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تأثیز آمًسش بز اسبس مزير پزيودٌَبی ياقعی مزگ
مبدر در ارتقبء مُبرت رسیدوتَبی سوبن در ادارٌ
خًوزیشی پس اس سایمبن
دكتز فزیدٌ اخالقی ،1دكتز معصًمٍ میزتیمًری
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 .1اعتبد گزٍُ سًبى ٍ هبهبیی ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.
 .2داًؾیبر گزٍُ سًبى ٍ هبهبیی ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی هؾْذ ،هؾْذ ،ایزاى.

خالصٍ

تبریخ دریبفت 1396/10/06 :تبریخ پذیزش1397/01/05 :
1

مقدمٍ :خًَزیشی ثؼذ اس سایوبى ،یکی اس دالیل ؽبیغ هزگٍهیز هبدراى هیثبؽذ کِ السم اعت هذیزیت صحیح ٍ ثِ
هَلغ جْت الذاهبت ضزٍری اًجبم ؽَد .هغبلؼِ حبضز ثب ّذف ثزرعی تأثیز آهَسػ ثز اعبط ؽجیِعبسی پزًٍذُّبی
ٍالؼی هزگ هبدر در ارتمبء هْبرت رسیذًتّبی سًبى در ادارُ خًَزیشی پظ اس سایوبى اًجبم ؽذ.
ريشكبر :ایي هغبلؼِ هذاخلِای در عبل  1394ثز رٍی ً 35فز اس رسیذًتّبی سًبًی کِ ثِ عَر چزخؾی در ثیوبرعتبى
امالجٌیي (ط) آهَسػ هیدیذًذ ،اًجبم ؽذ .اثتذا پزعؾٌبهِای ؽبهل عؤاالتی هجٌی ثز ؽٌبخت ػالئن خًَزیشی غیز
عجیؼی ثؼذ اس سایوبى ،چگًَگی تخویي حجن خًَزیشی ٍ الذاهبت هٌبعت تکویل گزدیذ .عپظ عی جلغبتی ،پزًٍذُّبی
ٍالؼی هزگ هبدراى هَرد ثزرعی ٍ آهَسػ صحیح در هَرد هذیزیت خًَزیشیّبی ثؼذ اس سایوبى در ّز هَرد ثزای افزاد
دادُ ؽذ ٍ پظ اس  6هبُّ ،وبى پزعؾٌبهِ هجذداً تکویل ؽذ .تجشیِ ٍ تحلیل دادُّب ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار آهبری SPSS
(ًغخِ  ٍ )16آسهَىّبی تی سٍجی ٍ آًبلیش ٍاریبًظ یکعزفِ اًجبم ؽذ .هیشاى  pکوتز اس  0/05هؼٌبدار در ًظز گزفتِ
ؽذ.
یبفتٍَب :هیبًگیي ًوزات لجل ٍ ثؼذ اس آهَسػ در توبهی داًؾجَیبى ثِ تزتیت  16/91±2/68 ٍ 12/88±2/21ثَد
( .)p>0/001هیبًگیي ًوزات داًؾجَیبى عبل اٍل ،دٍم ،عَم ٍ چْبرم لجل ٍ ثؼذ اس آهَسػ تفبٍت هؼٌیداری داؽت (ثِ
تزتیت  ،)p;0/001 ٍ p;0/004 ،p>0/001 ،p;0/009اهب اختالف ًوزات داًؾجَیبى ثؼذ اس آهَسػ ًغجت ثِ لجل اس
هبًَر در عبلّبی هختلف تحصیلی تفبٍت هؼٌیداری ًذاؽت (.)p;0/538
وتیجٍگیزی :هیتَاى اس ؽجیِ عبسی هَارد ٍالؼی هزگ هبدراى ثِ ػٌَاى یک فزصت هٌبعت جْت کغت هْبرت
اعتفبدُ کزد کِ ثبػث اػتوبد ثِ ًفظ ٍ هْبرت کبفی در رسیذًتّب هیؽَد.
كلمبت كلیدی :خًَزیشی پظ اس سایوبى ،رسیذًتّبی سًبى ،هزگ هبدر
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ؽزایغی ثب فزصت کبفی ،هغبلؼِ حبضز ثب ّذف تأثیز
آهَسػ ثز اعبط هزٍر پزًٍذُّبی ٍالؼی هزگ هبدر در
ارتمبء هْبرت رسیذًتّبی سًبى در ادارُ خًَزیشی پظ اس
سایوبى اًجبم ؽذ تب ثب ثزرعی ًتبیج ٍ در صَرت هؼٌیدار
ثَدى آى ،ثِ ػٌَاى یک رٍػ هتذاٍل گزٍُ سًبى جْت
افشایؼ اعالػبت هذیزیتی رسیذًتّبی سًبى پیؾٌْبد
ؽَد.

مقدمٍ
 دكتز فزیدٌ اخالقی ي َمكبر

خًَزیشی ثؼذ اس سایوبى ،یکی اس دالیل ؽبیغ هزگٍهیز
هبدراى هیثبؽذ کِ ّویؾِ ثِعَر اٍرصاًظ ٍ ّوبًٌذ یک
سلشلِ ثیخجز اتفبق هیافتذ کِ ثب تَجِ ثِ اّویت آى،
السم اعت هذیزیت صحیح ٍ ثِهَلغ جْت ثزرعی ؽزایظ
ثیوبر ٍ الذاهبت ضزٍری اًجبم ؽَد ( .)1چَى ایي هغئلِ
در ؽزایظ اٍرصاًظ اتفبق هیافتذ ،هؼوَالً ّیچگبُ فزصت
کبفی ثزای آهَسػ گبم ثِ گبم ثِ دعتیبر ثز ثبلیي ثیوبر
هجتال ٍجَد ًذارد یب ایٌکِ خًَزیشی ثؼذ اس سایوبى در
اٍلبتی اس کؾیک اتفبق هیافتذ کِ تب رعیذى اعتبد ٍ
اًجبم الذاهبت السم ،سهبى کِ اعتبًذارد عالیی در هذیزیت
ثیوبر جْت پیؾگیزی اس هزگ هبدر هیثبؽذ ،اس دعت
هیرٍد ( .)2ضوي ایٌکِ ثب تَجِ ثِ ؽیَع خًَزیشی ثؼذ
اس سایوبى ،اکثز هتخصصیي سًبى پظ اس فبرؽالتحصیلی
اػتوبد ثِ ًفظ کبفی جْت هذیزیت ایي خًَزیشیّب را
ًذارًذ ٍ ایي اهز ،ثبػث افشایؼ هزگٍهیز هبدراى ثِ ػٌَاى
یک ؽبخص هْن ثْذاؽتی در جبهؼِ هیؽَد (.)3
الذاهبت السم جْت آهَسػ رسیذًتّبی سًبى در هذیزیت
ایي ثیوبراى فؼالً ّوبى رٍػ عٌتی هغبلؼِ ٍ اًجبم
آسهَى تئَری ٍ ّوچٌیي کغت تجزثِ در ثبلیي ثیوبراى
در ؽزایظ اٍرصاًظ اعت کِ ایي رٍػ آهَسػ ثز اعبط
آسهَى ٍ خغب اعت ٍ ًتیجِ آى هتأعفبًِ گبّی ثِ ضزر
ثیوبر ثَدُ ٍ هٌجز ثِ هزگٍهیز ایي هبدراى هیؽَد (.)4
ثزخی هغبلؼبت ثِ هؼزفی رٍػ آهَسػ ثز اعبط
ؽجیِعبسی ثِ ػٌَاى گبم هْوی در جْت ارتمبء داًؾجَیبى
پزداختِاًذ ( .)5هغبلؼبت سیبدی گشارػ کزدُاًذ کِ ًتبیج
هثجتی در راثغِ ثب ایي رٍػ ٍ افشایؼ آگبّی ،هْبرت ٍ
دیذگبُ افزاد ثِدعت آهذُ اعت (ً .)6-8تبیج هغبلؼِ
آلبی آل کبدی ٍ ّوکبراى ( )2013در راثغِ ثب اعتفبدُ اس
ؽجیِعبسی ثزای آهَسػ هْبرت جزاحی الپبراعکَپی در
هیبى رسیذًتّبی جزاحیً ،ؾبى دٌّذُ افشایؼ هؼٌبدار
هْبرت آًْب ثؼذ اس آهَسػ ثَد ( .)9ایي تکٌیک ثِ عَر
گغتزدُ در رؽتِّبیی هبًٌذ اعفبل ،عت اٍرصاًظ ،سًبى،
ثیَْؽی ٍ رادیَلَصی کبرثزد دارد (.)10
لذا ثب تَجِ ثِ اّویت هَارد خًَزیشی ثؼذ اس سایوبى کِ
هٌتج ثِ هزگ هبدراى در صَرت عَء هذیزیت هیؽَد ٍ
ًیبس ثِ آهَسػ رسیذًتّبی سًبى در ایي سهیٌِ در

ريش كبر
ایي هغبلؼِ هذاخلِای در عبل  1394ثز رٍی ً 35فز اس
رسیذًتّبی گزٍُ سًبى ( 9رسیذًت عبل  10 ،1رسیذًت
عبل  10 ،2رسیذًت عبل  6 ٍ 3رسیذًت عبل چْبر) کِ
ثِ عَر چزخؾی در ثیوبرعتبى امالجٌیي (ط) آهَسػ
هیدیذًذ ،اًجبم ؽذ .اثتذا ثِ رسیذًتّبیی کِ در ّز
چزخؼ  4هبُ یکثبر ٍارد ثیوبرعتبى امالجٌیي (ط)
هیؽذًذ ،تَضیح السم در هَرد عزح تحمیمبتی دادُ
هیؽذ ٍ اس آًبى درخَاعت هیؽذ تب پزعؾٌبهِای ؽبهل
عؤاالتی در هَرد الذاهبت السم در ادارُ خًَزیشی پظ اس
سایوبى ؽبهل ؽٌبخت ػالئن خًَزیشی غیزعجیؼی ثؼذ اس
سایوبى ،چگًَگی تخویي حجن خًَزیشی ٍ الذام هٌبعت
در هَرد ّز کذام اس ػلل خًَزیشی ثؼذ سایوبى ثَدرا
تکویل کٌٌذ( .رٍایی پزعؾٌبهِّب ثٍِعیلِ ً 3فز اس اػضبء
ّیبت ػلوی گزٍُ سًبى کِ در ایي سهیٌِ صبحت ًظز
ثَدًذ ،تأییذ ؽذُ ثَد.
عپظ در جلغبت هبّیبًِ ثزرعی پزًٍذُّبی هَرتبلیتی
ثؼذ اس سایوبى ،پزًٍذُّبی ٍالؼی هزگ هبدری ثز اعبط
هغتٌذات هَجَد هَرد ثحث لزار هیگزفت ٍ رسیذًتّب
ًیش در ایي ثحثّب ؽزکت فؼبل داؽتٌذ .در پبیبى جلغبت
هزگٍهیز ،آهَسػ صحیح در هَرد هذیزیت خًَزیشیّبی
ثؼذ اس سایوبى ،ؽٌبخت ػالئن خًَزیشی غیزعجیؼی ثؼذ اس
سایوبى ،چگًَگی تخویي حجن خًَزیشی ٍ الذام هٌبعت
در ّز هَرد ثزای آًبى دادُ هیؽذ.
پظ اس  4هبُ هجذداً در یک جلغِ ثذٍى اعالع لجلی اس
رسیذًتّب درخَاعت ؽذ کِ ّوبى پزعؾٌبهِ لجلی
ؽبهل عؤاالتی در هَرد الذاهبت السم در ادارُ خًَزیشی
پظ اس سایوبى را هجذداً تکویل ًوبیٌذ .ایي ثزًبهِ ثِعَر
دٍرُای ثزای ّوِ رسیذًتّبیی کِ ثِ عَر چزخؾی ثِ
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ثیوبرعتبى امالجٌیي (ط) هیآهذًذ اجزا ؽذ .عپظ
اعالػبت ثِدعت آهذُ اس ارسیبثی ًوزات پزعؾٌبهِ اٍل ٍ
دٍم ثب ّن در ثیي توبم رسیذًتّب ٍ ّوچٌیي ثیي
رسیذًتّبی عبلّبی هختلف آهَسؽی اس عبل  1تب عبل
 4ثب ّن همبیغِ ٍ هَرد تجشیِ ٍ تحلیل آهبری لزار
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
لجل ٍ ثؼذ اس هبًَر آهَسؽی ٍ ّوچٌیي هیبًگیي ًوزات
داًؾجَیبى عبل اٍل ،دٍم ،عَم ٍ چْبرم لجل ٍ ثؼذ اس
هبًَر آهَسؽی ثب اعتفبدُ اس آسهَى آهبری آسهَى تی
سٍجی هَرد همبیغِ ٍ تجشیِ ٍ تحلیل آهبری لزار گزفت.
عپظ ثب اعتفبدُ اس آسهَى آًبلیش ٍاریبًظ یکعزفِ،
اختالف ًوزات داًؾجَیبى ثؼذ اس هبًَر آهَسؽی ًغجت ثِ

یبفتٍَب
هیبًگیي ًوزات توبهی داًؾجَیبى لجل ٍ ثؼذ اس هبًَر
آهَسؽی ثِ تزتیت  16/91±2/68 ٍ 12/88±2/21ثَد
کِ ثز اعبط آسهَى تی سٍجی ،هیبًگیي ًوزات توبهی
داًؾجَیبى ،لجل ٍ ثؼذ اس هبًَر آهَسؽی تفبٍت هؼٌی
داری داؽت (.)p>0/001
هیبًگیي ًوزات داًؾجَیبى لجل ٍ ثؼذ اس هبًَر آهَسؽی
ثِ تفکیک عبل تحصیلی آًبى در جذٍل ً 1ؾبى دادُ
ؽذُ اعت.

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

هیبًگیي  ±اًحزاف هؼیبر

عغح هؼٌیداری

عبل 1

لجل
ثؼذ

9
9

12/4±3/12
15/4± 2/74

0/009

عبل 2

لجل
ثؼذ

10
10

12/2± 2/20
16/5± 2/27

>0/001

عبل 3

لجل
ثؼذ

10
10

13/4± 1/07
17/6± 3/13

0/004

عبل 4

لجل
ثؼذ

6
6

13 /8± 2/04
18/6± 1/03

0/001

گزٍُ

هؼٌیداری داؽت (ّ .)p>0/001وچٌیي هیبًگیي ًوزات
داًؾجَیبى عبل اٍل ،دٍم ،عَم ٍ چْبرم لجل ٍ ثؼذ اس
هبًَر آهَسؽی تفبٍت هؼٌیداری داؽت (ثِ تزتیت
 ،)p;0/001 ٍ p;0/004 ،p>0/001 ،p;0/009اهب
اختالف ًوزات داًؾجَیبى ثؼذ اس آهَسػ ًغجت ثِ لجل
اس هبًَر در عبلّبی هختلف تحصیلی تفبٍت هؼٌیداری
ًذاؽت (.)p;0/538
در هغبلؼِ فزاًک الٍ ٍ ّوکبراى ( ،)2010رضبیت
داًؾجَیبى پشؽکی اس تکٌیک ؽجیِعبسی ثبال ثَد ( 8اس
 10در همیبط لیکزت) ( .)11هغبلؼِ عبجیذا ٍ ّوکبراى
(ً )2015یش ًتبیج هؾبثْی را گشارػ کزد ،آًْب
ًتیجِگیزی کزدًذ کِ آهَسػ ثز اعبط ؽجیِعبسی هَارد

ًوزات
دٍم
چْبرم
تفبٍت

ثز اعبط ًتبیج آسهَى تی سٍجی ،هیبًگیي
داًؾجَیبى عبل اٍل ( ،)p;0/009عبل
( ،)p>0/001عبل عَم ( ٍ )p;0/004عبل
( )p;0/001لجل ٍ ثؼذ اس هبًَر آهَسؽی
هؼٌیداری داؽت.
ثز اعبط ًتبیج آسهَى آًبلیش ٍاریبًظ یکعزفِ ،اختالف
ًوزات داًؾجَیبى ثؼذ اس هبًَر آهَسؽی ًغجت ثِ لجل اس
هبًَر در عبلّبی هختلف تحصیلی تفبٍت هؼٌیداری
ًذاؽت (.)p;0/538

بحث
ثز اعبط ًتبیج حبصل اس ایي هغبلؼِ ،هیبًگیي ًوزات
توبهی داًؾجَیبى ،لجل ٍ ثؼذ اس هبًَر آهَسؽی تفبٍت
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لجل اس هبًَر در عبلّبی هختلف تحصیلی هَرد همبیغِ
لزار گزفت.
دادُّب پظ اس گزدآٍری ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار آهبری SPSS
(ًغخِ  ٍ )16آسهَىّبی تی سٍجی ٍ آًبلیش ٍاریبًظ
یکعزفِ هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفتٌذ .هیشاى p
کوتز اس  0/05هؼٌبدار در ًظز گزفتِ ؽذ.

.)12(  ثبػث افشایؼ هْبرت داًؾجَیبى هیؽَد،ٍالؼی
ٍ )2010(  هغبلؼِ تزیٌَر ٍ ّوکبراى،هؾبثِ ثب ایي ًتبیج
) ًؾبى داد کِ آهَسػ ثز اعبط2010( ًیش اًي ٍ ّوکبر
ٍ  ثبػث ارتمبء اػتوبد ثِ ًفظ،ؽجیِعبسی در داًؾجَیبى
آگبّی در عَل جلغبت آهَسؽی هیؽَد ٍ هْبرت کبر
،13( تیوی آًْب در هَالغ اٍرصاًظ افشایؼ پیذا هیکٌذ
.)14
) کِ در هَرد2011( در هغبلؼِ چبکزاٍارتی ٍ ّوکبراى
 ثْجَد،تأثیز آهَسػ ثز اعبط ؽجیِعبسی اًجبم ؽذ
 هْبرت، اػتوبد ثِ ًفظ،هؼٌبداری در عغح آگبّی
هذیزیت ٍ رضبیت داًؾجَیبى پشؽکی اس ایي تکٌیک
 ثِػالٍُ در هغبلؼِ ًگَیي ٍ ّوکبراى.)15( حبصل ؽذ
، اًجبم ؽذLoma Linda ُ) کِ در داًؾگب2009(
تکٌیک ؽجیِعبسی هٌجز ثِ افشایؼ اػتوبد ثِ ًفظ
ُداًؾجَیبى ؽذ تب ثتَاًٌذ هَارد هؾبثِ را در آیٌذ
 افشایؼ هْبرت داًؾجَیبى ثز.)16( هذیزیت ًوبیٌذ
اعبط ؽجیِعبسی ٍ ثب ّشیٌِ کن ٍ ثب اعتفبدُ اس در
 جشء ًمبط لَت،دعتزطتزیي اثشار جْت افشایؼ هْبرت
.هغبلؼِ حبضز هحغَة هیؽَد

وتیجٍگیزی
اس آًجبیی کِ هیبًگیي ًوزات رسیذًتّب در هذیزیت
خًَزیشی ثؼذ سایوبى لجل ٍ ثؼذ اس آهَسػ اختالف
 لذا هیتَاى اس ؽجیِعبسی هَارد،هؼٌیداری داؽت
ٍالؼی هزگ هبدراى ثِ ػٌَاى یک فزصت هٌبعت جْت
ٍ کغت هْبرت اعتفبدُ کزد کِ ثبػث اػتوبد ثِ ًفظ
.هْبرت کبفی در رسیذًتّب هیؽَد

تشكز ي قدرداوی
ثذیيٍعیلِ اس هؼبًٍت هحتزم پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم
پشؽکی هؾْذ کِ ایي تحمیك ثب حوبیت هبلی آى
. تؾکز ٍ لذرداًی هیگزدد،هؼبًٍت هحتزم اًجبم ؽذ
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 دكتز فزیدٌ اخالقی ي َمكبر

ِ همبلِای کِ هؾبثِ هغبلؼ،در ّز حبل در ثزرعی هتَى
حبضز ثِ ثزرعی ًوزات داًؾجَیبى لجل ٍ ثؼذ اس هبًَر
ِ یبفت ًؾذ ٍ ثیؾتز هغبلؼبت ث،آهَسؽی پزداختِ ثبؽذ
ثزرعی هیشاى رضبیت داًؾجَیبى اس ایي تکٌیک
 لذا تَصیِ هیؽَد کِ در آیٌذُ هغبلؼبت،پزداختِ ثَدًذ
ٍ ثیؾتزی ثب حجن ًوًَِ ثبالتز در ایي سهیٌِ اًجبم ؽَد
.ثب ًتبیج هغبلؼِ حبضز همبیغِ ؽَد
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