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مزگ  یياقع َبیآمًسش بز اسبس مزير پزيودٌ زیتأث

سوبن در ادارٌ  یَب دوتیمبدر در ارتقبء مُبرت رس

 مبنیپس اس سا یشیخًوز
 *2، دكتز معصًمٍ میزتیمًری1دكتز فزیدٌ اخالقی

 .زاىیهؾْذ، هؾْذ، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یداًؾکذُ پشؽک ،ییاعتبد گزٍُ سًبى ٍ هبهب .1

 .زاىیهؾْذ، هؾْذ، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یداًؾکذُ پشؽک ،ییگزٍُ سًبى ٍ هبهب بریداًؾ .2
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ثبؽذ کِ السم اعت هذیزیت صحیح ٍ ثِ  هیز هبدراى هیٍ  یکی اس دالیل ؽبیغ هزگ ،خًَزیشی ثؼذ اس سایوبى مقدمٍ:

 ّبیعبسی پزًٍذُ ثیز آهَسػ ثز اعبط ؽجیِأثب ّذف ثزرعی ت حبضز هَلغ جْت الذاهبت ضزٍری اًجبم ؽَد. هغبلؼِ

 ّبی سًبى در ادارُ خًَزیشی پظ اس سایوبى اًجبم ؽذ.هْبرت رسیذًت ءٍالؼی هزگ هبدر در ارتمب

ّبی سًبًی کِ ثِ عَر چزخؾی در ثیوبرعتبى رسیذًتًفز اس  35ثز رٍی  1394 در عبلای  ایي هغبلؼِ هذاخلِ كبر: ريش

االتی هجٌی ثز ؽٌبخت ػالئن خًَزیشی غیز ؤؽبهل ع ای اًجبم ؽذ. اثتذا پزعؾٌبهِ ،دیذًذ )ط( آهَسػ هی الجٌیي ام

ّبی  پزًٍذُ ،جلغبتی عیسایوبى، چگًَگی تخویي حجن خًَزیشی ٍ الذاهبت هٌبعت تکویل گزدیذ. عپظ اس عجیؼی ثؼذ 

 افزادسایوبى در ّز هَرد ثزای اس ّبی ثؼذ  ٍالؼی هزگ هبدراى هَرد ثزرعی ٍ آهَسػ صحیح در هَرد هذیزیت خًَزیشی

  SPSSافشار آهبری ًزمثب اعتفبدُ اس ّب تکویل ؽذ. تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّوبى پزعؾٌبهِ هجذداً ،هبُ 6پظ اس  ٍ ؽذدادُ 

هؼٌبدار در ًظز گزفتِ  05/0کوتز اس   pهیشاى . اًجبم ؽذعزفِ  ّبی تی سٍجی ٍ آًبلیش ٍاریبًظ یکٍ آسهَى( 16)ًغخِ 

 ؽذ.

ثَد  91/16±68/2ٍ  88/12±21/2هیبًگیي ًوزات لجل ٍ ثؼذ اس آهَسػ در توبهی داًؾجَیبى ثِ تزتیت  :َب یبفتٍ

(001/0>pهیبًگیي ًوزات داًؾجَیبى عبل اٍل، دٍم، عَم ٍ چْبرم لجل ٍ ثؼذ اس آهَسػ تفبٍت هؼٌی .)  ِداری داؽت )ث

داًؾجَیبى ثؼذ اس آهَسػ ًغجت ثِ لجل اس اهب اختالف ًوزات  ،(p ،001/0>p ،004/0;p  ٍ001/0;p;009/0 تزتیت

 (.p;538/0داری ًذاؽت ) ّبی هختلف تحصیلی تفبٍت هؼٌی هبًَر در عبل

عبسی هَارد ٍالؼی هزگ هبدراى ثِ ػٌَاى یک فزصت هٌبعت جْت کغت هْبرت  تَاى اس ؽجیِهیگیزی:  وتیجٍ

  ؽَد.ّب هی اعتفبدُ کزد کِ ثبػث اػتوبد ثِ ًفظ ٍ هْبرت کبفی در رسیذًت

 ّبی سًبى، هزگ هبدرخًَزیشی پظ اس سایوبى، رسیذًت كلمبت كلیدی:
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 مقدمٍ
هیز ٍ  یکی اس دالیل ؽبیغ هزگ ،خًَزیشی ثؼذ اس سایوبى

عَر اٍرصاًظ ٍ ّوبًٌذ یک  ثبؽذ کِ ّویؾِ ثِهبدراى هی

 ،افتذ کِ ثب تَجِ ثِ اّویت آىاتفبق هی خجز سلشلِ ثی

هَلغ جْت ثزرعی ؽزایظ  السم اعت هذیزیت صحیح ٍ ثِ

(. چَى ایي هغئلِ 1ثیوبر ٍ الذاهبت ضزٍری اًجبم ؽَد )

گبُ فزصت  ّیچ فتذ، هؼوَالًادر ؽزایظ اٍرصاًظ اتفبق هی

کبفی ثزای آهَسػ گبم ثِ گبم ثِ دعتیبر ثز ثبلیي ثیوبر 

هجتال ٍجَد ًذارد یب ایٌکِ خًَزیشی ثؼذ اس سایوبى در 

افتذ کِ تب رعیذى اعتبد ٍ اٍلبتی اس کؾیک اتفبق هی

اًجبم الذاهبت السم، سهبى کِ اعتبًذارد عالیی در هذیزیت 

ثبؽذ، اس دعت هبدر هی ثیوبر جْت پیؾگیزی اس هزگ

(. ضوي ایٌکِ ثب تَجِ ثِ ؽیَع خًَزیشی ثؼذ 2رٍد )هی

التحصیلی  اکثز هتخصصیي سًبى پظ اس فبرؽ ،اس سایوبى

ّب را اػتوبد ثِ ًفظ کبفی جْت هذیزیت ایي خًَزیشی

هیز هبدراى ثِ ػٌَاى ٍ  ثبػث افشایؼ هزگاهز، ًذارًذ ٍ ایي 

(.  3ؽَد )یک ؽبخص هْن ثْذاؽتی در جبهؼِ هی

هذیزیت در  سًبى ّبی رسیذًت الذاهبت السم جْت آهَسػ

ّوبى رٍػ عٌتی هغبلؼِ ٍ اًجبم  ایي ثیوبراى فؼالً

ثبلیي ثیوبراى آسهَى تئَری ٍ ّوچٌیي کغت تجزثِ در 

 آهَسػ ثز اعبطرٍػ ایي ؽزایظ اٍرصاًظ اعت کِ  در

عفبًِ گبّی ثِ ضزر أٍ ًتیجِ آى هت آسهَى ٍ خغب اعت

(. 4ؽَد )هیز ایي هبدراى هیٍ  ٍ هٌجز ثِ هزگَدُ ثثیوبر 

ثزخی هغبلؼبت ثِ هؼزفی رٍػ آهَسػ ثز اعبط 

ؾجَیبى ًعبسی ثِ ػٌَاى گبم هْوی در جْت ارتمبء دا ؽجیِ

اًذ کِ ًتبیج  کزدُ (. هغبلؼبت سیبدی گشارػ5اًذ ) پزداختِ

هثجتی در راثغِ ثب ایي رٍػ ٍ افشایؼ آگبّی، هْبرت ٍ 

هغبلؼِ  ًتبیج(. 6-8دعت آهذُ اعت ) ثِ دیذگبُ افزاد

در راثغِ ثب اعتفبدُ اس ( 2013)آلبی آل کبدی ٍ ّوکبراى 

عبسی ثزای آهَسػ هْبرت جزاحی الپبراعکَپی در  ؽجیِ

ًؾبى دٌّذُ افشایؼ هؼٌبدار  ،ّبی جزاحیهیبى رسیذًت

ایي تکٌیک ثِ عَر (. 9هْبرت آًْب ثؼذ اس آهَسػ ثَد )

هبًٌذ اعفبل، عت اٍرصاًظ، سًبى،  ّبییگغتزدُ در رؽتِ

  (.10ثیَْؽی ٍ رادیَلَصی کبرثزد دارد )

لذا ثب تَجِ ثِ اّویت هَارد خًَزیشی ثؼذ اس سایوبى کِ 

ؽَد ٍ هٌتج ثِ هزگ هبدراى در صَرت عَء هذیزیت هی

ّبی سًبى در ایي سهیٌِ در ًیبس ثِ آهَسػ رسیذًت

ثیز أتحبضز ثب ّذف هغبلؼِ  ،ؽزایغی ثب فزصت کبفی

ّبی ٍالؼی هزگ هبدر در آهَسػ ثز اعبط هزٍر پزًٍذُ

ّبی سًبى در ادارُ خًَزیشی پظ اس هْبرت رسیذًت ءارتمب

دار  ًتبیج ٍ در صَرت هؼٌی اًجبم ؽذ تب ثب ثزرعیسایوبى 

ثِ ػٌَاى یک رٍػ هتذاٍل گزٍُ سًبى جْت  ،ثَدى آى

ّبی سًبى پیؾٌْبد  افشایؼ اعالػبت هذیزیتی رسیذًت

 ؽَد.
 

  ريش كبر
ًفز اس  35 ثز رٍی 1394 در عبلای  ایي هغبلؼِ هذاخلِ

رسیذًت  10، 1رسیذًت عبل  9) ّبی گزٍُ سًبىرسیذًت

رسیذًت عبل چْبر( کِ  6 ٍ 3رسیذًت عبل  10، 2عبل 

)ط( آهَسػ  الجٌیي ثِ عَر چزخؾی در ثیوبرعتبى ام

ّبیی کِ در ّز  رسیذًتثِ  اًجبم ؽذ. اثتذا ،دیذًذ هی

 )ط( الجٌیي ثبر ٍارد ثیوبرعتبى ام هبُ یک 4چزخؼ 

دادُ  در هَرد عزح تحمیمبتی السم تَضیحؽذًذ،  هی

ای ؽبهل  پزعؾٌبهِؽذ تب  ؽذ ٍ اس آًبى درخَاعت هی هی

عؤاالتی در هَرد الذاهبت السم در ادارُ خًَزیشی پظ اس 

اس عجیؼی ثؼذ  ؽبهل ؽٌبخت ػالئن خًَزیشی غیزسایوبى 

ویي حجن خًَزیشی ٍ الذام هٌبعت سایوبى، چگًَگی تخ

را در هَرد ّز کذام اس ػلل خًَزیشی ثؼذ سایوبى ثَد

ًفز اس اػضبء  3ٍعیلِ  ّب ثِرٍایی پزعؾٌبهِ) .کٌٌذکویل ت

گزٍُ سًبى کِ در ایي سهیٌِ صبحت ًظز ّیبت ػلوی 

 ییذ ؽذُ ثَد.أت ،ثَدًذ

هَرتبلیتی ّبی  هبّیبًِ ثزرعی پزًٍذُعپظ در جلغبت 

ّبی ٍالؼی هزگ هبدری ثز اعبط  پزًٍذُ ،ایوبىساس ثؼذ 

ّب  گزفت ٍ رسیذًت هغتٌذات هَجَد هَرد ثحث لزار هی

ّب ؽزکت فؼبل داؽتٌذ. در پبیبى جلغبت ًیش در ایي ثحث

ّبی  هَسػ صحیح در هَرد هذیزیت خًَزیشیآ ،هیزٍ   هزگ

اس عجیؼی ثؼذ  ؽٌبخت ػالئن خًَزیشی غیز ،سایوبىاس ثؼذ 

چگًَگی تخویي حجن خًَزیشی ٍ الذام هٌبعت سایوبى، 

  ؽذ. در ّز هَرد ثزای آًبى دادُ هی

در یک جلغِ ثذٍى اعالع لجلی اس  هجذداًهبُ  4پظ اس 

لجلی ّب درخَاعت ؽذ کِ ّوبى پزعؾٌبهِ  رسیذًت

االتی در هَرد الذاهبت السم در ادارُ خًَزیشی ؤؽبهل ع

عَر  ثزًبهِ ثِ ایي .تکویل ًوبیٌذ هجذداًرا  پظ اس سایوبى

ّبیی کِ ثِ عَر چزخؾی ثِ  ای ثزای ّوِ رسیذًت دٍرُ
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. عپظ ؽذآهذًذ اجزا  )ط( هی الجٌیي ثیوبرعتبى ام

دعت آهذُ اس ارسیبثی ًوزات پزعؾٌبهِ اٍل ٍ  اعالػبت ثِ

ّب ٍ ّوچٌیي ثیي  دٍم ثب ّن در ثیي توبم رسیذًت

تب عبل  1ّبی هختلف آهَسؽی اس عبل  ّبی عبل رسیذًت

 رثب ّن همبیغِ ٍ هَرد تجشیِ ٍ تحلیل آهبری لزا 4

گزفت. عپظ هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزات لجل ٍ ثؼذ 

اس هبًَر آهَسؽی در توبهی داًؾجَیبى ٍ ّوچٌیي 

هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر داًؾجَیبى ثِ تفکیک عبل 

تحصیلی تؼییي ؽذ. هیبًگیي ًوزات توبهی داًؾجَیبى 

ٍ ّوچٌیي هیبًگیي ًوزات  هَسؽیآلجل ٍ ثؼذ اس هبًَر 

عَم ٍ چْبرم لجل ٍ ثؼذ اس  ،دٍم ،داًؾجَیبى عبل اٍل

سهَى آهبری آسهَى تی آهَسؽی ثب اعتفبدُ اس آهبًَر 

سٍجی هَرد همبیغِ ٍ تجشیِ ٍ تحلیل آهبری لزار گزفت. 

 ،عزفِ عپظ ثب اعتفبدُ اس آسهَى آًبلیش ٍاریبًظ یک

هَسؽی ًغجت ثِ آاختالف ًوزات داًؾجَیبى ثؼذ اس هبًَر 

ّبی هختلف تحصیلی هَرد همبیغِ  لجل اس هبًَر در عبل

 لزار گزفت. 

ُ اس ّب دادُ  SPSSافشار آهبری ًزمپظ اس گزدآٍری ثب اعتفبد

آًبلیش ٍاریبًظ  ّبی تی سٍجی ٍٍ آسهَى( 16)ًغخِ  

  pهیشاى . ٌذعزفِ هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت یک

 گزفتِ ؽذ.هؼٌبدار در ًظز  05/0کوتز اس 
 

 َب یبفتٍ
هیبًگیي ًوزات توبهی داًؾجَیبى لجل ٍ ثؼذ اس هبًَر 

ثَد  91/16±68/2ٍ  88/12±21/2 آهَسؽی ثِ تزتیت

هیبًگیي ًوزات توبهی  ،کِ ثز اعبط آسهَى تی سٍجی

هَسؽی تفبٍت هؼٌیآداًؾجَیبى، لجل ٍ ثؼذ اس هبًَر 

 .(p<001/0) داری داؽت

ٍ ثؼذ اس هبًَر آهَسؽی هیبًگیي ًوزات داًؾجَیبى لجل 

ًؾبى دادُ  1ثِ تفکیک عبل تحصیلی آًبى در جذٍل 

 .ؽذُ اعت
 

 

 میبوگیه ي اوحزاف معیبر داوشجًیبن معیبر ومزات داوشجًیبن قبل ي بعد اس مبوًر آمًسشی بٍ تفكیك سبل تحصیلی -1جديل 

 گزٍُ  تؼذاد اًحزاف هؼیبر ±هیبًگیي  داری عغح هؼٌی

009/0 
12/3±4/12 

74/2 ±4/15 

9 

9 

 لجل

 ثؼذ
 1عبل 

001/0> 
20/2 ±2/12 

27/2 ±5/16 

10 

10 

 لجل

 ثؼذ
 2عبل 

004/0 
07/1 ±4/13 

13/3 ±6/17 

10 

10 

 لجل

 ثؼذ
 3عبل 

001/0 
04/2 ±8 /13 

03/1 ±6/18 

6 

6 

 لجل

 ثؼذ
 4عبل 

 

هیبًگیي ًوزات  ،یج آسهَى تی سٍجیبًتثز اعبط 

عبل دٍم ، (p;009/0)داًؾجَیبى عبل اٍل 

(001/0>p) ، عبل عَم(004/0;p)  ٍ عبل چْبرم

(001/0;p)  هَسؽی تفبٍت آلجل ٍ ثؼذ اس هبًَر

 . داری داؽت هؼٌی

اختالف  ،عزفِ یج آسهَى آًبلیش ٍاریبًظ یکبًتثز اعبط 

هَسؽی ًغجت ثِ لجل اس آًوزات داًؾجَیبى ثؼذ اس هبًَر 

داری  ّبی هختلف تحصیلی تفبٍت هؼٌی هبًَر در عبل

 .(p;538/0) ًذاؽت
 

 بحث
ثز اعبط ًتبیج حبصل اس ایي هغبلؼِ، هیبًگیي ًوزات 

هَسؽی تفبٍت آتوبهی داًؾجَیبى، لجل ٍ ثؼذ اس هبًَر 

(. ّوچٌیي هیبًگیي ًوزات p<001/0داری داؽت ) هؼٌی

داًؾجَیبى عبل اٍل، دٍم، عَم ٍ چْبرم لجل ٍ ثؼذ اس 

 داری داؽت )ثِ تزتیت هَسؽی تفبٍت هؼٌیآهبًَر 

009/0;p ،001/0>p ،004/0;p  ٍ001/0;p)،  اهب

اختالف ًوزات داًؾجَیبى ثؼذ اس آهَسػ ًغجت ثِ لجل 

داری  ّبی هختلف تحصیلی تفبٍت هؼٌی اس هبًَر در عبل

 (.p;538/0ًذاؽت )

رضبیت  (،2010) ٍ ّوکبراى فزاًک الٍ هغبلؼِدر 

اس  8عبسی ثبال ثَد ) داًؾجَیبى پشؽکی اس تکٌیک ؽجیِ

عبجیذا ٍ ّوکبراى (. هغبلؼِ 11در همیبط لیکزت( ) 10

ًتبیج هؾبثْی را گشارػ کزد، آًْب  ًیش (2015)

عبسی هَارد  گیزی کزدًذ کِ آهَسػ ثز اعبط ؽجیِ ًتیجِ
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(. 12ؽَد )ثبػث افشایؼ هْبرت داًؾجَیبى هی ،ؼیٍال

ٍ ( 2010)ٍ ّوکبراى تزیٌَر هؾبثِ ثب ایي ًتبیج، هغبلؼِ 

کِ آهَسػ ثز اعبط  ( ًؾبى داد2010اًي ٍ ّوکبر )ًیش 

ثبػث ارتمبء اػتوبد ثِ ًفظ ٍ  ،عبسی در داًؾجَیبى ؽجیِ

ؽَد ٍ هْبرت کبر آگبّی در عَل جلغبت آهَسؽی هی

ظ افشایؼ پیذا هی تیوی آًْب در ، 13کٌذ ) هَالغ اٍرصًا

14.) 

در هَرد ( کِ 2011)ٍ ّوکبراى  چبکزاٍارتی هغبلؼِدر 

ثْجَد ، عبسی اًجبم ؽذ ثیز آهَسػ ثز اعبط ؽجیِأت

هؼٌبداری در عغح آگبّی، اػتوبد ثِ ًفظ، هْبرت 

هذیزیت ٍ رضبیت داًؾجَیبى پشؽکی اس ایي تکٌیک 

ًگَیي ٍ ّوکبراى لؼِ هغبدر ػالٍُ ِ (. ث15حبصل ؽذ )

اًجبم ؽذ،  Loma Lindaدر داًؾگبُ  ( ک2009ِ)

عبسی هٌجز ثِ افشایؼ اػتوبد ثِ ًفظ  تکٌیک ؽجیِ

را در آیٌذُ داًؾجَیبى ؽذ تب ثتَاًٌذ هَارد هؾبثِ 

 افشایؼ هْبرت داًؾجَیبى ثز (.16هذیزیت ًوبیٌذ )

عبسی ٍ ثب ّشیٌِ کن ٍ ثب اعتفبدُ اس در  اعبط ؽجیِ

ًمبط لَت  ءجش ،زیي اثشار جْت افشایؼ هْبرتت دعتزط

 ؽَد.هحغَة هیهغبلؼِ حبضز 

ای کِ هؾبثِ هغبلؼِ  همبلِ ،ّز حبل در ثزرعی هتَى در

ثِ ثزرعی ًوزات داًؾجَیبى لجل ٍ ثؼذ اس هبًَر  حبضز

ٍ ثیؾتز هغبلؼبت ثِ  ، یبفت ًؾذآهَسؽی پزداختِ ثبؽذ

ثزرعی هیشاى رضبیت داًؾجَیبى اس ایي تکٌیک 

ؽَد کِ در آیٌذُ هغبلؼبت هی لذا تَصیِ ،پزداختِ ثَدًذ

ثیؾتزی ثب حجن ًوًَِ ثبالتز در ایي سهیٌِ اًجبم ؽَد ٍ 

 ثب ًتبیج هغبلؼِ حبضز همبیغِ ؽَد.
 

 گیزی وتیجٍ
 در هذیزیتّب اس آًجبیی کِ هیبًگیي ًوزات رسیذًت

خًَزیشی ثؼذ سایوبى لجل ٍ ثؼذ اس آهَسػ اختالف 

عبسی هَارد  تَاى اس ؽجیِهی داری داؽت، لذا هؼٌی

ٍالؼی هزگ هبدراى ثِ ػٌَاى یک فزصت هٌبعت جْت 

کغت هْبرت اعتفبدُ کزد کِ ثبػث اػتوبد ثِ ًفظ ٍ 

  ؽَد.هی ّب هْبرت کبفی در رسیذًت
 

 تشكز ي قدرداوی
هحتزم پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم ٍعیلِ اس هؼبًٍت  ثذیي

پشؽکی هؾْذ کِ ایي تحمیك ثب حوبیت هبلی آى 

 .گزدد ٍ لذرداًی هی  تؾکز ،هؼبًٍت هحتزم اًجبم ؽذ
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