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ABSTRACT  

Background and Aim: Having job motivation in directing the intact motivation is necessary for 

the proper utilization of human resources. In order to motivate a person at work, it is essential to 

identify the real needs of human resources; so that if we do not discover the real needs of human 

resources and do not respond to them timely, it is likely to leave job. So; in this study 

Motivational needs and its relation to the power of potential motivation in occupational therapy 

profession was evaluated. 

Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in 1390. The 

population included 97 people of occupational therapists participating in the 16th Congress of 

Iran occupational therapy. Data collection tools were John Wagner’s valid job characteristic 

model questionnaire and needs questionnaire which was developed by Gordon. For the last 

examination, Cronbach's alpha coefficient and the Content validity were used to determine its 

validity. Data analysis was performed using SPSS software. 

Results: According to the results of two questionnaires related to the needs, participants referred 

their needs to safety, self-actualization, respect social needs and also need to independence to be 

met in their job. Whereas, occupational therapy has supplied social needs, need to self 

actualization, independence, respect and safety in order among occupational therapists. Among 

the studied variables, there was only a relationship between the variables provided for the needs 

in the occupational therapy profession and potential motivation (p<0.05). 

Conclusion: By Considering the average potential motivation of occupational therapy 

profession in this study and its relevance to the needs supplied in occupational therapy 

profession and also the lack of correlation between individual’s needs for job and the supplied 

needs in occupational therapy, we can conclude that the individual’s needs of job in occupational 

therapy profession has not been well taken into consideration. Therefore, further investigations 

seem essential in relation to the effective factors on the fulfillment of the needs of occupational 

therapists. 
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 چكیده

 مقدمه و اهداف
بع انساانی باه منراور ای ااد دارا بودن انگیزه کار در جهت دهی به انگیزه های سالم یکی از ضرورت ها در کاربرد صحیح منابع انسانی است. شناسایی نیازهای واقعی مناا

احتماا  کنااره گیاری از شاجو وجاود  موقع به آن نیازها پاسخ داده نشاود ه ی است بطوری که اگر نیازهای واقعی منابع انسانی کشف و شناسایی نگردند و بانگیزه ضرور
 کاردرمانی مورد بررسی قرار گرفت.  خواهد داشت. لذا در این پژوهش نیاز های انگیزشی و ارتباط آن با توان بالقوه انگیزش حرفه

 اد و روش هامو
نفر از کاردرمانگران شرکت کننده در شانزدهمین کنگره کادرماانی ایاران  39ی شامو آماران ام گرفته است. جامعه  0631مقطعی در سا   -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

بارای انادازه گیاری پایاایی از . می باشاد ده توسط گوردنپرسشنامه نیاز ها طراحی ش و معتبر ویژگی های شجو جان واگنر پرسشنامه می باشد. ابزار جمع آوری اطالعات 
 . ان ام شد SPSSنرم افزار آنالیز داده ها با استفاده از برای تعیین روایی پرسشنامه ها  از روایی محتوا استفاده شد.  و روش محاسبه ی آلفای کرونباخ

 یافته ها
افراد شرکت کننده ترجیح می دادند در شجو خود باه ترتیان نیااز باه امنیات  خاود شاکوفایی  احتارام  نیااز  از دو پرسشنامه مربوط به نیاز ها  آمدهبر اساس نتایج بدست 

 تقال   نیاز به احترام و نیاز باه امنیاتاجتماعی و نیاز به استقال  برایشان تامین گردد در حالی که حرفه کاردرمانی به ترتین نیاز اجتماعی  نیاز به خود شکوفایی  نیاز به اس
و توان باالقوه انگیازش رابطاه  نیاز های تامین شده در حرفه کاردرمانیفقط بین متجیرهای  را در بین کاردرمانگران تامین کرده است. بعالوه از بین متجیرهای مورد بررسی 

 .(p <10/1معنادار وجود داشت)

 نتیجه گیری
لعه و ارتباط آن با نیازهای تامین شده در حرفه کاردرمانی و همچنین عدم همبستگی بین نیازهای افاراد با توجه به توان بالقوه انگیزش متوسط حرفه کاردرمانی در این مطا

لاذا تحقیقاات بیشاتر در  ه است.از شجو و نیازهای تامین شده در حرفه کاردرمانی می توان نتی ه گرفت که نیازهای افراد از شجو در حرفه کاردرمانی به خوبی برآورده نشد
 نرر می رسد.ه علو وعوامو تاثیرگذار بر ارضا نیازهای شجلی کاردرمانگرها در این بستر ضروری برابطه با 
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 مقدمه و اهداف
ر  دارا بودن انگیزه کار در جهت دهی به انگیزه های سالم یکی از ضرورت ها در کاربرد صحیح منابع انسانی است. جهت ای اد انگیزه در کا

موقع به آن نیازها ه شناسایی نیازهای واقعی منابع انسانی ضروری است بطوری که اگر نیازهای واقعی منابع انسانی کشف و شناسایی نگردند و ب
و  آنهااحتما  کناره گیری از شجو وجود خواهد داشت. لذا بررسی خواسته های کارکنان از شجو  چگونگی رضایت مندی  پاسخ داده نشود 

. انگیزش یکی از پیچیده ترین موضوعات در رفتار سازمانی است که ]0[لی از این قبیو  توجه را به سمت مسئله انگیزش جلن می نمایدمسائ
با تقویت و شناخت عوامو تاثیر گذار بر انگیزش  مدیران قادر خواهند بود که حس خالقیت و  .]6[باعث می شود فرد به روش خاصی رفتار کند

افراد برانگیخته و احیا نمایند و از طریق مشارکت فعاالنه در فعالیت های سازمان و تقبو مسئولیت بیشتر در نیو به اهداف سازمان  نوآوری را در
. سازمان های خدمات بهداشتی و درمانی از جمله سازمان های مهم ارائه دهنده خدمات به جامعه می باشند که با امکانات و ]6[گام بردارند
. نیروی انسانی در صنعت مراقبت های ]6[ژه خود در بازگشت سالمت جسمانی وروحی افراد جامعه نقش اساسی ایفا می کنندتسهیالت وی

ی ارائه آنها. عملکرد سازم]0[بهداشتی بسیار کاربر می باشد و یکی از دالیو اتکای این صنعت به نیروی انسانی  تولید و مصرف همزمان است 
عبارتی دیگر به توانایی م موع عوامو انسانی دارای انگیزه  بستگی ه ی بهداشتی به نحوه عملکرد نیروی انسانی و بکننده خدمات و مراقبتها

جهت اهداف دارد.  مدیرانی که بتوانند به انگیزش درونی کارمندان دست یابند عمال قادر خواهند بود منابع عریمی از انرژی بالفعو و بالقوه را در 
از میان حرف مختلف صنعت مراقبت های بهداشتی  حرف توانبخشی با سابقه کمتر از یک قرن فعالیت در ایران و  .]2[ر آورندسازمان به حرکت د

نگر علیرغم نوپایی  در حا  توسعه روزافزون و خدمات رسانی به تمام جنبه های زندگی انسان است. در این میان حرفه کاردرمانی با دیدگاه کو 
افراد از تولد تا سالمندی را تحت مراقبت قرار می دهد تا هر کس بتواند علیرغم صدمات و بیماری هایی که بطور دائم زندگی تمام ابعاد زندگی 

ان انسان را به مخاطره می اندازند  راه پر فراز و نشین زندگی را با کیفیت بهتر طی کند. کاردرمانگرها با تکیه بر اصو  و تئوری های انس
را به فرآیندی لذت بخش برای بیماران تبدیو می کنند تا هر کس بر اساس نیازی که احساس می کند تحت درمان قرار گیرد. گرایانه  درمان 

گیری هر گاه درمان بر اساس نیاز افراد طراحی شود افراد انگیزه بیشتری در پیگیری و همکاری در درمان خواهند داشت. با توجه به این که بکار
گرایانه در ای اد انگیزه در هر امری مسیر ترقی را هموار می سازد  ای اد انگیزش الزم است بصورت فراگیر در آید و   ساناصو  تئوری های ان

ف الزم سطوح باالتر یعنی درمانگران را نیز شامو شود چرا که فرد خود انگیخته می تواند دیگران را برانگیزاند. لذا مدیران و برنامه ریزان حر
ازسن ی هر حرفه پرداخته تا با شناسایی این نیازها و رفع نیازهای اولیه  شرایط را برای به حرکت درآوردن موج انگیزه خصوصا در است که به نی

بخش سالمت فراهم آورند. مطالعات گوناگونی در مورد بررسی عوامو انگیزشی در حرف مختلف صورت  گرفته است که بیانگر این است که 
زشی در حرف مختلف الزاما از سلسله مراتبی که در تئوری های انسانگرایانه مثو مازلو مطرح شده تبعیت نمی کند و برنامه اولویت نیازهای انگی

بنابراین الزم است که نیازهای  .]3-9[ریزان و تصمیم گیران نباید فقط به تئوری های موجود استناد کرده و بر مبنای آن برنامه ریزی کنند
در ایران صورت  ]01[توان انگیزشی مشاغو حوزه توانبخشیورت م زا مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات اندکی در مورد انگیزشی هر حرفه بص

گرفته است اما در خصوص عوامو انگیزشی و فاکتورهای موثر بر انگیزش هر یک از شاغلین در حرف توانبخشی بویژه کاردرمانگران مطالعاتی 
وارد مذکور و نرر به اینکه اطالعات ما از عوامو انگیزاننده در حرفه کاردرمانی بسیار جزئی و محدود به صورت نگرفته است. با توجه به م

می باشد  در این پژوهش سعی شد سطوح نیاز کاردرمانگران و همچنین ارتباط آن با توان بالقوه انگیزشی حرفه  ]06-00[مطالعات خارج از کشور 
با مشخص شدن اولویت بندی سطوح نیاز و همچنین ارتباط آن با توان بالقوه انگیزش در بین کاردرمانگران  کاردرمانی مورد بررسی قرار گیرد.

ها این امکان بصورت مستند برای برنامه ریزان حرفه کاردرمانی فراهم خواهد شد تا بر اساس نتایج حاصله از این تحقیق  به طرح ریزی سیاست 
یه کاردرمانگران بپردازند. امید است نتایج این پژوهش  برنامه ریزان حرفه ای و آموزشی این حرفه را جهت و شیوه هایی برای رفع نیازهای اول

 ارائه راهکار های عملی در رساندن کاردرمانگران به خود شکوفایی حرفه ای و ارتقاء سالمت در جامعه یاری نماید.

 و روش ها مواد
صورت گرفته است. در این مطالعه  نیاز های انگیزشی و ارتباط آن با توان بالقوه  0631ن ماه مقطعی در آبا -مطالعه حاضر به صورت توصیفی

با  انگیزش در حرفه کاردرمانی در بین کاردرمانگران بالینی شرکت کننده در شانزدهمین کنگره کاردرمانی ایران مورد بررسی قرار گرفت. مطابق
نفر شرکت کننده کاردرمان) شاغو و دانش و( دارد که از  611تا  601ره ساالنه بطور تقریبی گزارش برگزار کنندگان کنگره کاردرمانی  کنگ

سراسر کشور حضور پیدا می کنند. در این مطالعه از پرسشنامه دموگرافیک جهت جمع آوری اطالعات جمعیت شناسی )جنس  وضعیت تاهو  
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و پرسشنامه نیاز ها طراحی شده توسط گوردن  ]06[ی شده توسط جان واگنرطراح 66معتبر ویژگیهای شجو پرسشنامهتحصیالت و سابقه کار(  
  مورد استفاده قرار گرفت. ]6[از کتاب سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی دکتر مقیمیاستفاده شد  دو پرسشنامه ویژگیهای شجو و نیازها 

یا مخالف باشد. این ابزار گرایش به این دارد که آشکار  قت که ممکن است شاغو با آن موافپرسشنامه ویژگی های شجو شامو عباراتی اس
رح شجو نماید افراد  انواع مختلف مشاغو را چگونه در می یابند. این ابزار دوست داشتن یا تنفر داشتن از شجو را اندازه گیری نمی کند  بلکه ش

 66ن پرسشنامه انگیزش شجلی را بر اساس شاخص بالقوه انگیزشرا بصورت عینی و دقیق تا آن ا که امکان داشته باشد  استخراج می نماید. ای
شاخص بالقوه انگیزش  شاخص منحصر به فردی برای پیش بینی رفتار فرد است و شامو عناصر اصلی شجو یعنی  مورد محاسبه قرار می دهد.

 شجلی هاکمن و اولدهام طراحی شده است. بر اساس مد  ویژگی های می باشد. این شاخص تنوع مهارت   هویت  اهمیت  استقال  و بازخورد
پرسشنامه   این مد  چهار چوبی برای درک تطبیق شجو با شاغو از طریق تعامو ابعاد اصلی شجو با حاالت روانی حیاتی فرد ارائه می دهد.

عالیتهای متنوع که الزمه آن درجه نیازمندی شجو به فمربوط به بعد تنوع مهارت یا  06 6 0سواالت سوا  است.  00ویژگی های شجو دارای 
درجه نیازمندی شجو به ان ام یک کار مشخص  مربوط به بعد هویت یا  06 9 6سواالت  داشتن مهارتها و استعداد های مختلف می باشد  است.

میزان اثر  د اهمیت یامربوط به بع 06 01 0است. سواالت  به عبارت دیگر داشتن شجلی که دارای آغاز و پایان و یک نتی ه ی ملموس می باشد 
میزان یا مربوط به بعد استقال  یا  00 3 2سواالت  شجو بر زندگی یا کار دیگران  در همان سازمان و یا در محیط خارج از سازمان می باشد.

یارات و آزادی عمو درجه ای که کارمند دارای استقال  یا آزادی عمو است و می تواند به هنگام ان ام کار و تعیین مراحو ان ام آن از اخت
میزان یا درجه ای از اطالعات که در مورد نتی ه حاصو از کارهای ان ام مربوط به بعد بازخورد یا   00 ، 6و سواالت  برخوردار شود  می باشد

ی محاسبه امتیاز می باشد. برا شود  شده  به فرد داده می شود یا اطالعات در مورد اثر بخشی عملکرد به صورت مستقیم به کارمند داده می
MPS :به شرح زیر عمو می شود 

کم می شود. امتیاز هر کدام از سواالت  2از هر سوا  از عدد  آمدهامتیاز بدست  06 01 ، 2 6 6برای محاسبه امتیاز حاصله از سواالت 
در هر  66/6-0میباشد. امتیازات بین  0 تا حداکثر 0میانگین کو هر بعد بین حداقو  برابر امتیاز پاسخ هرسوا  است. 00 06 06 00 3 9 0 6 0

نشان دهنده برخورداری باال از آن بعد  0-6/،2نشاندهنده برخورداری متوسط و  29/6- 66/6بعد نشان دهنده برخورداری پایین حرفه از آن بعد  
 محاسبه می گردد:می باشد. پس از محاسبه امتیاز های مربوط به هر بعد  امتیاز توان بالقوه انگیزشی از رابطه زیر 

 MPSاهمیت + هویت + تنوع مهارت( =  ) /6 × استقال  × بازخورد

وضعیت توان بالقوه انگیزش  6/60تا  ،دسته تقسیم بندی می گردد. امتیازات بین  6بالقوه انگیزش بر اساس توزیع نرما  در امتیازات توان 
وضعیت توان بالقوه انگیزش باال محسوب  ،01تا  9/96ط و امتیازات بین وضعیت توان بالقوه انگیزش متوس 2/96تا  6/60پایین  امتیازات بین 

طراحی شده توسط گوردن  برای بررسی سطوح نیاز کاردرمانگران استفاده گردید. این پرسشنامه شامو  یعالوه از پرسشنامه نیاز هاه ب د.می گرد
(  نیاز به استقال  )عبارات 9 6 0(  نیاز به احترام )عبارات 06 3عبارات (  نیاز به تعلق اجتماعی )0عبارت است که نیاز به امنیت )عبارت  06

( را مورد ارزیابی قرار می دهد. در ابتدا فرد از خود می پرسد این ویژگی چقدر برای من ، 2 6( و نیاز به خود شکوفایی )عبارات 06 00 01 6
امتیاز هر نیاز محاسبه می گردد  امتیاز باالتر در هر کدام از نیاز ها نشان  عبارت پاسخ می دهد)پرسشنامه یک(. میانگین 06اهمیت دارد و به 

شخص دهنده آن است که این نیاز ها برای فرد از اهمیت باالتری برخوردار است. این رتبه بندی نیاز بر اساس ترجیهات فرد است.  برای اینکه م
جامه عمو بپوشاند یک بار دیگر پرسشنامه توسط فرد با این دیدگاه تکمیو می گردد شود حرفه کاردرمانی تا چه میزان توانسته به این نیاز ها 

مه که این ویژگی به چه میزان در شجو من وجود دارد)پرسشنامه دو(. پس از تکمیو پرسشنامه ها توسط کاردرمانگران  میانگین امتیازات پرسشنا
شده در حرفه کاردرمانی( محاسبه و در نهایت امتیازات دو پرسشنامه نیازها با هم مقایسه یک)نیاز افراد از شجو( و پرسشنامه دو)نیاز های برآورده 

بعالوه ارتباط بین دو پرسشنامه نیازها و شناخت شجو نیز مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو پرسشنامه نیازها و شناخت شجو  از مقیاس  گردید.
 .]6[نمره ای لیکرت استفاده شد 0

در متن اصلی پرسشنامه ویژگی های شجو به جای  ه ی مورد مطالعه در این پژوهش تطبیق دادن این آزمون مطابق با جامعضمنا به منرور 
استفاده  "حرفه کاردرمانی  "از عبارت  "شجو  "و در پرسشنامه دوم نیاز ها به جای عبارت  "کاردرمانگر  "  عبارت  "کارگر/کارمند  "عبارت 

عالوه ارتباط آزمون با خصیصه مورد اندازه ه هر دو پرسشنامه از لحاظ محتوا تالش شد تا سواالت گنگ و مبهم نباشد. بشد. برای تعیین روایی 
خ گیری به تایید دو نفر از اساتید مربوطه رسید. همچنین برای اندازه گیری پایایی سواالت پرسشنامه  از روش محاسبه ی ضرین آلفای کرونبا

                                                 
33Job Characteristics Model  
34 Motivating Potential Score 
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روز بین کاردرمانگران در دسترس توزیع و پس از تکمیو جمع آوری شد. ضرین  01عدد پرسشنامه به فاصله زمانی  61تعداد  استفاده گردید.
 بدست آمد. 96/1آلفای کرونباخ محاسبه شده 

از شرکت  در ابتدا هدف پژوهش به کاردرمانگران توضیح داده شد  در صورت تمایو به شرکت در پژوهش  پرسشنامه در اختیارشان قرار گرفت.
پرسشنامه ها جمع  کنندگان درخواست گردید که فقط کاردرمانگران شاغو در کار بالینی اقدام به تکمیو پرسشنامه ها نمایند. پس از تکمیو 

 برای تحلیو داده ها از شاخص هایگردید و  03نسخه  SPSSی وارد نرم افزار آمارآوری و کد گذاری شدند. داده ها جهت ان ام محاسبات 
 و رگراسیون استفاده گردید. T-Testهای استنباطی مانند ضرین همبستگی پیرسون   آمارتوصیفی مانند میانگین  فراوانی  درصد و  مارآ

در زمینه نکات اخالقی تالش شد که اهداف و ماهیت پژوهش  محرمانه بودن پرسشنامه ها و مختار بودن مشارکت کننده ها جهت شرکت در 
 کننده ها توضیح داده شود.پژوهش  برای شرکت 

 ها افتهی
 010پرسشنامه در بین کاردرمانگران شرکت کننده در شانزدهمین کنگره کاردرمانی ایران توزیع گردید که از این تعداد  611در این مطالعه 

سشنامه باقی مانده  مورد پر 39پرسشنامه به دلیو ناقص بودن اطالعات از مطالعه حذف و اطالعات مربوط به  6پرسشنامه تکمیو گردید. 
بررسی قرار گرفت. تعداد و فراوانی افراد در هر یک از متجیر های دموگرافیک و عمومی)جنس  وضعیت تاهو  سطح تحصیالت  سابقه کار  

و باالتر  ذکر گردیده است. بیشترین درصد فراوانی مربوط به جنس مونث  افراد م رد  سطح تحصیالت فوق لیسانس  0حیطه کاری( در جدو  
 سا  و در حیطه کودکان کم توان ذهنی می باشد. 0سابقه کار زیر 

 
 ( n =99توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان براساس ویژگی های دموگرافیکی و عمومی) : 5جدول

 درصد فراوانی طبقات متغیر

 جنس

 ،6/9 92 زن

 2/03 03 مرد

 0/6 6 بی جواب

 011 39 جمع

 وضعیت تاهل

 9/02 00 مجرد

 6/66 60 متاهل

 0 0 بی جواب

 011 39 جمع

 میزان تحصیالت

 6/62 60 لیسانس

 2/06 00 فوق لیسانس

 0 0 بی جواب

 011 39 جمع

 سابقه کار

 2/06 06 سال 1زیر 

 9/66 66 سال 51-1

 6/01 01 سال 51-51

 6/00 00 سال و بیشتر 51

 011 39 جمع

 حیطه کاری

 ،/6 ، روان

 60/، 60 عقب ماندگان ذهنی

 0/62 60 کودکان

 6/06 06 بزرگساالن )نرولوژی(

 0/00 00 بزگساالن )ارتوپدی(

 011 39 جمع



 

 ..................آن   و ارتباط یزشیانگ یها ازین یبررس                                                                                                                                          
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  61/6±32/1  میانگین هویت شجلی29/6±06/1از پرسشنامه ویژگی شجلی  میانگین تنوع شجلی کاردرمانی  آمدهبر اساس اطالعات بدست 

و میانگین امتیاز شاخص  20/6 ±6/1،  میانگین بازخورد شجلی 06/6 ± 6/1،  میانگین استقال  شجلی  06/6 ±6/1،میانگین اهمیت شجلی 

بدست آمد. باالترین میانگین مربوط به بعد تنوع شجلی و پایین ترین میانگین مربوط به بعد هویت  06/60 ±6/09انگیزش حرفه کاردرمانی 
ن توان بالقوه انگیزش در دامنه متوسط امتیازات قرار گرفت  این حرفه از نرر کاردرمانگران شرکت شجلی می باشد. با توجه به اینکه میانگی

آورده شده  6کننده  از توان بالقوه انگیزشی متوسطی برخوردار است. فراوانی و درصد پاسخ ها بر حسن وضعیت توان بالقوه انگیزش  در جدو 
 است.

 (MPS ( )99= nیان برحسب وضعیت توان بالقوه انگیزش)توزیع فراوانی و درصد پاسخگو :2جدول 

 درصد فراوانی طبقات

 6/61 63 پایین

 9/02 00 متوسط

 0/6 6 باال

 %011 39 جمع

4/59 = SD                      52/41 =  

 
پرسشنامه او  در خصوص اهمیت نیاز به امنیت در شجو از  آمدهاز پرسشنامه نیاز ها  میانگین امتیازات بدست  آمدهبر اساس اطالعات بدست 

  اهمیت رفع نیاز به استقال  00/6 ± 1/،3  اهمیت رفع نیاز به احترام در شجو 6/،1± 10/0  اهمیت رفع نیاز اجتماعی در شجو  6/،0 ± 29/1
در پرسشنامه دوم در  آمدهمتیازات بدست و میانگین ا 60/6 ± 3/1،و اهمیت رفع نیاز به خود شکوفایی در شجو  36/6 ± 12/0در شجو 

  رفع نیاز به احترام در حرفه 93/6 ± 36/1  رفع نیاز اجتماعی در حرفه کاردرمانی 19/6 ± 66/0خصوص رفع نیاز به امنیت در حرفه کاردرمانی 

 ± 66/0شکوفایی در حرفه کاردرمانی  و رفع نیاز به خود 6/،0 ± 16/0  رفع نیاز به استقال  در حرفه کاردرمانی 06/6 ± 69/0کاردرمانی 
 می باشد. 23/6

نیاز های تامین شده در رمن بین متجیرهای مورد بررسی  بین توان بالقوه انگیزش و یمربوط به آزمون اسپ 6بر اساس یافته های مندرج در جدو  
ی افراد نیازهاو همچنین بین  نیازها ی افراد از شجوزش و ( ولی بین متجیر توان بالقوه انگیp <10/1رابطه معناداری وجود دارد) حرفه کاردرمانی

 (.p >10/1رابطه معنی داری وجود ندارد) نیاز های تامین شده در حرفه کاردرمانیو از شجو 
 

 (n =99نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای توان بالقوه انگیزش، نیاز یک و نیاز دو)  : 1جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر

 202/1 162/1 5توان بالقوه انگیزش و نیاز

 106/1* 600/1 2توان بالقوه انگیزش و نیاز 

 062/1 -006/1 2و نیاز  5نیاز 

 
  میانگین امتیازات توان بالقوه انگیزش  نیازها ی افراد از شجو و نیاز های تامین شده در حرفه کاردرمانی  بین کسانی مستقو tبر طبق آزمون 

میانگین امتیازات (. p >10/1)تفاوت معناداری مشاهده نشدسا  داشته اند   01سا  داشتند با کسانی که سابقه کار باالی  01زیر  ارکه سابقه ک
اما میانگین نیاز های تامین شده در ( p>10/1)توان بالقوه انگیزش و نیازها ی افراد از شجو  بین افراد مونث و مذکر تفاوت معناداری نشان نداد

. میانگین امتیازات توان بالقوه انگیزش و نیاز های تامین شده در (p<10/1)ه کاردرمانی در بین افراد مونث و مذکر دارای تفاوت معنادار بودحرف
 حرفه کاردرمانی  بین کسانی که لیسانس داشتند و کسانی که تحصیالت باالتر از لیسانس داشتند و بین افراد متاهو و م رد تفاوت معناداری
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اما میانگین امتیازات نیازها ی افراد از شجو  بین کسانی که لیسانس داشتند و کسانی که تحصیالت باالتر از لیسانس  (p>10/1)وجود نداشت
 .(p <10/1)داشتند و بین افراد متاهو و م رد دارای تفاوت معنادار بود

و متجیرهای مستقو ابعاد پرسشنامه نیاز یک و دو  نیاز استقال )از بین نیاز بر اساس آزمون رگرسیون بین متجیر وابسته ابعاد توان بالقوه انگیزش 
نیاز خودشکوفایی و نیاز اجتماعی)از  ( p<10/1)افراد از شجو( و نیاز خودشکوفایی)از بین نیاز های تامین شده در حرفه کاردرمانی( با تنوع مهارت

احترام)از بین نیاز افراد از شجو و همچنین نیازهای تامین شده در حرفه کاردرمانی( با  نیاز ( p< 10/1)بین نیاز افراد از شجو( با متجیر هویت
نتایج مربوط به رگرسیون  .دارای ارتباط معنادار بودند (p<10/1))از بین نیاز افراد از شجو( با متجیر استقال  نیاز احترام ( وp<10/1)متجیر بازخورد

 است. آمده 6در جدو  شماره 
 (n =99الصه تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام بین ابعاد توان بالقوه انگیزش و ابعاد نیازهای پرسشنامه یک و دو) خ :4جدول 

 R 
2R افزوده شده B  

 Tسطح معناداری

 110/1 660/1 6/1 011/1 660/1 تنوع مهارت و نیاز استقالل)از بین نیاز افراد از شغل(

دشکوفایی)از بین نیاز های تنوع مهارت و نیاز خو

 تامین شده در حرفه کاردرمانی(
6،3/1 196/1 616/1 6،3/1 116/1 

 112/1 6،2/1 690/1 161/1 666/1 هویت و نیاز خودشکوفایی)از بین نیاز افراد از شغل(

 169/1 -609/1 -691/1 196/1 610/1 هویت و نیاز اجتماعی)از بین نیاز افراد از شغل(

 161/1 662/1 616/1 162/1 662/1 از احترام)از بین نیاز افراد از شغل(بازخورد و نی

بازخورد و نیاز احترام)نیازهای تامین شده در حرفه 

 کاردرمانی(
6،3/1 193/1 030/1 63،/1 116/1 

 160/1 -616/1 -000/1 160/1 616/1 بین نیاز افراد از شغل( استقالل و نیاز احترام)از

 

  بحث
ه دو پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصو از پرسشنامه توان بالقوه انگیزش نشان داد که توان بالقوه انگیزش حرفه در این مطالع

  جهت تعیین توان بالقوه انگیزش حرفه 0631کاردرمانی در دامنه متوسط امتیازات قرار دارد. این نتایج با نتایج مطالعه قمری و همکاران در سا  
مطالعه قبلی را  در تعداد دالیو هم سو نبودن نتایج مطالعه کنونی با  همسو نبود. شاید بتوان ]06[نی در بین کاردرمانگران استان فارسکاردرما

غو بیشتر نمونه ها و تنوع زمینه کاری کاردرمانگرهایی دانست که در مطالعه حاضر شرکت داشته اند. با توجه به درصد باالی کاردرمانگران شا
حیطه کودکان و پایین بودن توان بالقوه انگیزش حرفه کاردرمانی در مطالعه قبلی و کاهش درصد کاردرمانگران شاغو در حیطه کودکان و در 

یطه باالتر رفتن توان بالقوه انگیزش حرفه کاردرمانی در مطالعه حاضر  می توان نتایج مطالعه قبلی را به توان بالقوه حرفه کاردرمانی در ح
نسبت داد. در عین حا  مطالعه با ح م نمونه باالتر در هر یک از حیطه های حرفه کاردرمانی می تواند در اظهار نرر قطعی تر کمک  کودکان

. کننده باشد. به علت تعداد کم ح م نمونه در مطالعه حاضر  توان بالقوه انگیزش در حیطه های مختلف بطور جداگانه مورد بررسی قرار نگرفت
ررسی ابعاد توان بالقوه انگیزش نشان داد که پایین ترین میانگین امتیازات در هر دو مطالعه مربوط به بعد هویت می باشد که نشانگر عالوه به ب

ین اتفاق نرر افراد در توان بالقوه پایین حرفه کاردرمانی در هویت بخشیدن به شاغلین این حرفه می باشد. در مطالعه قبلی درمانگران بیشتر
در حالی که در مطالعه حاضر  ]06[را به ترتین برای ابعاد استقال   تنوع شجلی  اهمیت شجلی  بازخورد و هویت شجلی در نرر گرفتند امتیاز

 بیشترین امتیاز را به ترتین برای تنوع شجلی  بازخورد  اهمیت شجلی  استقال  و هویت شجلی در نرر گرفتند. طبق مطالعات ان ام شده هرچه
. امتیاز پایین بعد استقال  در حرفه کاردرمانی  می تواند در کسن ]00[بیشتر است آنهاار خود استقال  بیشتری داشته باشند  انگیزش افراد در ک

 فی به نرردامنه متوسط امتیازات توان بالقوه انگیزش حرفه کاردرمانی تاثیر گذار باشد که احتیاج به توجه ویژه از طرف برنامه ریزان دارد. از طر
در می رسد حیطه کاری کاردرمانگران شرکت کننده در پژوهش در بدست آمدن این نتایج بی تاثیر نباشد که نیاز به بررسی با ح م نمونه باالتر 

 هر یک از حیطه های کاردرمانی دارد.
از افراد از شجو(  باالتر از پرسشنامه از پرسشنامه یک)نی آمدهنتایج حاصو از پرسشنامه نیاز ها حاکی از آن است که میانگین امتیازات بدست 

 ( می باشد. 6و  0دو)نیاز های برآورده شده در حرفه کاردرمانی( در هر یک از ابعاد نیاز و در کو امتیازات)بر طبق نمودار شماره 
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 ( =n 99 )نیاز افراد از شغل مقایسه میانگین امتیاز ابعاد پرسشنامه نیازهای یک :5نمودار 

 

 

 . مقایسه میانگین امتیاز ابعاد پرسشنامه نیازهای دو)نیاز های برآورده شده در حرفه کاردرمانی(2نمودار 

 
 

که افراد مورد مطالعه  در حرفه کاردرمانی به سطحی پایین تر از آنچه که در شجو برایشان اهمیت داشته است  دست یافته  ستاین بدان معنا 
افراد را در هر یک از ابعاد برآورده سازد. ترجیحات افراد در اولویت بندی به برآورده شدن ابعاد نیاز به  اند و این حرفه نتوانسته است نیازهای

نی  به ترتین شامو نیاز به امنیت  نیاز به خود شکوفایی  نیاز به احترام  نیاز اجتماعی و نیاز به استقال  می باشد در حالی که حرفه کاردرما
مطالعات به خود شکوفایی  نیاز به استقال   نیاز به احترام و نیاز به امنیت را در بین کاردرمانگران تامین کرده است.  ترتین نیاز اجتماعی  نیاز

. این اولویت بندی ]3-9[مختلف نیز نشان داده است که اولویت بندی نیازهای مطرح شده فوق در حرف مختلف با یکدیگر  متفاوت هستند
ای برآورده نشده در هر حرفه فراهم می آورد تا بر اساس آن بتوان وقوع رفتار کارکنان را با احتما  کم یا زیاد پیش چهارچوبی برای تعیین نیازه

از شند. بینی نمود. نیازهای برآورده نشده فکر و ذهن افراد را به خود مشجو  می کنند و ممکن است بر طرز تلقی و رفتارشان تاثیر منفی داشته با
هر چند که هیچ نیازی بطور کامو برآورده نمی شود اما هر نیازی که برآورده شود آن نیاز ای اد انگیزه نمی کند. لذا اگر  نقطه نرر انگیزش
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ازهای برآورده بخواهیم برای افراد ای اد انگیزه کنیم ابتدا باید بدانیم آن افراد در چه سطحی از نیاز ها قرار دارند سپس اقدام به برآورده کردن نی
در مطالعه حاضر نیاز به امنیت با اهمیت ترین نیاز از نرر افراد شرکت کننده در مطالعه می باشد . ]9[در همان سطح و یا فراتر از آن نماییم نشده

یی از می باشد. این نیاز در حرفه کاردرمانی پایین ترین امتیاز را کسن نموده است. عدم امنیت در شجو جنبه ها ]02[که همسو با مطالعه ایرتاش
و انگیزه های افراد در کار را کاهش دهد.  ]00[شجو است که اگر وجود نداشته باشد یا در حد مطلوب نباشد می تواند احساس نارضایتی ای اد کند

ذا بهبود   ل]02[با توجه به اینکه رفع این نیاز تحت تاثیر شرایط محیطی حاکم بر کار از قبیو قوانین  شرایط شجلی و ضوابط مربوطه می باشد
ن شرایط محیطی کار از طرف مدیران و برنامه ریزان  می تواند نتایج انگیزشی مثبتی برای کاردرمانگران به دنبا  داشته و به عنوان مهمتری

م امنیتی عامو ای اد کننده حداکثر تالش و کوشش در کار باشد. از طرفی قرار گرفتن نیاز به امنیت در درجه او  اهمیت  می تواند به دلیو عد
باشد که افراد در حرفه کاردرمانی احساس می کنند. بررسی نیازهای کاردرمانگران از شجو در زمان ورود به دانشگاه و سپس بررسی نیازهای 

یت عالوه وضعه در حرفه کاردرمانی پس از تصدی حرفه کاردرمانی  می تواند در رد یا تایید این موضوع کمک کننده باشد. ب آنهاتامین شده 
ه استخدامی ممکن است بر اولویت بندی نیازها تاثیر گذار باشد که در مطالعه حاضر مورد مالحره قرار نگرفت. نکته جالن توجه در این مطالع

ت برآورده ماین است که با وجودیکه نیاز به امنیت که از نرر ابراهام مازلو جزء نیازهای اولیه است و تا زمانی که این نیاز مرتفع نگردد فرد به س
از  شدن نیازهای بعدی هرم سوق نمی یابد  برآورده نشده است اما نیازهای باالیی هرم مازلو در بین کاردرمانگران به خوبی برآورده شده است.

وسط منابع نرر هرزبرگ و پیروانش انسان دارای دو دسته انگیزه)انگیزه های فیزیولوژیکی و سطوح باالتر( است که انگیزه های فیزیولوژیکی ت
نرر می رسد منابع محیطی)شرایط و ضوابط حاکم بر حرفه ه محیطی و انگیزه های سطوح باالتر توسط منابع ذهنی و عاطفی تامین می گردد. ب

 رد. کاردرمانی( نمی تواند احساس امنیت کاری در بین کاردرمانگران ای اد کند که احتیاج به توجه اساسی از طرف مدیران و برنامه ریزان دا
بالقوه عدم معناداری نتایج آزمون اسپرمن بین متجیرهای توان بالقوه انگیزش و نیاز افراد از شجو و معنادار بودن ارتباط بین متجیر های توان  

دامنه متوسط  انگیزش و نیاز های تامین شده در حرفه کاردرمانی می تواند بیانگر این مطلن باشد که قرار گیری امتیاز توان بالقوه انگیزش در 
نرر می رسد رفع نیازهای برآورده نشده در حرفه کاردرمانی بتواند به بهبود توان ه متاثر از برآورده نشدن نیاز های افراد در این حرفه است. لذا ب

 بالقوه انگیزش این حرفه کمک نماید. 
میانگین امتیاز باالتری به برآورده شدن نیاز هایشان در حرفه نشان داد که افراد مذکر نسبت به افراد مونث  مستقو tبررسی نتایج آزمون های 

ان ام کاردرمانی دادند. این نتی ه را می توان به تعداد متفاوت افراد مونث و مذکر شرکت کننده در این مطالعه  شرایط کاری بهتر برای مردان)
عرفی( و انترارات متفاوت زنان و مردان از کار  مرتبط دانست. در  بیشتر ویزیت در منز   به دلیو پذیرفته بودن آن از لحاظ اجتماعی و نگرش

ن در این مطالعه  از نرر زنان رفع نیاز به خودشکوفایی در کار  جزء اولویت های او  و رفع نیازهای اجتماعی جزء اولویت های آخر می باشد ای
ه کاردرمانی نیاز اجتماعی و از نرر مردان نیاز به خودشکوفایی بیش از حالی است که نرر مردان دقیقا برعکس می باشد اما از نرر زنان در حرف

نرر می رسد حرفه کاردرمانی می تواند پاسخ گوی انترارات کم باشد اما پاسخ گوی انترارات بیشتر نخواهد ه بقیه نیازها مرتفع گردیده است. ب
زهای تامین شده در حرفه کاردرمانی نشان نداد اما در میانگین امتیازات بود. سطح تحصیالت و تاهو تفاوت معنی داری در میانگین امتیاز نیا

در بین فوق لیسانس و باالتر بیش از لیسانس و در افراد م رد بیش    بطوری که میانگین امتیازاتنیازهای افراد از شجو دارای تفاوت معنادار بود
ها با سطح تحصیالت باالتر و همچنین افراد م رد  انترارات بیشتری از کار در از افراد متاهو بود. این نتایج نشان می دهد که شرکت کننده 

  اما این نیازها در حرفه کاردرمانی کمتر از انترارات آنان برآورده ]3[جهت رفع نیازهایشان داشتند که با بعضی از مطالعات مشابه همسو می باشد
ا سطح تحصیالت باالتر و افراد م رد در این مطالعه و پاسخ گو نبودن حرفه کاردرمانی شده است. از طرفی به نرر می رسد تعداد بیشتر افراد ب

ایج به نیازهای آنان از شجو می تواند نتایج حاصو از توان بالقوه انگیزش در حرفه کاردرمانی را در این مطالعه تحت تاثیر قرار دهد اما نت
نس و افراد با سطح تحصیالت باالتر و همچنین بین افراد م رد و متاهو  تفاوت معناداری همبستگی بین توان بالقوه انگیزش در بین افراد لیسا

لیسانس  نشان نداد. این در حالی است که توان بالقوه انگیزش در بین افراد با سطح تحصیالت باالتر و افراد م رد به ترتین کمی باالتر از افراد
ابه قبلی نشان داده است که افراد با سطح تحصیالت باالتر دارای توان بالقوه انگیزشی کمتر می از مطالعات مش آمدهو متاهو بود. نتایج بدست 

 .]09[باشند

 بر اساس نتایج مندرج در جدو  شماره چهار مربوط به رگرسیون چند متجیره گام به گام  از میان متجیرهای مستقو مربوط به ابعاد پرسشنامه
از میان متجیرهای مستقو مربوط به ابعاد تنها متجیر تاثیر گذار بر تنوع مهارت با همبستگی مستقیم و مثبت و متجیر نیاز استقال  نیازهای یک  

رهای پرسشنامه نیازهای دو  متجیر نیاز خودشکوفایی تنها متجیر تاثیر گذار بر تنوع مهارت با همبستگی مستقیم و مثبت می باشد. از میان متجی
نامه نیازهای یک  تنها متجیر نیاز خودشکوفایی با همبستگی مستقیم و مثبت و نیاز اجتماعی با همبستگی منفی و مستقو مربوط به ابعاد پرسش
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 معکوس به ترتین تاثیر گذارترین عامو بر هویت بوده است. از میان متجیرهای مستقو مربوط به ابعاد پرسشنامه نیازهای یک  متجیر نیاز به
ثبت تنها متجیر تاثیر گذار و از میان متجیرهای مستقو مربوط به ابعاد پرسشنامه نیازهای دو  تنها متجیر نیاز به احترام با همبستگی مستقیم و م

ه ابعاد احترام با بازخورد همبستگی مستقیم و مثبت تنها متجیر تاثیر گذار بر متجیر وابسته بازخورد می باشد. از میان متجیرهای مستقو مربوط ب
 یک  تنها متجیر نیاز به احترام با همبستگی منفی و معکوس تنها متجیر تاثیر گذار بر متجیر وابسته استقال  می باشد.پرسشنامه نیازهای 

 نتیجه گیری
عدم با توجه به توان بالقوه انگیزش متوسط حرفه کاردرمانی در این مطالعه و ارتباط آن با نیازهای تامین شده در حرفه کاردرمانی و همچنین 

بین نیازهای افراد از شجو و نیازهای تامین شده در حرفه کاردرمانی می توان نتی ه گرفت که نیازهای افراد از شجو در حرفه  همبستگی
کاردرمانی به خوبی برآورده نشده است. این مساله نیاز به تامو بیشتر برنامه ریزان حرفه کاردرمانی در خصوص بکارگیری شیوه های مناسن 

مطالعه حاضر با مستند سازی اولویت بندی نیازهای افراد از حرفه کاردرمانی و نیازهای برآورده نشده در حرفه  فرصت د. لذا برای حو مشکو دار
دلیو اینکه آگاهی از نحوه نگرش درمانگران در خصوص نیاز هایشان و بررسی نیازهای برآورده ه مناسن را در اختیار آنان قرار خواهد داد  ب

در مدیریت منابع انسانی خواهد بود. از طرفی  این تحقیق با مزیت ح م نمونه باالتر  تنوع حیطه کاری  محیط ججرافیایی و  نشده  گام اساسی
همچنین محیط کاری کاردرمانگران شرکت کننده نسبت به مطالعات قبلی  می تواند توسط برنامه ریزان حرفه کاردرمانی مورد استناد بیشتری 

برنامه ریزان حرفه کاردرمانی می توانند با بکارگیری شیوه هایی اثر بخش برای بهبود ابعاد مختلف نیازهای این حرفه  قرار گیرد. مدیران و
با خصوصا بعد هویت و استقال  حرفه ای  به ای اد انگیزه بیشتر در بین کاردرمانگران و افزایش توان بالقوه انگیزش این حرفه کمک نمایند. 

  ان ام تحقیقات در مقاطع آنهاانسانی و تجییر خواسته هایشان در طو  زمان بنا به تجییر وضعیت محیطی  ذهنی و عاطفی  توجه به اهمیت منابع
 آنهانرر می رسد. شناخت این خواسته ها و رفع ه مختلف زمانی  مکانی و منابع انسانی برای شناسایی خواسته های افراد در گذر زمان ضروری ب

 نامه ریزان می تواند گامی موثر در بهبود کیفیت کاری درمانگران و همچنین تحقق مدیریت اثر بخش  باشد. از طرف مدیران و بر

 تشكر و قدردانی
می باشد که تحت حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  09،02این مقاله حاصو طرح تحقیقی مصوب  به شماره 

همچنین کلیه ی همکاران کاردرمانگر شرکت کننده در این  ه از معاونت تحقیقات و فن آوری این دانشگاه وتهران ان ام شده است. بدینوسیل
 مطالعه  سپاسگزاری می گردد.
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