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  :مقدمه
فعاليت هايي كه تولد، تحصيالت، كار، تفـريح،        
رشد معنوي و مـرگ مـا را احاطـه كـرده انـد، اغلـب يـا                   
توسط يك محيط سازماني تنظيم مـي شـوند و يـا تحـت              

براي فهم بهتر علت رفتار مـردم       . گيرندتأثير آن قرار مي     
در محيط هاي مختلف بايد درخـصوص ايـن محـيط هـا             

ــيم   ــدا كن ــشتري پي ــناخت بي ــدم  ). 1(ش ــا ع ــت و ي موفقي
موفقيت سازمان ها در راستاي تحقق اهدافشان در گروي     
انسان هايي است كه در واقع گرداننـدگان اصـلي آن هـا             

. زمان بي معناست  بدون توسعه منابع انساني، سا    . مي باشند 
  پس بررسي و مطالعه رفتار افــراد در سازمان ها مي تواند

  
آن ها ايفا نمايد     نقش بسيار با اهميتي در رشد و بالندگي       

از سويي تغييرات شگرفي كه در سرشت و تركيـب          ). 2(
نيروي انساني به عنوان مهمتـرين عامـل سـازماني بوجـود            

ي دانش، بينش   آمده، صحنه را براي بزرگترين زورآزماي     
عليـرغم وجـود    ). 3(و مهارت مديران آماده ساخته است       

تفــاوت هــاي زيــاد در فرهنــگ ســازماني، چنــد ويژگــي 
مشترك در سازمان ها مي توان مشاهده كرد و آن اينكـه   
تمام تعـاريف، بـه وجـود مجموعـه اي از ارزش هـا كـه                
  توســط فــرد در داخــل ســازمان حفــظ مــي شــوند اشــاره

ش هاي حاكم بر جامعه، اولويت هـاي        ارز). 4(مي كنند   

  :چكيده
با توجه به . هاي نهادينه شده زير ساخت تحقق آرمان ها و اهداف سازمان مي باشند ارزش :زمينه و هدف

ر توليد علم و درمان وجود تفات هاي مختلف در بافت نيروهاي دانشگاه هاي علوم پزشكي و رسالت آنها د
بيماري ها، اين مطالعه با هدف استفاده از الگوي سيستم ارزشي آلپورت در شناخت ارزش هاي كاركنان 

  .دانشگاه علوم پزشكي شهركرد براي حل برخي از مشكالت آن اجرا شده است
با جامعه آماري  در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1391اين مطالعه توصيفي تحليلي در پائيز  :روش بررسي

پس از تعيين حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران، از .  نفر صورت گرفت385 نفر و تعداد نمونه 6891
از پرسشنامه اي . روش نمونه گيري تصادفي دو مرحله اي جهت تعيين حجم نمونه در هر واحد استفاده شد

هيه شده بود، جهت جمع آوري داده ها  سوال كه بر اساس محتويات منابع شاخص هاي تحقيق ت36شامل 
 مورد تجزيه و تحليل SPSSداده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي و فريدمن در نرم افزار . استفاده گرديد
  . قرار گرفتند
% 86/23كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، ارزش اجتماعي با مهمترين ارزش از ديدگاه  :يافته ها

همچنين در طبقه بندي . مقبوليت تعيين شد% 76/8ن اهميت مربوط به ارزش اقتصادي با مقبوليت و كمتري
در گروه كاركنان مراكز ) كاركنان% 27/22(جامعه آماري به چهار گروه، ارزش اجتماعي به عنوان ارزش برتر 

  . به ارزش زيبايي شناختي تعلق گرفت) كاركنان% 08/10(ستادي تعيين شد و كمترين اهميت 
با توجه به نتايج اين مطالعه، ارزش اجتماعي مهمترين ارزش در بين كاركنان دانشگاه علوم  :تيجه گيرين

پزشكي شهركرد شناخته شد؛ لذا مديران دانشگاه بايستي ضمن توجه به اين مهم، در تصميم گيري هاي خود، 
  .موضوع اقبال عمومي كاركنان به اين ارزش را مدنظر داشته باشند

  
  .طبقه بندي ارزش ها، نظريه سيستم ارزشي آلپورت، ارزش، بهداشت و درمان :ي كليديواژه ها
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اجتمــاعي و سياســت هــاي دولتــي از مــسايلي اســت كــه 
سازمان هـا بـراي   .  بدان ها براي مديران ضروري است     وقوف

زنده ماندن و رشد و توسعه بايد خـط مـشي هـاي عمـومي را              
كه منعكس كننده ارزش هاي حاكم در آن جامعه اسـت، بـه       

 آنهـا بـه طـور فعـال و مـوثر            خوبي بشناسند، ارزيابي كنند و با     
  ).5(برخورد نمايند 

در راستاي موضوع مورد مطالعه، در تحقيقي كـه بـه           
بررسي و مقايسه نظام ارزش هـاي پـسران و پـدران و عوامـل               

 هـاي  رشـته  سـوم  سال پسر آموزان  در بين دانشمؤثر بر آن

 تهـران  دبيرسـتان هـاي شـهر    فيزيـك  و رياضـي  علوم تجربي
 رفـتن  بـاال  نتيجه بدست آمده است كه، باپرداخته است، اين 

 مذهبي و اجتماعي ارزش هاي به گرايش از اجتماعي پايگاه

 و سياسـي  بـه ارزش هـاي   گـرايش  و مي شود كاسته پسران
 خـانوار،  بعـد  افـزايش  گردد؛ با مي افزوده هنري و اقتصادي

 شـود؛ بـا   مـي  بيشتر پسران در مذهبي هاي ارزش به گرايش

 هـاي  ارزش بـه  پـسران  گـرايش  از رپـد  تحصيالت افزايش

در مطالعه اي ديگر كه بـا هـدف   ). 6(شود  مي كاسته مذهبي
ــي ــزان بررس ــذيرش مي ــسله پ ــورد  سل ــب م ــر مرات   نظ

 پـارادايم  از مـأخوذ » ثـروت ←  قـدرت  ← تعهد ← دانش«

گروهـي و   هـاي  رسـانه  نظيـر  آن بـر  مـؤثر  عوامل و پارسونز
ر اين مي باشد كه     خانواده انجام شده است، نتايج حاصله بيانگ      

 ها، ارزش مراتب سلسله پذيرش ميزان از سن افزايش با

 از اسـتفاده  و هـا  دار رسـانه  جهـت  مطالـب  از اسـتفاده 

 كاسـته  مدرسـه  دار جهـت  امـور  فرهنگـي و  نهادهـاي 

 سلـسله  بيـشتري  ميـزان  به مردان به نسبت شود؛ زنان مي

 افـزايش  مي پذيرند و با را نظر مورد هاي ارزش مراتب

 از اسـتفاده  خـانواده، ميـزان   اجتماعي – اقتصادي گاهپاي

). 7(يابـد   مـي  دانشگاه افزايش يا دار مدرسه جهت امور
در همين راستا مطالعات نشان داده اند كه مرحله جـواني           

 و تفـاوت هـايي در       آغازين، شـروع ظهـور ارزش هاسـت       
نظام هاي ارزشي بـين افـرادي كـه بـه ديانـت هـاي مختلـف                 

  ).8(د دارد وابسته اند، وجو
در مطالعه اي مـشابه تحقيـق حاضـر از آزمـون نظـام              

جهت تعيين اين موضـوع       ورنون  و ليندزي    -ارزشي آلپورت 
عنوان الگويي جهت تحصيل، ه  كه آيا نظام ارزشي مي تواند ب      

مدنظر مشاوران قرار گيـرد، اسـتفاده شـده اسـت و مـشخص              
گرديده كه بين سنخ هـاي نظـام ارزشـي دانـش آمـوزان              

ه هاي مختلف تحصيلي به جز ارزش سياسي تفـاوت          رشت
معني داري وجود دارد و اين مي تواند به عنوان الگـويي            
جهت هدايت دانش آمـوزان بـه گـرايش هـاي مختلـف             
تحـصيلي مــدنظر مـشاوران آمــوزش و پـرورش در نظــام    

  ). 9(جديد قرار گيرد 
  عقيــده يــا بــاور نــسبتاً    ،ارزش، در اصــطالح واژه

فرد با تكيه بر آن، يك شيوه رفتاري خاص         پايداري است كه    
يا يك حالت غايي را كه شخصي يا اجتماعي است، به يـك             
شيوه رفتاري خاص يـا يـك حالـت غـايي، كـه نقطـه مقابـل               

با توجه به تعاريف     .دهدحالت برگزيده قرار دارد، ترجيح مي     
متعدد، تعريفي كه بيـشتر بـه هـدايت گـري ارزش هـا اشـاره                

ــروس ــوئندارد، تعريـــف بـ ــه مـــي نويـــسد  ا كـ   :ســـت كـ
ارزش ها باورهاي ريـشه داري انـد كـه گـروه اجتمـاعي، بـه                
هنگام پرسش درباره خوبي ها و بدي ها و كمال مطلـوب بـه              

واژه ارزش يكـي از واژگـاني       ). 10(آن ها رجـوع مـي كنـد         
است كـه داراي غنـي تـرين، پيچيـده تـرين و مـشكل تـرين                 

ز نظر معنـي بـسيار     ارزش از آن كلماتي است كه ا       .معناهاست
  غنـي اســت و از ايــن رو بــسيار پيچيــده اســت و بــه دشــواري 

ارزش بـه امـر، حالـت يـا         ). 11( مي توان آنـرا تعريـف كـرد         
چيزي گفته مي شود كه از نظر اعضاء جامعه با اهميت و مهم             

نظام ارزش ها، مجموعه ارزش هاي مرتبط به هـم          ). 12(باشد  
 نظـم مـي بخـشد و غالبـاً        مي باشد كه رفتار و كارهاي فـرد را        
هـا    بنـدي ارزش    طبقـه ). 8(بدون آگاهي فرد شكل مي گيـرد        

شـناخت   گيـرد،  بر مبنا و معيارهاي مختلفـي صـورت مـي    كه
تر ساخته و راه را براي مطالعات بيشتر          ها را هموارتر و دقيق      آن
 و همكاران اولين و مهمتـرين تحقيقـات    Allport.دكن مي باز

آن هـا  . طبقه بندي ارزش ها انجام داده اند     را در زمينه تعيين و      
كـه  ) 13(شش نوع ارزش را شناسائي و طبقه بندي نموده اند           

، ارزش  )قـدرت (، ارزش سياسي    )دانش(ارزش علمي   : شامل
، ارزش اجتماعي   )ثروت(، ارزش اقتصادي    )هنر(زيباشناختي  

  ).14(و ارزش ديني هستند ) شهرت(
 و مطالعـات    باتوجه به تحقيقات صورت گرفته فـوق      

مشابه، آنچه عليرغم اهميت در سطح سازمان ها مورد غفلـت           
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ي و تعيين ميزان و شـدت       قرار گرفته، بحث ارزش ها، شناساي     
  تــأثير آن هــا بــر پيــشرفت مــي باشــد و بــر اســاس فرمايــشات 
بنيان گذار جمهوري اسالمي ايران كـه دانـشگاه هـا را منـشاء            

ه دانـشگاه هـا و      تحوالت جامعه مي داننـد؛ اهميـت و جايگـا         
مراكز آمـوزش عـالي در رشـد و توسـعه جامعـه و پيـشرفت                
كشور، از موضوعاتي است كه اگـر مـورد شـناخت و توجـه              
قرار گيرد، مي توان از نقش و قدرت تأثيرگـذاري آن هـا بـر               
. پيشرفت بخش هاي ديگر جامعه به نحـو مطلـوب بهـره بـرد             

، )يو خـدمات بهداشـتي درمـان      (دانشگاه هاي علوم پزشـكي      
عالوه بر مشابهت بـه دانـشگاه هـاي وزارت علـوم بـه لحـاظ                
ــايف     ــش، وظ ــم و دان ــاي عل ــوزش و ارتق ــه آم ــرداختن ب   پ
ــه    ــرداختن ب ــان و پ ــري در حــوزه بهداشــت و درم ســنگين ت

با علم به ايـن     . سالمت شهروندان و افراد جامعه بر عهده دارند       
موارد و لزوم شناخت ارزش ها بـه عنـوان يكـي از مهمتـرين               

مل موفقيت در مديريت و تصميم گيري سازمان هـا، ايـن            عوا
مطالعه با موضوع شناسايي ارزش هاي كاركنان دانشگاه علوم         
پزشكي شـهركرد و همچنـين اولويـت بنـدي و تعيـين ارزش           

مراكـز  (برتر در كل جامعه و در هـر يـك از گـروه هـاي آن        
ســتادي، دانــشكده هــا، بيمارســتانها، شــبكه هــاي بهداشــت و 

از ديــدگاه كاركنــان انجــام شــد تــا گــامي هــر چنــد ) درمــان
كوچك در راه افزايش شناخت مجموعـه دانـشگاه و نيـروي     

ــس ــز افـــان ـــاني آن و ني ــزان  ـــ ــاي مي ــت در ارتق زايش موفقي
  . شاخص هاي عملكردي آن برداشته شده باشد

  
  :روش بررسي

جامعه آماري اين تحقيق توصيفي را كه در پائيز 
ه است، كليه كاركنان واحدهاي  صورت گرفت1391سال 

. مختلف دانشگاه علوم پزشكي شهركرد تشكيل مي دادند
 نفر مي باشند كه در 6891تعداد افراد اين جامعه در مجموع 

بيست واحد زير مجموعه در سطح مراكز و محيط هاي آن 
هدف محقق . در استان چهارمحال و بختياري وزيع شده اند

براي . مترهاي مربوط به آن استشناسائي جامعه و تعيين پارا
اين كار يا بايد به كليه افراد جامعه مراجعه كند و ويژگي 
مورد نظر تحقيق خود را در آنها جويا شود؛ يا بايد تعدادي از 

افراد جامعه را مورد مطالعه قرار دهد و با روش معيني پي به 
    ).  15(صفات و ويژگي هاي كل جامعه ببرد 

ول كوكران جهت تعيين تعداد در تحقيق حاضر فرم
در اين فرمول به دليل اينكه . نمونه مورد استفاده قرار گرفت

اطالعي از وضعيت متغير جامعه آماري يعني ارزش ها وجود 
نداشت، جهت به حداكثر رساندن تعداد نمونه، احتمال وجود 

تعداد نمونه .  در نظر گرفته شدP=50/0ارزش در بين اعضا 
 و با استفاده از 364يق فرمول مذكور بدست آمده از طر

 تعيين شد؛ لذا در هر محيط تعداد 385جدول مورگان 
پرسشنامه بيشتري از تعداد نمونه تعيين شده، توزيع شد و 

 پرسشنامه جمع آوري شد ولي 393از كل جامعه، تعداد 
 نسخه از آن ها مورد مطالعه و آزمون قرار 385تعداد 
ه جامعه آماري تحقيق را كليه با توجه به اين ك. گرفتند

پرسنل دانشگاه در سطح استان تشكيل مي دهند و اين 
نيروها در واحدها و مراكز مختلف و پراكنده دانشگاه 
مشغول به كار هستند، امكان نمونه گيري ساده و 
  دسترسي به همه آنها وجود نداشت؛ لذا از روش 

بندي و نمونه گيري دو مرحله اي و با استفاده از تقسيم 
چارت سازماني دانشگاه كه همه پرسنل خود را در 
بيست محيط طبقه بندي نموده، نسبت به تعيين حجم 

بدين ترتيب در مرحله اول با استفاده از . نمونه اقدام شد
روش نمونه گيري سهميه اي، تعداد نمونه در هر يك از 
واحدهاي زير مجموعه دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 

و سپس در مرحله ) 1جدول شماره (مشخص گرديد 
 صورت گرفت؛ با استفاده 1391دوم كه در مهرماه سال 

از روش نمونه گيري تصادفي نسبت به انتخاب افراد در 
 تعداد بدست آمده از مرحله قبل هر واحد و حوزه بر اساس

بدين صورت كه ابتدا از روي ليست جدول . اقدام شد
شخص و سپس با استفاده فراواني، تعداد كاركنان هر واحد م

از ليست پرسنل هر واحد و تقسيم تعداد كاركنان آن بر 
سهميه تعيين شده همان واحد، فاصله نمونه گيري بدست 
آمد و با استفاده از جدول اعداد تصادفي و انتخاب يك 
شماره از بين تعداد شماره هايي كه در فاصله نمونه گيري 

ب و پس از آن با رعايت قرار گرفته بودند، اولين نفر انتخا
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منظم فاصله نمونه گيري، افراد نمونه در هر واحد مشخص و 
  . پرسشنامه بين آنان توزيع گرديد

با عنايت به اين كه مدل تقسيم بندي ارزش هاي 
شش گانه آلپورت معيار اين تحقيق بود، پرسشنامه مربوطه نيز 

 سوال 36بر اساس اين مدل، تهيه و تنظيم شد كه جمعاً تعداد 
از  داده ها. محتواي پرسشنامه اين پژوهش را تشكيل دادند

و با استفاده از نرم افزار جمع آوري مذكور طريق پرسشنامه 

SPSSتجزيه و تحليل  در.  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند
 تحقيق هايفرضيه و بررسي نتايج داده هاي حاصله، آزمون

 و سطح tاز آزمون  و گرفته قرار آماري استنباط تحليل  مورد
معني داري به منظور بررسي موضوع تحقيق و تعيين ميزان 

همچنين از آزمون فريدمن . برتري ارزش ها استفاده گرديد
  .جهت رتبه بندي شاخص هاي پژوهش استفاده شد

    
  

  توزيع فراواني كاركنان واحدهاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي شهركرد :1جدول شماره 

  حدنام وا  رديف
تعداد جامعه 

  آماري
  درصد

تعداد 
  نمونه

تعداد پرسشنامه 
  جمع آوري شده

  24  22  6  425  ستاد دانشگاه، معاونت هاي توسعه منابع، دارو و غذا، پژوهشي، آموزشي  1
  15  12  2/3  221  معاونت درمان  2
  6  5  3/1  100  معاونت دانشجويي فرهنگي  3
  6  4  1/1  82  معاونت بهداشتي  4
  48  46  9/12  882  كاشاني شهركرد... آيت ابيمارستان   5
  48  46  9/12  883  شهركرد) س(بيمارستان هاجر   6
  23  22  9/5  417  بروجن) عج(بيمارستان وليعصر   7
  17  16  4/4  308  فارسان) ع(بيمارستان سيدالشهداء   8
  18  17  6/4  319  بيمارستان شهداء لردگان  9
  38  36  9/9  677  مركز بهداشت شهرستان شهركرد  10
  20  19  2/5  355  شبكه بهداشت و درمان بروجن  11
  16  15  1/4  275  شبكه بهداشت و درمان فارسان  12
  29  28  7/7  537  شبكه بهداشت و درمان لردگان  13
  15  14  8/3  262  شبكه بهداشت و درمان كوهرنگ  14
  27  26  1/7  500  شبكه بهداشت و درمان اردل  15
  14  13  6/3  244  شبكه بهداشت و درمان كيار  16
  13  12  3/3  222  دانشكده پزشكي و پيراپزشكي  17
  6  5  4/1  85   مامائي شهركرد–دانشكده پرستاري   18
  4  2  5/0  30  دانشكده پرستاري بروجن  19
  6  4  1/1  67  مركز روانپزشكي سينا  20

  393  364  100  6891  جمع كل
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خصوص روايي و پاياي پرسشنامه تحقيق،  در
جهت . تي توسط نويسندگان صورت گرفتبررسي مقدما

. ي مورد آزمون نيز قرار گرفتاطمينان بيشتر، روايي و پاياي
 48بدين منظور به روش پيش آزمون، با توزيع تعداد 

پرسشنامه بين اعضاي جامعه آماري و جمع آوري آن ها، 
ات فوق و ـــپس از اقدام. تجزيه و تحليل الزم انجام شد

ا، از فرمول آلفاي كرونباخ استفاده جمع آوري پرسشنامه ه
 بدست آمد و با توجه به اينكه اين 843/0شد كه ضريب 
- بيشتر بود، لذا پايايي باالي ابزار اندازه7/0ضريب از مقدار 

  . گيري مورد تاييد قرار گرفت
  

  :يافته ها
 385ي از بررسي نتايج مي توان گفت، در نمونه

 درصد مرد و 9/50گاه، نفري از كاركنان مورد مطالعه دانش
 متاهل، بيشترين  درصد9/83 مجرد و 1/16 درصد زن، 1/49

 ليسانس و كمترين تعداد داراي تحصيالت) %2/52(تعداد 
الزم به ذكر . داراي تحصيالت دكترا و باالتر بودند) 2/4%(

 2/6 درصد داراي درجه دكتراي عمومي و 7/4است كه 
 مورد مطالعه، بيشترين يدر نمونه. درصد فوق ليسانس بودند

 سال 40 درصد از كاركنان سني باالي 9/36تعداد يعني 
 20 درصد داراي سني از 1/10داشتند و كمترين تعداد يعني 

 از %7/32( همچنين بيشترين تعداد . سال بودند25تا 
 سال سابقه كاري و كمترين 5 سال و كمتر از 5، )كاركنان

 40. ال سابقه كار داشتند س25 درصد، باالي 4/10تعداد يعني 
 درصد پيماني، 4/24درصد از پاسخگويان، كاركنان رسمي، 

 درصد تبصره  1 درصد قراردادي و كمترين تعداد يعني 5/19
، همان نيروهاي قراردادي هستند 4 و 3نيروهاي تبصره  (4

اساس بخشنامه  كه به منظور رفع دغدغه امنيت شغلي و بر
خير تبديل وضعيت شده و به هئيت وزيران، در سال هاي ا

) آمده اند حالت شبه پيماني با نام نيروهاي تبصره اي در
 درصد از كاركنان در رسته 7/51بيشترين تعداد يعني . بودند

 درصد در 1/3 درماني و كمترين تعداد يعني -بهداشتي
  .رسته هيئت علمي شاغل بودند

هاي كاركنان دانشـگاه بررسي مولفه هاي ارزش
  انـهاي آلپورت نش شهركرد بر اساس ارزشزشكيعلوم پ

  هاي كاركنان معيارهاي آماري ارزش :2جدول شماره 
  ) نفر385تعداد برابر (دانشگاه علوم پزشكي شهركرد       

  
  

 86/23با داد كه بيشترين ارزش مولفه به ارزش اجتماعي 
درصد مقبوليت و كمترين ارزش مربوط به مولفه ارزش 

ميانگين مولفه هاي .  مقبوليت بود درصد76/8 اقتصادي با
ارزش علمي، ارزش زيباشناختي، ارزش ديني و ارزش 
اجتماعي كاركنان در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد بيشتر 

 3 و ارزش اقتصادي و ارزش سياسي از متوسط 3از متوسط 
  ).2جدول شماره (كمتر بودند 

جهت رتبه بندي شاخص هاي پژوهش از آزمون 
 بيان داشت نتايج جدول داده ها اينگونه. فريدمن استفاده شد

كمتر % 5كه سطح معني داري آزمون فريدمن از خطاي 
هاي پژوهش است و لذا اين نتيجه حاصل شد كه اثر شاخص

يكسان و مساوي نيست و تفاوت معني داري بين شاخص ها 
همچنين با استفاده از آزمون فريدمن . )>05/0P (وجود دارد

 از دي و تعيين شاخص برتر در هريكـــنسبت به رتبه بن
گروه هاي دانشگاه اقدام شد؛ بدين ترتيب در ستاد 
اصلي و ستاد معاونت هاي هفت گانه دانشگاه كه عمده 

 با رسته اداري مالي مشغول امور اداري، ستادي پرسنل آن ها
هاي پژوهش و پشتيباني هستند، ميانگين رتبه ها براي شاخص

ماعي بيشترين ميانگين رتبه را داشته بيان داشت كه ارزش اجت
و بنابراين در تقسيم بندي ارزش هاي آلپورت مهمترين 
ارزش تلقي شده و ارزش زيباشناختي داراي كمترين ميانگين 

  انحراف معيار±ميانگين  هاارزش

  12/4 ± 51/0 ارزش اجتماعي
  06/4 ± 45/0  ارزش علمي

  81/3 ± 53/0  ارزش ديني

  36/3 ± 54/0 ناختيارزش زيباش
  98/2 ± 64/0  ارزش سياسي
  81/2 ± 67/0  ارزش اقتصادي

 52/3 ± 43/0  )هاي كاركنانارزش(كل 
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در بيمارستان هاي دانشگاه، نتيجه حاصله . بوده استرتبه 
هاي پژوهش در گوياي اين است كه اثر شاخص

  نبوده است و تفاوتها يكسان و مساوي بيمارستان
در ). >05/0P(معني داري بين شاخص ها وجـــود دارد 

هاي بهداشت و درمان، بيمارستان هاي دانشگاه و شبكه
ارزش اجتماعي مهمترين ارزش گزارش شده است ولي 

هاي بهداشت و درمـــان، ارزش سياسي در شبكه
كمـــترين ميانگين رتبه و در بيمارستان هاي دانشگاه، 

.  اقتصادي داراي كمترين ميانگين رتبه بوده استارزش
در دانشكده ها كه بيشترين فعاليت و برنامه ريزي در اين 
محيط ها در راستاي تعليم، آموزش و تحقيق صورت 
مي گيرد، كاركنان ارزش علمي را به عنوان اولين و 
مهمترين ارزش و ارزش اقتصادي را به عنوان ارزشي با 

  .ب نموده اندكمترين اهميت انتخا
  

  :بحث
خطرات و تهديدهاي  با مقابله براي سازمان ها

 ناچارند احتمالي فرصت هاي از و استفاده محيطي

 نقاط بشناسند، را خود و توانمندي هاي ظرفيت ها

 نقاط افزايش به و رفع و ترميم نمايند خود را ضعف

 آن سازمان ها در و مشكالت مسايل. بپردازند قوت

 به مشكل تشخيص كه تنيده است هم در و پيچيده چنان

 پيچيده و سازمان ها ماهيت انساني و نيست ميسر آساني

 مضاعف را اين پيچيدگي كاركنان رفتارهاي بودن

 يكي از روش هاي شناخت نقاط ضعف و .است نموده
قوت هر سازماني، شناخت ارزش هاي مورد قبول 

اري كاركنان آن مي باشد؛ چرا كه نيروي انساني در بسي
موارد بر اساس اين ويژگي و طرز تلقي از ارزش هاست 
كه سخن مي گويد، تصميم مي گيرد، به فعاليت و كار 

  ). 16(خود جهت داده و هدف خود را تعيين مي كند 
هاي در اين تحقيق ميانگين رتبه ها براي شاخص

پژوهش بيان داشت كه ارزش اجتماعي بيشترين ميانگين رتبه 
راين در تقسيم بندي ارزش هاي آلپورت را داشته و بناب

مهمترين ارزش تلقي مي شود از سويي ارزش اقتصادي 
داراي كمترين ميانگين رتبه بوده و بنابراين در تقسيم بندي 

 ارزش هاي آلپورت كمترين اهميت را در بين كاركنان

نتيجه بدست . دانشگاه علوم پزشكي شهركرد داراست
با نتايج تحقيقي كه قبالً آمده از اين تحقيق تا حدودي 

با سنجش ابعاد نظام ارزش ها توسط كمربيگي به منظور 
مقياس نظريه سلسله مراتب ارزشي  از دواستفاده 
ر  دنظريه ساختار مدور ارزش هاي شوارتز و آلپورت

 220بين دانشجويان شاهد استان ايالم با نمونه اي برابر با 
تحقيق مذكور نتايج . ، مطابقت داردنفر انجام گرفته

حاكي از آن است كه بر حسب مقياس آلپورت بيشترين 
 ارزش مذهبي و  شاهد،ارزش مورد نظر دانشجويان

  ).  17(است  ارزش سياسي بوده ،كمترين
نتايج اين تحقيق با كمي تفاوت با نتايج پژوهشي كه 
در دانشگاه شهيد چمران اهواز صورت گرفته و هدف آن 

 آيا نظام ارزشي مي تواند بعنوان تعيين اين موضوع بوده كه
الگويي جهت تحصيل مدنظر مشاوران قرار گيرد، مشابهت 
دارد به طوري كه در تحقيق مذكور، بين سنخ هاي نظام 
ارزشي دانش آموزان رشته هاي مختلف تحصيلي به جز 

؛ )9(ارزش سياسي تفاوت معني داري وجود داشته است 
مورد اقبال عمومي همچنان كه در تحقيق ما ارزش سياسي 

در بررسي تحقيقات داخلي و . كاركنان قرار نگرفته است
موضوع تحقيق ما  با مشابه به  نتايج دقيقاً كه خارجي، تحقيقي

نگرديد ولي در تحقيقاتي مشابه به  مشاهده نموده باشد اشاره
موضوعات بررسي نظام ارزش هاي دو گروه، بررسي 

از اين قبيل پرداخته شده ساختار ارزشي دانشجويان و مباحثي 
  .)9(است 

در اين پژوهش محقق قصد داشت در هر يك 
از واحدهاي زير مجموعه دانشگاه ارزش برتر را 
مشخص نمايد ولي از آنجا كه اين كار نيازمند وقت و 
انرژي و هزينه بااليي بود، همچنين در برخي از واحدها 

عداد ت) مانند دانشكده بروجن و مركز روانپزشكي سينا(
جمعيت آماري بسيار كم بود، نتوانست به اين هدف 
برسد؛ لذا پيشنهاد مي گردد تا محققين گرامي ضمن 
عنايت به اهميت موضوع، نسبت به انجام و تكميل نتايج 

 .اين تحقيق اقدام نمايند
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  :نتيجه گيري
در نتيجه بررسي توصيفي ارزش هاي شش گانه 

رين ميانگين را به خود كاركنان دانشگاه، ارزش اجتماعي بيشت
دانشگاه اختصاص داد؛ لذا مديران خصوصاً مديران ارشد 
 خود، بايستي ضمن توجه به اين مهم، در تصميم گيري هاي

موضوع اقبال عمومي كاركنان به ارزش اجتماعي را 
مدنظر داشته باشند و با توجه به خصوصيات اين گروه از 

 دوستي، افراد كه داراي صفات ايثار، صميمت، بشر
عشـــق به همنوع مي باشند، از عالقمند به روابط انساني و 
 نظير بيمارستان ها و مراكز آنها در مراكز و محيط هايي

بهداشتي درماني دانشگاه استفاده نمايند تا به افزايش 
كيفيت خدمات رساني و جلب رضايت عمومي ارباب 

از سويي در جامعه . رجوع كمك فراواني نموده باشند
ورد مطالعه، ميانگين مولفه ارزش علمي بيش از حد م

متوسط بوده است؛ لكن انتظار مي رفت كه اين ارش 
ميانگين باشد ولي بر خالف انتظار و داراي بيشترين 

 يك محيط دانشگاهي و علمي، عليرغم مشخصه هاي
پس از ارزش اجتماعي ) علمي(ميانگين ارزش نظري 

ولين دانشگاه ضمن طلبد مسئقرار گرفته است؛ لذا مي 
   افزايش عالقه و تمايل بهايــعنايت ويژه به اين مهم، راه ه

  
علم و كشف حقايق كه از مشخصه هاي ارزش علمي 

شناسايي و امور مربوط به پژوهش و تحقيق را  است، را
همچنين ارزش سياسي در اين . تقويت و حمايت نمايند

. ستتحقيق داراي ميانگين كمتر از حد متوسط بوده ا
اين امتياز براي محيط دانشگاهي امتياز رضايت بخش و 

چرا كه محيط علمي و دانشگاهي . مورد انتظاري نيست
 عنوان منشاء تحوالت جامعه نام برده مي شود،ه كه از آن ب

لذا . انتظار مي رود از نظر سياسي داراي رشد بااليي باشد
عنايت به رفع اين نقيصه در دانشگاه و تالش در جهت 
ريشه يابي، شناسايي علل سياست زدگي احتمالي و رفع 
موانع و مشكالت مرتبط با آن ها بايستي در اولويت 

  .برنامه كاري مديران دانشگاه قرار گيرد
  

  :قدرداني و تشكر
 و زحمات همكاري از  بدينوسيله نويسندگان

محترم دانشگاه علوم پزشكي  مسئوالن، مديران و كاركنان
سن توجه و همكاري و اختصاص وقت شهركرد به خاطر ح
  . نمايند تشكر مي تحقيق،  اين سواالت به خود جهت پاسخگويي
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Background and aims: Institutional values are Infrastructures for fulfillment the ideals and 
goals of the organization. According to the difference between the universities of medical 
sciences employees and their prophecy in manufacturing science and their treatment in diseases, 
by using the Allport's value system model in recognizing the values of employees in Shahrekord 
university of medical sciences, this study was to solve some problems.  
Methods: This descriptive study was conducted in Shahrekord University of Medical Sciences 
with a population of 6891 people and the samples of 385, in autumn of 2012. After determining 
the sample size by Cochran's test, the two-stage random sampling method was used to determine 
the sample size in each unit. A questionnaire consisted of 36 questions that was prepared based 
on resource contents of reserch index was used for collection the data. Finaly the data were 
analyzed using Friedman test and t-test. 
Results: Data analysis showed that, "social value" was the most accepted value among 
employees, (23.86%) and the least important one is concerned for "economic value"(8.76%). 
Also in classification of the population into four groups, "social value" was determined as the 
top value in administrative staff group (22.27% of employees) and "aesthetic value"  considered 
as the least important one (10.08% of employees).  
Counclosion: Based on the result social value is the most important one .considering this point, 
universities manager should take accounts this in decision making. 
 
Keywords: Allport value system theory, Classification of values, Value, Health and treatment. 


