و  ۸/۵، ۴/۶ترتيب 

 ۴۴( باشـند  مديران در تالش براي خود شـکوفايي مـي  

با توجه ). درصد مرئوسان ۴/۳۴درصد مديران در مقابل 

به سلسله مراتبي بودن شغل پلـيس و موقعيـت خـاص    

، تـر  بـيش مديران که عالوه بر تأمين حقـوق و مزايـاي   

ي در کار دارند ايـن يافتـه قابـل توجيـه     تر بيشآزادي 

  . د بودخواه

هـا خواهـان    ي از کارکنان شهرسـتان تر بيشدرصد 

هـا در مقابـل    درصد کارکنان شهرسـتان  ۷/۲۵(احترام 

ي از تـر  بـيش و درصـد  ) درصد مراکز استان هـا  ۵/۲۱

ها در تالش براي خود شـکوفايي   کارکنان مراکز استان

 ۶/۳۴هـا در مقابـل    درصد مراکـز اسـتان   ۷/۳۹( هستند

کارکنان  كه اينبا توجه به ). ها درصدکارکنان شهرستان

تـري را در اختيـار    ها اغلب مشاغل کليدي مراکز استان

گيري قـرار دارنـد و    دارند و در مرکز قدرت و تصميم

ها اغلب براي رفع مشـکالت کـاري    کارکنان شهرستان

اند، اين يافته قابل توجيـه   ها وابسته خود به مراکز استان

  . خواهد بود

کنان غيربومي خواهان تأمين ي از کارتر بيشدرصد 

درصد کارکنان غيربومي در مقابـل   ۸/۱۰( امنيت شغلي

ي از تــر بــيشو درصــد ) درصــد کارکنــان بــومي ۱/۸

 تـالش بـراي خودشـکوفايي هسـتند     کارکنان بومي در

درصـد   ۵/۳۴درصد کارکنان بـومي در مقابـل    ۵/۳۸(

شايد بـه ايـن دليـل کـه کارکنـان      ) کارکنان غيربومي

آشنايي کافي بـا   علت مشکالت غربت، عدمغيربومي به 

حمايت کافي از سوي  محيط و همکاران و همچنين عدم
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نگران امنيت شغلي خود هستند، در حـالي   تر بيشها  آن

که کارکنان بومي در اين خصوص با مشـکل چنـداني   

ي بـراي تـالش   تر بيشمواجه نبوده و فرصت و فراغت 

  . در جهت ارضاء نياز خودشکوفايي دارند

ي از کارکنــان رســمي در ســطح تــر بــيشدرصــد 

درصد کارکنان رسـمي در   ۱/۹(نيازهاي فيزيولوژيکي 

ي از تر بيشو درصد ) درصد کارکنان پيماني ۹/۵مقابل 

 کارکنان پيماني خواهان تـأمين امنيـت شـغلي هسـتند    

درصـد   ۷/۸درصد کارکنان پيمـاني در مقابـل    ۶/۱۱(

کنـان پيمـاني   کار كـه  اينبا توجه به ). کارکنان رسمي

باشـند ايـن يافتـه     همواره نگران اخراج خود از کار مي

  .قابل توجيه خواهد بود

ي از کارکنان نظامي خواهـان تـأمين   تر بيشدرصد 

 ۴/۶درصد کارکنان نظامي در مقابل  ۶/۹(امنيت شغلي 

ي از تــر بــيشو درصــد ) درصــد کارکنــان کارمنــدي

 تندکارکنان کارمندي در تالش براي خودشکوفايي هسـ 

درصـد   ۳۶درصد کارکنان کارمندي در مقابـل   ۷/۴۳(

شايد به اين دليـل کـه افـراد نظـامي     ). کارکنان نظامي

هـاي   درگير معضالت کاري از جمله استرسـور  تر بيش

مختلف هستند، اما کارکنان کارمندي از اين مسائل بـه  

ي بـراي تـالش در   تر بيشدور بوده و فرصت و فراغت 

  . فايي دارندجهت ارضاء نياز خودشکو

ان نسبت به افسران جزء دار درجهي از تر بيشدرصد 

ان دار درجهدرصد  ۶/۹(در سطح نيازهاي فيزيولوژيکي 

و همچنـين درصـد   ) درصد افسران جزء ۳/۷در مقابل 

ان نسبت به افسران جزء و افسران دار درجهي از تر بيش

درصـدها  (اند  ارشد در سطح نيازهاي ايمني قرار گرفته

ان، افسران جزء و افسران ارشد به ترتيب دار رجهدبراي 

ي تـر  بـيش درصـد  ). درصد ۶و  ۴/۷، ۳/۱۱: عبارتند از

ان و افسران جزء نسبت به افسران ارشـد در  دار درجهاز

درصـدها بـراي   (اند  سطح نيازهاي اجتماعي قرار گرفته

ان، افسران جزء و افسـران ارشـد بـه ترتيـب     دار درجه

با افزايش سطح درجـه  ). ۱۶و  ۲/۲۱، ۲/۲۳: عبارتند از

نسبت کارکناني که در سطح نياز خودشـکوفايي قـرار   

ان، دار درجهدرصدها براي (اند افزايش يافته است  گرفته

، ۶/۳۲: افسران جزء و افسران ارشد به ترتيب عبارتند از

با توجه به سلسله مراتبي بـودن شـغل   ). ۴/۴۸و  ۸/۳۹

ت به افسـران  پليس و موقعيت خاص افسران ارشد نسب

ان، ايـن يافتـه   دار درجـه جزء، و افسران جزء نسبت به 

  . قابل توجيه است و دور از انتظار نيست

  

  پيشنهادات

ها  اصوالً در مورد نيازهاي مختلف کارکنان و ارضاء آن

شود که آنچه براي يك نفر غذاي مطبوع است،  گفته مي

امكان دارد براي ديگري سـم مهلـك باشـد؛ بنـابراين     

متفـاوت اسـت و ايـن     ها پاداشنش افراد در برابر واك

در زمينه پاداش به  ريزي برنامهکه هر نوع  دهد مينشان 

  .بايستي بر اساس نيازهاي کارکنان باشد ،کارکنان

نتايج اين تحقيـق نشـان داد کـه اگـر چـه نسـبت       

کارکنان قرار گرفته در سـطح هـر نيـاز بـا توجـه بـه       

امـا رونـد    ،ت بـود متغيرهاي پژوهش تا حدودي متفاو

عمومي و قابل تعميم به کل کارکنان ناجا اين است که 

  .ها يک هرم معکوس است سلسله مراتب نيازهاي آن

در خصوص ارضـاي نيازهـا زمـاني کـه نيازهـاي      

دهند هرسـي و   کارکنان يک هرم معکوس را تشکيل مي

وقتي که فرد پس از ارضـاي  «: گويند ، مي]۳۸[بالنچارد 

وژيکي و ايمني به ساير نيازها در سلسله نيازهاي فيزيول

رســد کــه توانــايي  مــي نظــر بــهپــردازد،  مراتــب مــي

در بسـياري مـوارد،   . يابد کنندگي پول کاهش ميارضاء

تواند موجب ارضاي نيازهـاي فيزيولـوژيکي و    پول مي

مثال، اگر بتوانـد  . ايمني و حتي نيازهاي اجتماعي گردد

ـ    ه نظيـر يـک   موجبات ورود به يک گـروه مـورد عالق

ولي وقتي که فرد به احترام . باشگاه محلي را فراهم كند

و شناسايي از طرف ديگران و بـاالخره خودشـکوفايي   

کند، براي ارضـاي ايـن نيازهـا پـول      دلبستگي پيدا مي

فـرد  . آيد چندان وسيله مناسب و مؤثري به حساب نمي

با نيازهاي احترام و خودشکوفايي درگيـر   تر بيشهرچه 

کسـب خواهـد   مسـتقيماً   تر بيشضايت خود را شود، ر

پـول اهميـت   هـا،   آنكرد و از اين رو در دستيابي بـه  

شود کـه بـراي    لذا پيشنهاد مي .»ي خواهد داشتتر كم
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ارضاء نيازهاي رده باالي کارکنان به شـيوه زيـر عمـل    

  :شود

  

از طريق واگذاري مشاغل با معنا،  :نياز خودشکوفايي

ناسب با توان، استعداد و عالقه انگيزشي و غيرروتين، مت

گيـري،   افراد، آزادي عمل در کار، مشارکت در تصميم

  .سازي براي رشد و ترقي خالقيت و نوآوري زمينه

  

از طريق رعايـت عـدالت سـازماني در    : نياز احترام

ي فردي، ايجاد ها تالشارتقاء و پاداش، رشد بر اساس 

ي بـراي  ساز تناسب بين عملکرد و سيستم پاداش، زمينه

  .حرمت و منزلت قائل شدن براي شغل افراد

  

وسيله همکاري و تشـريک مسـاعي    به: نياز اجتماعي

ي اجتماعي شغل و روابط ها ارزشبا همکاران، افزايش 

  .مطلوب، هماهنگ و صميمانه کاري

ي زيـر  هـا  هبراي ارضاي نيازهاي رده پايين نيز شيو

  : براي ارضاء نياز کارکنان استفاده شود

  

وسيله ايجـاد امنيـت شـغلي، قـوانين      به :ز ايمنينيا

حمايتي، افزايش مزايـاي شـغلي، خـدمات درمـاني و     

  . بازنشستگي

  

ي مادي، ها پاداشوسيله افزايش  به :نياز فيزيولوژيکي

واگذاري منازل سـازماني، فـراهم کـردن محـيط کـار      

مطلوب، تهيه ابزار و تجهيزات مناسب و مطلوب جهت 

   .انجام کار
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