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چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان تاثیر نظام های ارزشی بر عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
ساری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش پیمایشی بوده است. در 
این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی )فراوانی، درصد فراوانی، شاخص های گرایش 
به مرکز )میانگین( و شاخص های پراکندگی )انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون t تک نمونه ای و آزمون 
t مستقل( از طریق برنامه نرم افزاری SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد نظام آموزشی 
کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد و هم چنین نظام ارزشی زنان بیش از مردان بر عملکرد آنان تاثیر دارد . از 
طرفی یافته های فرعی نشان داد، ارزش های علمی، ارزش های اجتماعی و ارزش های اقتصادی بر عملکرد آنان 
تاثیر دارد. از طرفی ارزش های هنری، سیاسی و دینی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر ندارد. هم چنین ارزش های 
علمی، ارزش های اقتصادی و دینی زنان بیش از مردان بر عملکرد آنان تاثیر دارد، ولی بین ارزش های اجتماعی، 

هنری و سیاسی زنان و مردان تفاوت وجود ندارد.
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مقدمه
در فرهنگ دیني و سنتي ما، کار جوهر مرد به حساب مي آمده است و کارها هم در یک راستا محسوب مي 
شده  اند. یعني نوع کار خیلي مهم نبوده است، مهم حالل و اخالقي بودن آن بوده است. در آموزه هاي دیني 
مان به شدت به کار و کسب رزق حالل تاکید شده است. بنابراین مهم نیست که ما به چه کاري مشغول باشیم، 
بلکه مهم این است که وظیفه اي که به ما محول شده است، به درستي و در حد توان عمل کرده و عملکرد 

مناسبي از خود برجاي بگذاریم. 
عملکرد شغلي عبارت است از کارایي و اثربخشي در وظایف محوله. در این تعریف کارایي به معناي نسبت 
بازده به دست آمده به منابع به کار رفته مي باشد و اثربخشي عبارت است از میزان دستیابي به اهداف از پیش 

تعیین شده )سیستاني، 1380، ص 25(. 
در یک تعریف دیگر عملکرد شغلي همان بازده افراد طبق وظایف قانوني تعریف شده است و عبارت است 
از پیامد فعالیت هاي نیروي انساني درخصوص انجام وظایفي که به او واگذار مي شود و میزان تالش و حدود 
موفقیت کارمند در اجراي وظایف شغلي و تکالیف رفتاري مورد انتظار را بیان مي کند )حجازي و شمس، 1384، 
ص 32(. طبیعت عملکرد شغلي در یک سازمان به نیازمندي هاي شغل، اهداف و ماموریت هاي سازمان و 

باورهاي موجود سازمان نسبت به رفتارهاي پراهمیت وابسته است )بفورت و هاتروپ، 2003، ص 18(. 
نقطه مشترک تمام تعاریف در مورد عملکرد شغلي نحوه انجام وظایف و مسئولیت هاي محوله است. در 
واقع به مجموع رفتارهایي که در ارتباط با شغل، افراد از خود نشان مي دهند، یا به عبارتي میزان محصول و 
بازدهي است که به موجب اشتغال فرد در شغلش )اعم از خدماتي، آموزشي و تولیدي( حاصل مي شود )رشیدپور، 

1379،ص 2(. 
اکثر محققان بر این اعتقادند که عملکرد شغلي یک سازه چند بعدي است و دو مورد مهم از این ابعاد عبارتند 
از: عملکرد زمینه اي و وظیفه اي. عملکرد وظیفه اي شامل رفتارهایي مي شود که در فعالیت هاي مربوط به 
تبدیل و نگه داري در سازمان از قبیل تولید محصول، مدیریت زیردستان، ارایه خدمات و فروش کاال دخالت 
دارند. اما عملکرد زمینه اي به عنوان رفتاري تعریف مي شود که بر روي زمینه ي روان شناسي، اجتماعي و 
سازماني که کار انجام مي شود )از قبیل کار به صورت تعاوني با دیگران، پشتکار جهت رسیدن به اهداف مشکل، 
پیروي از قوانین سازمان و ... ( تاثیر مي گذارد. در واقع عملکرد زمینه اي به آن دسته از فعالیت هاي مربوط 
به شغل گفته مي شود )از قبیل کارکردن سخت و کمک به دیگران( که به صورت غیررسمي در اثربخشي 
سازماني تاثیر دارند، ولي به طور رسمي به عنوان بخشي از شغل یا وظیفه تلقي نمي شوند )حجازي و شمس، 

1384، ص 33 (. 
عوامل مختلفي در عملکرد شغلي کارکنان موثر هستند که از جمله مهم ترین آن ها مي توان به ارزش ها و 
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نظام ارزش هاي آنان اشاره کرد. ارزش ها ریشه دارترین عنصر فرهنگي هستند و از سنت ها، مباني اخالقي و 
به ویژه از ایدئولوژي حاکم بر جامعه تغذیه مي کنند )مهرابي زاده هنرمند و همکاران، 1383، ص 122(. 

معموال ارزش ها مالک انتخاب و تصمیم گیري قرار مي گیرند و از طریق تاثیر بر رفتار، بازخوردها، نیازها و 
داوري ها نحوه ي تعامل فرد با محیط را تعیین مي کنند. ارزش ها فرآیندهاي جهت داري هستند که به وسیله 
آن ها فرد با شیوه هاي از پیش آموخته در زندگي خود به محیط پاسخ مي دهد. ارزش ها در حقیقت رجحان یا 
برتري فرد بر مبناي مفاهیم مطلوب یا مطلوب ترین مفاهیم اند که به زندگي معنا مي بخشند )سمیعي، نائلي 

و نشاط دوست، 1384، ص 84(. 
آلپورت، ورنون و لیندزي )1951(، شش نوع ارزش را در زندگي یک فرد تعیین کردند. این ارزش ها عبارتند از: 
1-ارزش نظري: افراد واجد این ارزش حقیقت جو و داراي بازخورد شناختي بوده، افرادي اهل اندیشه اند و 
دانش، علم و معرفت تنها هدف آن ها است؛ 2( ارزش اقتصادي: افراد واجد این ارزش به فایده ي عملي علم 
توجه مي کنند و علم را به خاطر فناوري مي خواهند و هنر و زیبایي را تا آنجا طالب هستند که در خدمت 
سوداگري باشد؛ 3( ارزش زیبایي گرایي یا هنري: افراد واجد این ارزش ممکن است هنرمند نباشند، ولي گرایش 
هاي آن ها بر مسایل هنري است. این افراد معتقدند ساختن چیزي زیبا مهم تر از خلق چیزي حقیقي است؛ 4( 
ارزش اجتماعي: افراد واجد این ارزش براي انسان ها به خاطر آن که انسان هستند، ارزش قائلند. این افراد بسیار 
مهربان، با گذشت، صمیمي و اهل همکاري فراوان هستند؛ 5( ارزش سیاسي: افراد واجد این ارزش قدرت گرا 
هستند. فعالیت این افراد محدود به حوزه سیاست نیست؛ بلکه در هر شغل و حرفه اي که باشند، در پي کسب 
قدرت و سلطه اند. رقابت با دیگران مهم ترین انگیزه آن ها در صحنه هاي مختلف زندگي است؛ 6( ارزش 
دینی- مذهبي: افراد واجد این ارزش گرایش عرفاني و فلسفي دارند و سعي مي کنند در هر رویدادي یک عنصر 

الهي پیدا کنند. 

اهمیت و ضرورت پژوهش 
نویسندگان و صاحب نظران موتور محرک، نیروي جهش دهنده و حرکت ساز انسان را انگیزه او مي دانند 
و عقیده دارند در هر موفقیتي20 درصد تالش و 80 درصد انگیزه تاثیرگذار است، شاید به جرات بتوان گفت 
بزرگ ترین مشکل سازمان هاي امروزي ما، چالش آورترین بحراني که مدیران ما با آن مواجه هستند، کمي 
انگیزه و افت مسئولیت پذیري کارکنان مي باشد. کارکنان بي انگیزه بهترین برنامه ها، اثربخش ترین ساختارها 

و موثرترین منابع را از بین مي برند )هزاوه اي و صمدي، 1384(. 
حال در این میان یکي از عواملي که مي تواند ایجاد انگیزش نموده یا باعث کاهش انگیزش شود، همانا نظام 

ارزشي حاکم بر جامعه و محیط کاري مي باشد. 
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با توجه به موارد مذکور اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش به دلیل آن که مي تواند با سنجش تاثیر این 
نظام ارزشي بر عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري، گویاي این مهم باشد که تا چه اندازه این 
ارزش ها مي تواند بر عملکرد آنان تاثیرگذار باشد و آیا توجه مسئوالن و مدیران دانشگاه به این ارزش ها مي 

تواند راهي براي افزایش بهره وري و بهبود عملکرد کارکنان این دانشگاه داشته باشد.

سواالت پژوهش
با توجه به مطالب فوق دو سوال اصلي پژوهش این است که: 

1.آیا نظام های ارزشي بر عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري تاثیرگذار است؟
2.آیا بین تاثیر نظام های ارزشی بر عملکرد کارکنان بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد؟

پیشینه پژوهش 
پژوهشگر براي یافتن پیشینه پژوهش به جستجو در اینترنت، کتابخانه و مجالت تخصصي پرداخته، ولی 
متأسفانه در این موضوع و زمینه خاص یعني مطالعه درمورد تاثیر نظام ارزش ها بر عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد ساري، پژوهش خاصي انجام نگرفته است. در عین حال براي اطالع از پیشینة پژوهش هاي انجام 
شده در این زمینه چند نمونه از پژوهش هاي این حوزه را که تا حدودي نزدیک به موضوع پژوهش هستند، در 

این قسمت به طور مختصر مي آوریم:
رشت  معلمان شهر  در  کار  اخالق  و  ارزش ها  بررسی  به  پژوهشی  در   )1389( نجات  و  چنذانق  عباداللهی 
پرداختند. برای این منظور آن ها نمونه ای شامل 393 نفر از معلمان شهر رشت را انتخاب کرده، پرسشنامه را بین 
آنان توزیع کردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده ی میزان باالی اخالق کار در بین معلمان و رابطه 
معنادار اخالق کار با اعتقاد به ارزش های مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. همچنین نتایج تحلیل 
رگرسیونی نشان می دهند. ارزش های اقتصادی محافظه کارانه، ارزش های مذهبی در بعد پیامدی و ارزش های 

فرهنگی محافظه کارانه بیشترین میزان و شدت تاثیر را بر اخالق کار دارند. 
سماواتی و نجات )1388( پژوهشی با عنوان بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان ناجا )تعرفه ن پ 2( از 
دیدگاه مدیران انجام دادند. آن ها با استفاده از نظریه های مربوط به ارزشیابی عملکرد کارکنان، شاخص های 
مطلوب را به دست آورده و با شاخص های ارزشیابی عملکرد کارکنان در ناجا که در حال حاضر مورد استفاده 
است، مقایسه کردند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد علی رغم ضعف های نظام ارزشیابی موجود، می تواند برای 

ارزشیابی مناسب باشد. 
آزاد مرزآبادی )1387( ارتباط میان نظام ارزشی نوجوانان و هویت ملی آنان را بررسی کرد. او تعداد 984 
نفر از نوجوانان دبیرستان های شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب نموده و آن ها را 
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مورد مطالعه قرار داده است. ابزار مورد استفاده در پژوهش او شامل دو پرسشنامه ارزش های ادواری شوارتز و 
پرسشنامه محقق ساخته بوده است. براساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که باالترین میانگین را در بین 
ارزش های دهگانه، همنوایی و پایین ترین رتبه را سنت ها و لذت گرایی به دست آورده است. به عالوه، نتایج 

حاکی از آن است که بین گرایش جوانان به نظام ارزشی و هویت ملی آنان ارتباط معناداری وجود دارد. 
نیکوگفتار )1386( در پژوهش خود به بررسی رابطه بین سلسله مراتب ارزش ها و سالمت عمومی پرداخت. 
او برای پژوهش خود نمونه ای به حجم 800 نفر در دامنه ی سنی 18 تا 30 سال از هر دو جنس و با در نظر 
داشتن وضعیت تاهل آن ها انتخاب کرده است. نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد که ارزش ها می توانند 
در سطح کلی، اضطراب و بی خوابی، افسردگی و سالمت عمومی را به طور معنی دار، اما ضعیف پیش بینی 

کنند. از میان ارزش ها، تنها ارزش زیبایی گرایی ارتباط معناداری با سالمت عمومی داشت. 
حاجی زاده اناری )1385( در پژوهشی به مقایسه تطبیقی ارزش های پذیرفته شده نسل دوم و سوم انقالب 
پیامدهای  و  تهران  پرورش شهر  و  آموزش  دولتی سازمان  دانشگاهی عادی-  پیش  مراکز  در  ایران  اسالمی 
تربیتی آن در سال تحصیلی 85-1384 انجام داد. نمونه این پژوهش مشتمل بر 240 نفر دانش آموز دختر و 
پسر دوره پیش دانشگاهی شهر تهران و 80 نفر از معلمان آن ها بوده است. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که 
بین نظام ارزش های معلم و دانش آموز با ضریب همبستگی 46% رابطه معنی داری وجود دارد. لیکن تفاوت 
میان رشته های مختلف نظری، جنسیت، میزان تحصیالت والدین و گروه های مختلف سنی معلم در رابطه بین 
نظام ارزش های معلم و دانش آموز معنی دار نیست. به عبارتی این متغیرها، عامل موثر در این رابطه نبوده اند. 
به طورکلی، دانش آموز هر رشته تحصیلی نظری از هر جنس و با هر میزان تحصیالت والدین و با هر سن معلم 

می تواند این رابطه نظام ارزشی را نشان دهد، به شرط آن که از روی عالقه با معلم خویش الگوپردازی کند. 
پورکیاني ) 1384 ( در پژوهش خود به بررسي نظام ارزشي مدیران بخش دولتي ایران پرداخت. او در مطالعه 
خود بر اساس معیارهاي گوناگون اخالقي و ارزشي که شناسایي شده، از معیارهاي مطح شده توسط والدو به 
عنوان محور اساسي استفاده کرده است و در نهایت با استفاده از نظر خبرگان 15 نوع تعهد اخالقي و ارزشي 
کلیدي براي جامعه ایران شناسایي نموده است. جامعه این پژوهش کلیه مدیران بخش دولتي ایران در سال 

هاي 1381 و 1382 هستند. 
در  ارزش ها و خالقیت  نظام  بین  رابطه  بررسی  با عنوان  پژوهشی   )1384( نشاط دوست  و  نائلی  سمیعی، 
دانشجویان سال اول دانشگاه اصفهان پرداختند. نمونه پژوهش آن ها شامل 100 نفر از دانشجویان )66 دختر 
و 34 پسر( سال اول دانشگاه اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به طور 
تصادفی از بین گروه های آموزشی موجود در دانشگاه اصفهان انتخاب شدند. ابزار پژوهش آن ها یکی پرسشنامه 
بررسی ارزش های آلپورت، ورنون و لیندزی و دیگری فرم »ب« آزمون خالقیت تصویری تورنس بود. نتایج 
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از یک طرف و  ارزش زیبایی گرایی و نمره کل خالقیت  ضریب همبستگی چند متغیری نشان داد که بین 
بین ارزش زیبایی گرای و نمره خرده مقیاس بسط و نمره خرده مقیاس سیالی از طرف دیگر و نیز بین ارزش 
اقتصادی و نمره خرده مقیاس سیالی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین ارزش مذهبی و نمره 
انعطاف پذیری همبستگی منفی معناداری  نیز بین ارزش نظری و نمره خرده مقیاس  ابتکار و  خرده مقیاس 
وجود دارد. عالوه بر آن، نتایج تحلیل واریانس چند عاملی نشان داد که ارتباط متغیر جنسیت با ارزش ها و نمره 

خالقیت معنادار نمی باشد. 
منشی )1384( تاثیرپذیری نظام ارزشی دانش آموزان از خانواده و مدرسه را بررسی کرد. نمونه پژوهش او 
894 نفر از دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان های دولتی و 420 نفر از اولیای همان مدارس شامل 
مرد و زن در مناطق نوزده گانه شهر تهران بوده اند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 
انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که بین نظام ارزشی والدین و دانش آموزان همبستگی مثبت وجود دارد و 
نظام ارزشی والدین می تواند نظام ارزشی دانش آموزان را پیش بینی کند، در حالی که بین نظام ارزشی مربیان 

مدرسه و نظام ارزشی دانش آموزان همبستگی مشاهده نشد. 
ارزشي و نگرش هاي دانش  مهرابي زاده هنرمند و همکاران ) 1383 ( در پژوهش خود به مقایسه نظام 
آموزان سال سود دبیرستان هاي اهواز با والدین و نزدیک ترین دوستان همکالسي آنان پرداختند. جامعه آماري 
پژوهش آن ها کلیه دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان هاي شهر اهواز به همراه والدین آن ها درسال 
تحصیلي 82-81 بود. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که بین میانگین نمره هاي به دست آمده دانش آموزان 
و والدین در ابعاد ارزش نظري، سیاسي، هنري و اجتماعي تفاوت معني داري وجود دارد، ولي در ارزش هاي 
اقتصادي و مذهبي تفاوت معني داري وجود ندارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمره هاي 
دانش آموزان و نزدیک ترین دوستان همکالسي آنان در ابعاد ارزش نظري، اقتصادي و اجتماعي شباهت وجود 

دارد، لیکن در ارزش هاي هنري، سیاسي و مذهبي تفاوت وجود دارد. 
شریفی )1382( سلسله مراتب ارزش هاي دانشجویان و عوامل اجتماعي موثر بر آن )با تاکید بر دانشگاه 
هاي شهر تهران( را بررسی کرد. او جهت دستیابي به اهداف پژوهش، دانشجویان دانشگاه هاي تهران، عالمه 
و الزهرا را به عنوان جامعه آماري انتخاب کرده است. برخي از دستاوردهاي این پژوهش عبارتند از: 1. سلسله 
مراتب ارزش هاي دانشجویان بر حسب اولویت به ترتیب شامل: ارزش هاي اجتماعي، ارزش هاي فرهنگي، 
ارزش هاي سیاسي و ارزش هاي اقتصادي است؛ 2. سلسله مراتب ارزش هاي دانشجویان بر حسب عضویت در 
گروه هاي اجتماعي تفاوت نسبي مي پذیرد، همچنین مقایسه ارزش هاي همسان نشانگر آن است که برحسب 
عضویت یا عدم عضویت در گروه هاي مذهبي درتمامي سطوح ارزش ها، به جز ارزش هاي فرهنگي و در گروه 

هاي سیاسي در سطوح ارزش هاي اجتماعي و سیاسي تفاوت میانگین ها معني دار است؛ 
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3. سلسله مراتب ارزش هاي دانشجویان بر حسب میزان دین داري دانشجویان و والدین آنان و میزان ارتباط 
یا عالقه مندي به گروه هاي مرجع متفاوت است، همچنین در زمینه گروه هاي مرجع مقایسه ارزش هاي 

همسان نشانگر آن است که در برخي از سطوح ارزش ها تفاوت میانگین ها معني دار است.
نیرویي ) 1382 ( در پژوهش خود به بررسي رابطه نظام ارزشي و کیفیت زندگي کاري با ریسک پذیري و تعهد 
سازماني در مدیران شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب )ستاد اهواز( درسال 1382 پرداخت. جامعه این پژوهش 
با نمونه برابر است و نمونه هاي پژوهش 140 نفر از مدیران شرکت بودند. پژوهش او داراي 9 فرضیه اصلي و 
36 فرضیه فرعي است. او در پژوهش خود از پرسشنامه نظام ارزشي آلپورت، لیندزي و ورنون براي سنجش 
نظام ارزشي، از پرسشنامه کیفیت زندگي کاري میرسپاسي براي کیفیت زندگي کاري، همچنین از پرسشنامه 
ریسک پذیري آیزنک براي سنجش ریسک پذیري و از پرسشنامه تعهد سازمان آلن و مایر براي سنجش تعهد 
با ریسک پذیري رابطه مثبت  نتایج پژوهش نشان داد که: بین ارزش هنري و سیاسي  سازماني استفاده شد. 
معني دار وجود دارد و بین ارزش مذهبي با ریسک  پذیري رابطه منفي معني دار است. بین نظام ارزشي و تعهد 
سازماني و تعهد عاطفي و تعهد مستمر رابطه اي یافت نشد. بین ارزش اقتصادي و هنري با تعهد هنجاري رابطه 
منفي معني دار دیده شد. بین ارزش مذهبي با تعهد هنجاري رابطه مثبت معني دار به دست آمد. همچنین بین 

کیفیت زندگي کاري با تعهد سازماني، تعهد عاطفي و تعهد هنجاري رابطه مثبت معني دار وجود دارد.
شیخي )1380 ( پژوهشی با عنوان بررسي رابطه بین نظام ارزش هاي معلم و دانش آموز انجام داد. نتایج 
پژوهش نشان داد که بین نظام ارزش هاي معلم و دانش آموز با ضریب همبستگي 46% رابطه ي معني دار 
وجود دارد. لیکن تفاوت میان رشته هاي مختلف تحصیلي نظري، جنسیت، میزان تحصیالت والدین و گروه 

هاي سني معلم در رابطه بین نظام ارزش هاي معلم و دانش آموز معني دار نیست.
محمدي روزبهاني )1378( در پژوهش خود به بررسي رابطه نظام ارزشي و رشد اخالقي با هویت یابي در 
پژوهش 141  این  نمونه هاي  پرداخت.  اهواز سال تحصیلي 1378-1377  دانشگاه شهید چمران  دانشجویان 
دختر و 138 پسر دانشجو بودند که با روش نمونه گیري چند مرحله اي تصادفي از جامعه دانشجویان سال دوم 
به بعد انتخاب گردیدند. در این پژوهش پژوهشگر از پرسشنامه نظام ارزشي آلپورت، لیندرزي و ورنون براي 
سنجش نظام ارزشي، از پرسشنامه تعیین موضوع )DIT( رست، براي تشخیص مراحل قضاوت اخالقي و از 
پرسشنامه »هویت شخصي« احمدي براي سنجش بحران هویت استفاده شد. نتایج پژوهش نشان مي دهد که: 
بین ارزش اقتصادي با بحران هویت، همبستگي مثبت و بین ارزش هاي نظري، اجتماعي و دیني با بحران 
هویت همبستگي منفي وجود دارد. بین ارزش هاي سیاسي و هنري با هویت یابي رابطه اي یافت نشد. همچنین 
افزایش رشد اخالقي با کاهش بحران هویت همراه است. از دیگر نتایج پژوهش حاضر این است که همبستگي 

چندگانه نظام ارزشي و رشد اخالقي با هویت یابي از همبستگي ساده آن ها بیشتر است.
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را  پرورش  و  آموزش  وزارت  ستادی  حوزه  سازمانی  تعهد  و  ارزشی  گیری های  ارتباط جهت   )1377( زارع 
بررسی کرد. نتایج تحقق او نشان داد که: 1. بین جهت گیری های ارزشی سیاسی و مذهبی با تعهد سازمانی، 
رابطه مستقیم وجود دارد، به طوری که حدود 32% از تغییرات تعهدات سازمانی افراد ناشی از جهت گیری های 
ارزشی سیاسی و مذهبی بوده است؛ 2. در مورد همبستگی بین تک تک جهت گیری های ارزشی اقتصادی و 
مذهبی با تعهد سازمانی رابطه معنادار به وجود آمده است؛ 3. در تعیین تفاوت بین میانگین نمرات تعهد سازمانی 
و متغیرهای مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، پست سازمانی و سنوات خدمت چنین نتیجه گیری شد که بین 
میانگین تعهد سازمانی با متغیرهای رشته و مدرک تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؛ 4. بین میانگین نمرات 
ارزش های اقتصادی، سیاسی و مذهبی با مدرک تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد؛ 5. میانگین جهت گیری های 
ارزش های شش گانه کارکنان با رشته ی تحصیلی مختلف یکسان است، به این معنی که دالیل قابل توجهی 
از نظر آماری برای تفاوت بین نمره ارزش ها با توجه به رشته های تحصیلی به دست نیامده است؛ 6. میانگین 
جهت گیری های ارزش های شش گانه کارکنان با رشته تحصیلی مختلف یکسان است، به این معنی که دالیل 
قابل توجهی از نظر آماری برای تفاوت بین نمره ی ارزش ها با توجه به رشته تحصیلی به دست نیامده است 
و 7. سلسله مراتب ارزشی کارکنان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش به ترتیب سیاسی نظری، اقتصادی، 

مذهبی، اجتماعی، زیباشناسی است. 
تیموری )1373( در پژوهش خود برای تعیین نظام ارزشی مدیران، بر اساس الگوی گریور، به این نتایج دست 
یافت که بین گرایش های مدیران به طبقات مختلف ارزشی با ناحیه خدمتی و میزان تحصیالت آن ها رابطه 
معنادار وجود ندارد، ولی عامل جنسیت و سنوات خدمت، با ارزش های قبیله گرایی و نفوذ گرای این مدیران 

رابطه معکوس داشته است. 
کرمي )1362( پژوهشی با عنوان بررسي نظام ارزشي دانشجویان کارشناسي دانشگاه شیراز انجام داد. نمونه 
پژوهش او شامل 322 نفر )160 پسر و 162 دختر( بوده که با روش نمونه گیري تصادفي طبقه بندي شده 
با استفاده از روش هاي آماري تحلیل واریانس یک راهه و طرح هاي  از تحلیل داده ها  انتخاب شدند. پس 
تکراري و آزمون   t   براي گروه هاي مستقل، مهم ترین نتایج این پژوهش به شرح زیر بوده است: 1- سلسله 
اقتصادي،  ارزش هاي اجتماعي، سیاسي، مذهبي،  از:  به ترتیب عبارت است  ارزشي دانشجویان  مراتب نظام 

نظري و هنري.
شیراز،  دانشگاه  هاي  دانشکده  ارزشي  نظام   -3 است.  متفاوت  پسر  و  دختر  دانشجویان  ارزشي  نظام   -2  
متفاوت است. 4- نظام ارزشي دانشجویان متاهل و مجرد متفاوت است. 5- نظام ارزشي دانشجویان سال 81 

با دانشجویان سال 54 متفاوت است.
سبیر و همکاران )2012( در پژوهشی به بررسی تاثیر ارزش مشارکت اخالقی بر عملکرد کارکنان در پاکستان 
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پرداختند. این پژوهش با توجه به سه متغیر یعنی ارزش های اخالقی شرکت، رهبری اخالقی و عملکرد کارکنان 
انجام شد. رهبری بدون داشتن رفتار اخالقی می تواند مضر، باطل و حتی سمی باشد. همچنین نتایج نشان داد 
که ارزش اخالقی مشارکتی مهم ترین عامل برای رهبری اخالقی و عملکرد کارکنان است. بنابراین، این دو 

متغیر در مجموع اثر مثبت و ثابت بر افزایش بهره وری کلی کارکنان دارند. 
عبدالحمید و همکاران )2011( در پژوهشی مدل تعالی عملکرد مبتنی بر ارزش در دانشگاه های فنی مالزی 
را بررسی کردند. مدل آن ها ارزش های اصلی را به عنوان شاخص های عملکرد در شش معیار از جمله فرهنگ، 
بهره وری و تمرکز کارکنان شامل می شود. آن ها برای این کار 400 پرسشنامه را در تمام دانشگاه های فنی 
توزیع کردند. تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره از طریق مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از برآورد 
حداکثر احتمال در پژوهش آن ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که مدل تعالی عملکرد 
به  شود،  استفاده  فنی  دانشگاه های  تمامی  برای  می تواند  مدل  این  است.  مناسب  مالزی  دانشگاه های  برای 

خصوص برای توانمند سازی ناملموس اندازه گیری عملکرد از طریق شاخص های مبتنی بر ارزش.
آلپورت، ورنون و لیندزی )1931( پژوهش درباره ارزش ها انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که دختران 
از لحاظ ارزش های هنری، اجتماعی و دینی در وضعیت باالتری قرار دارند، در صورتی که پسران در ارزش های 

اقتصادی، سیاسی و نظری اولویت باالتری به دست آوردند. 

روش پژوهش
با توجه به موضوع پژوهش و با توجه به این که در پژوهش حاضر هدف بررسي تاثیر نظام ارزشي کارکنان 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري بر عملکرد آنان بوده، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي است و از نظر 
شیوه به روش توصیفي از نوع همبستگي انجام شده است؛ زیرا پس از انتخاب جامعه آماري پرسشنامه ها به 
کمک کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري تکمیل و در نهایت اطالعات به کمک نرم افزار SPSS تجزیه 

و تحلیل شده و پژوهشگر در کم و کیف اطالعات دخالتی نداشته است. 

جامعه و نمونه آماری
افراد یا واحد ها که داراي حداقل یک صفت مشترک باشند.  از  جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي 
معموال در هر پژوهش جامعه مورد بررسي جامعه آماري مي باشد که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر 
واحدهاي آن به مطالعه بپردازد. جامعه آماري این پژوهش کلیه کارکنان تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
ساري هستند که بر مبناي گزارش اداره کارگزیني دانشگاه برابر 168نفر بوده و از آنجایي که این تعداد محدود 
است، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده اند؛ لذا به جای روش نمونه گیری از روش سرشماری استفاده 

شده است. در این پژوهش 47% کارکنان را زن و 53% را مردان تشکیل می دهند.
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ابزار اندازه گیری
در این پژوهش براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است:پرسشنامه ها توسط پژوهشگر و به 

صورت حضوري توزیع و جمع آوري گردیده است.
تجزیه و تحلیل داده ها

سوال اصلی شماره یک : آیا نظام ارزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری بر عملکرد آنان تاثیر دارد؟
جدول��1:�نتایج�آزمون��Tتک�نمونه�ای�������

شاخص آماري

TDfPمیانگینمتغیر

128,974,331670,000نظام ارزشی

*معناداری در سطح 0,05  ** معناداری در سطح 0,01
اطالعات مندرج در جدول نشان می دهد که میانگین نظام ارزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 
برابر 128,97 است که از میانگین مالک )120( باالتر است. جهت بررسی معناداری این تفاوت از آزمون t تک 
نمونه ای استفاده شد. نتایج مندرج در جدول نشان می دهد که بین میانگین محاسبه شده ) 128,97( و میانگین 
)120( تفاوت معناداری در سطح )0,01(مشاهده می شود. بنابراین با اطمینان )99% (می توان ادعا کرد که نظام 

ارزشی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.
سوال اصلی شماره دو :آیا آرای کارکنان زن و مرد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری در مورد تاثیر ارزش ها 

بر عملکرد آنان متفاوت است؟
جدول��2:�نتایج�آزمون��Tمستقل

شاخص�آماري

گزینه

میانگین�گروه

FPTDfP مردزن

برابر�واریانس�ها

نابرابر�واریانس�ها

133.3125.1113.90.0001.99

2.03

166

159.4

*0.048

0.044
*معناداری در سطح 0,05  **معناداری در سطح 0,01

اطالعات مندرج در جدول نشان می دهد که میانگین نظام ارزشی زنان برابر )133,3( و مردان برابر )125,11( 
 t است.بنابراین میانگین نمره نظام ارزشی زنان بیش از مردان است .جهت بررسی معناداری این تفاوت ازآزمون
مستقل استفاده شد. نتایج آزمون t مستقل نشان می دهد که به گونه معناداری با اطمینان )95%( می توان ادعا 

کرد که نظام ارزشی زنان بیش از مردان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.
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سواالت فرعی
سوال شماره1 : آیا ارزش های علمی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری بر عملکرد آنان تاثیرگذار 

است؟
اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارکنان  علمی  ارزش های  میانگین  که  می دهد  نشان  جدول3  در  مندرج  اطالعات 
 t آزمون  از  تفاوت  این  معناداری  بررسی  باالتر است. جهت  میانگین مالک )30(  از  برابر )36,47( است که 
تک نمونه ای استفاده می کنیم. نتایج مندرج در جدول نشان می دهد که بین میانگین محاسبه شده )36,47( و 
میانگین )30( تفاوت معناداری در سطح )0,01(مشاهده می شود. بنابراین با اطمینان )99%( می توان ادعا کرد 

که ارزش های علمی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.
سوال شماره2 : آیا ارزش های اجتماعی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری بر عملکرد آنان تاثیرگذار 

است؟
اطالعات مندرج در جدول3 نشان می دهد که میانگین ارزش های اجتماعی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد ساری برابر )34,24( است که از میانگین مالک ) 33 (باالتر است. جهت بررسی معناداری این تفاوت از 
آزمون t تک نمونه ای استفاده می کنیم. نتایج مندرج در جدول نشان می دهد که بین میانگین محاسبه شده 
)34,24( و میانگین مالک )33( تفاوت معناداری در سطح )0,05( مشاهده می شود. بنابراین با اطمینان )%95( 

می توان ادعا کرد که ارزش های اجتماعی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.
سوال شماره 3 : آیا ارزش های هنری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری بر عملکرد آنان تاثیرگذار 

است؟
اطالعات مندرج در جدول 3 نشان می دهد که میانگین ارزش های هنری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
ساری برابر )14,57( است که از میانگین مالک )15( اندکی پایین تر است. جهت بررسی معناداری این تفاوت 
از آزمون t تک نمونه ای استفاده می کنیم. نتایج مندرج در جدول نشان می دهد که بین میانگین محاسبه شده 
) 14,57( و میانگین مالک )15( تفاوت معناداری در هیچ سطحی مشاهده نمی شود. بنابراین نظام ارزش های 

هنری کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.
سوال شماره4 : آیا ارزش های سیاسی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری بر عملکرد آنان تاثیرگذار 

است؟
اطالعات مندرج در جدول3 نشان می دهد که میانگین ارزش های سیاسی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
ساری برابر )8,9(است که از میانگین مالک )9( اندکی پایین تر است. جهت بررسی معناداری این تفاوت از 
آزمون t تک نمونه ای استفاده می کنیم. نتایج مندرج در جدول نشان می دهد که بین میانگین محاسبه شده 
سیاسی  ارزش های  نظام  بنابراین  نمی شود.  مشاهده  هیچ سطحی  در  معناداری  تفاوت   )9( میانگین  و   )8,9(
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کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.
سوال شماره5 : آیا ارزش های اقتصادی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری بر عملکرد آنان تاثیرگذار 

است؟
اطالعات مندرج در جدول3 نشان می دهد که میانگین ارزش های اقتصادی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد ساری برابر )19,56( است که از میانگین مالک )18( باالتر است. جهت بررسی معناداری این تفاوت از 
آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج مندرج در جدول نشان می دهد که بین میانگین محاسبه شده )19,56( 
و میانگین )18( تفاوت معناداری در سطح )0,05( مشاهده می شود. بنابراین با اطمینان )95%( می توان ادعا کرد 

که ارزش های اقتصادی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.
سوال شماره 6 : آیا ارزش های دینی - مذهبی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری بر عملکرد آنان 

تاثیرگذار است؟
آزاد  دانشگاه  کارکنان  مذهبی   - دینی  ارزش های  میانگین  که  نشان می دهد  در جدول3  مندرج  اطالعات 
اسالمی برابر )15,02( است که از میانگین مالک )15( باالتر است. جهت بررسی معناداری این تفاوت از آزمون 
t تک نمونه ای استفاده می کنیم. نتایج مندرج در جدول نشان می دهد که بین میانگین محاسبه شده )15,02( و 
میانگین )15( تفاوت معناداری در هیچ سطحی مشاهده نمی شود به عبارتی ارزش های دینی – مذهبی کارکنان 

بر عملکرد آنان تاثیر دارد.
جدول�3�نتایج�آزمون��Tتک�نمونه�ای�شاخص�ها

میانگین مالکTDFPمیانگینشاخص ها
36,4710,451670,00030علمی

34,242,121670,03533اجتماعی
14,571,11672,26915هنری
8,90,3821670,7039سیاسی

19,562,471670,01418اقتصادی
15,020,4681670,65415دینی

سوال شماره 7 :آیا ارای کارکنان زن و مرد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری در مورد تاثیر ارزش های نظری 
بر عملکرد آنان متفاوت است؟ 
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جدول�4:�نتایج�آزمون��Tمستقل�شاخص�ها

شاخص آماري 

گزینه

میانگین گروه

FPTDfP مردزن

علمی

برابر واریانس ها

نابرابر واریانس ها

133,3

125,1113,90,000

1,99

2,03

166

159,4

*0,048

0,044

اجتماعی

برابر واریانس ها

نابرابر واریانس ها

33,8934,559,370,0000,544

0,56

166

164,54

0,58

0,575

هنری

برابر واریانس ها

15144,40,035نابرابر واریانس ها

1,29

1,3

166

165

0,179

0,192

سیاسی

برابر واریانس ها

9,028,84,40,036نابرابر واریانس ها

0,45

1,3

166

165

0,464

0,466

اقتصادی

برابر واریانس ها

22,1817,22,20,14نابرابر واریانس ها

4,08

4,11

166

165,99

0,000

0,000

دینی

برابر واریانس ها

16,5813,97,4400,7نابرابر واریانس ها

2,94

2,98

166

163,64

00,4

00,3

برابر  مردان  و   )133,3( برابر  زنان  ارزشی  نظام  میانگین  که  می دهد  نشان  جدول4  در  مندرج  اطالعات 
)125,11( است. بنابراین میانگین نمره ارزش های نظری در زنان بیش از مردان است .جهت بررسی معناداری 
این تفاوت ازآزمون t مستقل استفاده شد. نتایج آزمون t مستقل نشان می دهد که به گونه معناداری با اطیمنان 

)95%(می توان ادعا کردارزش های نظری در زنان بیش از مردان بر عملکرد آنان تاثیر دارد. 
ارزش های  تاثیر  مورد  در  ساری  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ومرد  زن  کارکنان  ارای  :آیا  سوال شماره8 

اجتماعی بر عملکرد انان متفاوت است؟
 اطالعات مندرج در جدول4 نشان می دهد که میانگین ارزش های اجتماعی در زنان )33,89 (در زنان و مردان برابر
 )34,55( است. بنابراین میانگین نمره ارزش های اجتماعی در زنان کمتر از مردان است .جهت بررسی معناداری 
این تفاوت ازآزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج آزمون t مستقل نشان می دهد که در هیچ سطحی تفاوت 
معناداری بین دو میانگین مشاهده نمی شود به عبارتی بین آرای کارکنان زن و مرد دانشگاه آزاد اسالمی در 

مورد تاثیر ارزش های اجتماعی بر عملکرد آنان تفاوت معناداری مشاهده نمی شود. 
سوال شماره9 :آیا آرای کارکنان زن ومرد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری در مورد تاثیر ارزش های هنری 

بر عملکرد انان متفاوت است؟
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اطالعات مندرج در جدول4 نشان می دهد که میانگین ارزش های هنری در زنان برابر )15( و در مردان برابر 
)14( است. بنابراین میانگین نمره ارزش های هنری در زنان بیش از مردان است .جهت بررسی معناداری این 
تفاوت ازآزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج آزمون t مستقل نشان می دهد که در هیچ سطحی تفاوت 
معناداری بین دو میانگین مشاهده نمی شود. به عبارتی بین آرای کارکنان زن و مرد دانشگاه آزاد در مورد تاثیر 

ارزش های هنری بر عملکرد آنان تفاوت معناداری مشاهده نمی شود. 
سوال شماره 10 :آیا ارای کارکنان زن و مرد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری در مورد تاثیر ارزش های 

سیاسی بر عملکرد آنان متفاوت است؟
اطالعات مندرج در جدول4 نشان می دهد که میانگین نظام ارزشی زنان برابر )9,02(و مردان برابر )8,8( 
است. بنابراین میانگین نمره ارزش های سیاسی در زنان بیش از مردان است .جهت بررسی معناداری این تفاوت 
ازآزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج آزمون t مستقل نشان می دهد که در هیچ سطحی تفاوت معناداری 
بین دو میانگین مشاهده نمی شود. به عبارتی بین آرای کارکنان زن و مرد دانشگاه آزاد اسالمی در مورد تاثیر 

ارزش های سیاسی بر عملکرد آنان تفاوت معناداری مشاهده نمی شود. 
ارزش های  تاثیر  آزاد اسالمی واحد ساری در مورد  آرای کارکنان زن و مرد دانشگاه  :آیا  سوال شماره 11 

اقتصادی بر عملکرد انان متفاوت است؟
اطالعات مندرج در جدول4 نشان می دهد که میانگین نظام ارزشی زنان برابر )22,18( و مردان برابر )17,2( 
است.بنابراین میانگین نمره ارزش های اقتصادی در زنان بیش از مردان است. جهت بررسی معناداری این تفاوت 
از آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج آزمون t مستقل نشان می دهد که به گونه معناداری با اطمینان 

)99%( می توان ادعا کرد ارزش های اقتصادی در زنان بیش از مردان بر عملکرد آنان تاثیر دارد. 
ارزش ها ی  تاثیر  آزاد اسالمی واحد ساری در مورد  آرای کارکنان زن ومرد دانشگاه  :آیا  سوال شماره 12 

دینی- مذهبی بر عملکرد آنان متفاوت است؟
اطالعات مندرج در جدول4 نشان می دهد که میانگین نظام ارزشی زنان برابر )16,58( و مردان برابر )13,9( 
است. بنابراین میانگین نمره ارزش های دینی - مذهبی در زنان بیش از مردان است .جهت بررسی معناداری 
این تفاوت ازآزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج آزمون t مستقل نشان می دهد که به گونه معناداری با 
اطمینان )99%( می توان ادعا کرد ارزش های دینی – مذهبی در زنان بیش از مردان بر عملکرد آنان تاثیر دارد. 
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جدول�5:�شاخص�های�آماری�میانگین�رتبه�ها�نظام�ارزشی�در�زنان�و�مردان�

شاخص آماري

نظام ارزشی

مردزن

رتبهمیانگین رتبهرتبهمیانگین رتبه
اول5,7اول5,68ارزش علمی

دوم5,27دوم5,11ارزش اجتماعی

سوم3,33سوم3,82ارزش اقتصادی
پنجم2,66چهارم2,82ارزش دینی
چهارم2,77پنجم2,46ارزش هنری
ششم1,34ششم1,11ارزش سیاسی

اطالعات مندرج در جدول 5 مربوط به میانگین رتبه ها ی نظام ارزشی در زنان و مردان دانشگاه آزاد واحد 
ساری است . همان طور که مشاهده می شود، باالترین میانگین رتبه ارزش نظری در زنان و مردان است. بعد 
از آن ارزش اجتماعی در زنان ومردان رتبه دوم را داراست. رتبه سوم ارزش اقتصادی است. اما در زنان ارزش 
دینی رتبه چهارم را دارد. در حالی که در مردان ارزش هنری رتبه چهارم را داراست و ارزش هنری در زنان رتبه 

پنجم و در مردان ارزش دینی رتبه پنجم و ارزش سیاسی در هر دو جنس آخرین رتبه را دارد.

بحث و تفسیر
 در بررسی سوال اصلی 1، مشخص شد که ) ) نظام ارزشی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.((، عباداللهی 
چنذانق و نجات )1389(، در بررسی ارزش ها و اخالق کار در معلمان شهر رشت نشان دادند، ارزش های اقتصادی 
محافظه کارانه، ارزش های مذهبی در بعد پیامدی و ارزش های فرهنگی محافظه کارانه بیشترین میزان و شدت 
تاثیر را بر اخالق کار دارند. سبیر و همکاران )2012(، در پژوهشی به بررسی تاثیر ارزش مشارکت اخالقی بر 
عملکرد کارکنان پرداخته و نشان دادند ارزش های اخالقی شرکت، رهبری اخالقی و عملکرد کارکنان اثر مثبتی 
بر افزایش بهره وری کلی کارکنان دارد. نتیجه پژوهش با پژوهش های سماواتی و نجات )1388(، آزاد مرزآبادی 
)1387(، نیکوگفتار )1386(،حاجی زاده اناری )1385(، پورکیاني )1384(، سمیعی، نائلی و نشاط دوست )1384(، 
منشی )1384(، مهرابي زاده هنرمند و همکاران )1383(، شریفی )1382(، نیرویي )1382(، شیخي )1380( و 
محمدي روزبهاني )1378(، در داخل کشور و پژوهش های عبدالحمید و همکاران )2011( و آلپورت، ورنون و 

لیندزی )1931(، در خارج از کشور هم سو است.
 در بررسی سوال اصلی 2، مشخص شد که ) ) نظام ارزشی در زنان بیش از مردان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.((، 
نتیجه پژوهش با پژوهش های عباداللهی چنذانق و نجات )1389(، سماواتی و نجات )1388(، آزاد مرزآبادی 
)1387(، نیکوگفتار )1386(،حاجی زاده اناری )1385(، پورکیاني )1384(، سمیعی، نائلی و نشاط دوست )1384(، 
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منشی )1384(، مهرابي زاده هنرمند و همکاران )1383(، شریفی )1382(، نیرویي )1382(، شیخي )1380( و 
محمدي روزبهاني )1378(، در داخل کشور و پژوهش های سبیر و همکاران )2012(، عبدالحمید و همکاران 

)2011( و آلپورت، ورنون و لیندزی )1931(، در خارج از کشور هم سو است.
 در بررسی سوال فرعی 1، مشخص شد که ) ) ارزش های علمی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.((، نتیجه 
پژوهش با پژوهش های عباداللهی چنذانق و نجات )1389(، سماواتی و نجات )1388(، آزاد مرزآبادی )1387(، 
نیکوگفتار )1386(،حاجی زاده اناری )1385(، پورکیاني )1384(، سمیعی، نائلی و نشاط دوست )1384(، منشی 
)1384(، مهرابي زاده هنرمند و همکاران )1383(، شریفی )1382(، نیرویي )1382(، شیخي )1380( و محمدي 
روزبهاني )1378(، در داخل کشور و پژوهش های سبیر و همکاران )2012(، عبدالحمید و همکاران )2011( و 

آلپورت، ورنون و لیندزی )1931(، در خارج از کشور هم سو است.
 در بررسی سوال فرعی 2، مشخص شد که ) ) ارزش های اجتماعی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.((، 
نتیجه پژوهش با پژوهش های عباداللهی چنذانق و نجات )1389(، سماواتی و نجات )1388(، آزاد مرزآبادی 
)1387(، نیکوگفتار )1386(،حاجی زاده اناری )1385(، پورکیاني )1384(، سمیعی، نائلی و نشاط دوست )1384(، 
منشی )1384(، مهرابي زاده هنرمند و همکاران )1383(، شریفی )1382(، نیرویي )1382(، شیخي )1380( و 
محمدي روزبهاني )1378(، در داخل کشور و پژوهش های سبیر و همکاران )2012(، عبدالحمید و همکاران 

)2011( و آلپورت، ورنون و لیندزی )1931(، در خارج از کشور هم سو است.
 در بررسی سوال فرعی 3، مشخص شد که ) ) ارزش های هنری کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.((، نتیجه 
پژوهش با پژوهش های عباداللهی چنذانق و نجات )1389(، سماواتی و نجات )1388(، آزاد مرزآبادی )1387(، 
نیکوگفتار )1386(،حاجی زاده اناری )1385(، پورکیاني )1384(، سمیعی، نائلی و نشاط دوست )1384(، منشی 
)1384(، مهرابي زاده هنرمند و همکاران )1383(، شریفی )1382(، نیرویي )1382(، شیخي )1380( و محمدي 
روزبهاني )1378(، در داخل کشور و پژوهش های سبیر و همکاران )2012(، عبدالحمید و همکاران )2011( و 

آلپورت، ورنون و لیندزی )1931(، در خارج از کشور هم سو است.
 در بررسی سوال فرعی 4، مشخص شد که ) ) ارزش های سیاسی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.((، نتیجه 
پژوهش با پژوهش های عباداللهی چنذانق و نجات )1389(، سماواتی و نجات )1388(، آزاد مرزآبادی )1387(، 
نیکوگفتار )1386(، حاجی زاده اناری )1385(، پورکیاني )1384(، سمیعی، نائلی و نشاط دوست )1384(، منشی 
)1384(، مهرابي زاده هنرمند و همکاران )1383(، شریفی )1382(، نیرویي )1382(، شیخي )1380( و محمدي 
روزبهاني )1378(، در داخل و پژوهش های سبیر و همکاران )2012(، عبدالحمید و همکاران )2011( و آلپورت، 

ورنون و لیندزی )1931(، در خارج از کشور هم سو است.
 در بررسی سوال فرعی 5، مشخص شد که )) ارزش های اقتصادی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.((، 
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نتیجه پژوهش با پژوهش های عباداللهی چنذانق و نجات )1389(، سماواتی و نجات )1388(، آزاد مرزآبادی 
)1387(، نیکوگفتار )1386(، حاجی زاده اناری )1385(، پورکیاني )1384(، سمیعی، نائلی و نشاط دوست )1384(، 
منشی )1384(، مهرابي زاده هنرمند و همکاران )1383(، شریفی )1382(، نیرویي )1382(، شیخي )1380( و 
محمدي روزبهاني )1378(، در داخل و پژوهش های سبیر و همکاران )2012(، عبدالحمید و همکاران )2011( 

و آلپورت، ورنون و لیندزی )1931(، در خارج از کشور هم سو است.
 در بررسی سوال فرعی 6، مشخص شد که ) ) ارزش های دینی – مذهبی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.((، 
نتیجه پژوهش با پژوهش های عباداللهی چنذانق و نجات )1389(، سماواتی و نجات )1388(، آزاد مرزآبادی 
)1387(، نیکوگفتار )1386(،حاجی زاده اناری )1385(، پورکیاني )1384(، سمیعی، نائلی و نشاط دوست )1384(، 
منشی )1384(، مهرابي زاده هنرمند و همکاران )1383(، شریفی )1382(، نیرویي )1382(، شیخي )1380( و 
محمدي روزبهاني )1378(، در داخل کشور و پژوهش های سبیر و همکاران )2012(، عبدالحمید و همکاران 

)2011( و آلپورت، ورنون و لیندزی )1931(، در خارج از کشور هم سو است.
 در بررسی سوال فرعی 7، مشخص شد که » ارزش های علمی زنان بیش از مردان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.« 
نتیجه پژوهش با پژوهش های عباداللهی چنذانق و نجات )1389(، سماواتی و نجات )1388(، آزاد مرزآبادی 
)1387(، نیکوگفتار )1386(،حاجی زاده اناری )1385(، پورکیاني )1384(، سمیعی، نائلی و نشاط دوست )1384(، 
منشی )1384(، مهرابي زاده هنرمند و همکاران )1383(، شریفی )1382(، نیرویي )1382(، شیخي )1380( و 
محمدي روزبهاني )1378(، در داخل کشور و پژوهش های سبیر و همکاران )2012(، عبدالحمید و همکاران 

)2011( و آلپورت، ورنون و لیندزی )1931(، در خارج از کشور هم سو است.
  در بررسی سوال فرعی 8، مشخص شد که »بین ارزش های اجتماعی زنان و مردان تفاوت وجود ندارد.« 
نتیجه پژوهش با پژوهش های عباداللهی چنذانق و نجات )1389(، سماواتی و نجات )1388(، آزاد مرزآبادی 
)1387(، نیکوگفتار )1386(،حاجی زاده اناری )1385(، پورکیاني )1384(، سمیعی، نائلی و نشاط دوست )1384(، 
منشی )1384(، مهرابي زاده هنرمند و همکاران )1383(، شریفی )1382(، نیرویي )1382(، شیخي )1380( و 
محمدي روزبهاني )1378(، در داخل کشور و پژوهش های سبیر و همکاران )2012(، عبدالحمید و همکاران 

)2011( و آلپورت، ورنون و لیندزی )1931(، در خارج از کشور هم سو است.
  در بررسی سوال فرعی 9، مشخص شد که »بین ارزش های هنری زنان و مردان تفاوت وجود ندارد.« نتیجه 
پژوهش با پژوهش های عباداللهی چنذانق و نجات )1389(، سماواتی و نجات )1388(، آزاد مرزآبادی )1387(، 
نیکوگفتار )1386(، حاجی زاده اناری )1385(، پورکیاني )1384(، سمیعی، نائلی و نشاط دوست )1384(، منشی 
)1384(، مهرابي زاده هنرمند و همکاران )1383(، شریفی )1382(، نیرویي )1382(، شیخي )1380( و محمدي 
روزبهاني )1378(، در داخل کشور و پژوهش های سبیر و همکاران )2012(، عبدالحمید و همکاران )2011( و 
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آلپورت، ورنون و لیندزی )1931(، در خارج از کشور هم سو است.
 در بررسی سوال فرعی 10، مشخص شد که »بین ارزش های سیاسی زنان و مردان تفاوت وجود ندارد.« 
نتیجه پژوهش با پژوهش های عباداللهی چنذانق و نجات )1389(، سماواتی و نجات )1388(، آزاد مرزآبادی 
)1387(، نیکوگفتار )1386(، حاجی زاده اناری )1385(، پورکیاني )1384(، سمیعی، نائلی و نشاط دوست )1384(، 
منشی )1384(، مهرابي زاده هنرمند و همکاران )1383(، شریفی )1382(، نیرویي )1382(، شیخي )1380( و 
محمدي روزبهاني )1378(، در داخل کشور و پژوهش های سبیر و همکاران )2012(، عبدالحمید و همکاران 

)2011( و آلپورت، ورنون و لیندزی )1931(، در خارج از کشور هم سو است.
 در بررسی سوال فرعی 11، مشخص شد که »ارزش های اقتصادی در زنان بیش از مردان بر عملکرد آنان 
تاثیر دارد.((، نتیجه پژوهش با پژوهش های عباداللهی چنذانق و نجات )1389(، سماواتی و نجات )1388(، آزاد 
مرزآبادی )1387(، نیکوگفتار )1386(،حاجی زاده اناری )1385(، پورکیاني )1384(، سمیعی، نائلی و نشاط دوست 
)1384(، منشی )1384(، مهرابي زاده هنرمند و همکاران )1383(، شریفی )1382(، نیرویي )1382(، شیخي 
)1380( و محمدي روزبهاني )1378(، در داخل کشور و پژوهش های سبیر و همکاران )2012(، عبدالحمید و 

همکاران )2011( و آلپورت، ورنون و لیندزی )1931(، در خارج از کشور هم سو است.
بر  مردان  از  بیش  زنان  در  مذهبی  دینی–  ارزش های   (  ( که  12، مشخص شد  فرعی  سوال  بررسی  در   
عملکرد آنان تاثیر دارد.« نتیجه پژوهش با پژوهش های عباداللهی چنذانق و نجات )1389(، سماواتی و نجات 
)1388(، آزاد مرزآبادی )1387(، نیکوگفتار )1386(، حاجی زاده اناری )1385(، پورکیاني )1384(، سمیعی، نائلی 
نیرویي  زاده هنرمند و همکاران )1383(، شریفی )1382(،  و نشاط دوست )1384(، منشی )1384(، مهرابي 
)1382(، شیخي )1380( و محمدي روزبهاني )1378(، در داخل کشور و پژوهش های سبیر و همکاران )2012(، 

عبدالحمید و همکاران )2011( و آلپورت، ورنون و لیندزی )1931(، در خارج از کشور هم سو است.

محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش:
1- دامنه پژوهش: پژوهش حاضر در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری انجام پذیرفته و بنابراین 

تعمیم آن به سایر دانشگاه ها باید با احتیاط انجام شود.
2- ضعیف بودن فرهنگ پژوهش در بین برخی از کارکنان ممکن است در تکمیل پرسشنامه ها بی تاثیر 

نباشد.
نیز  تفاوتی(  بی  و  انگیزگی، بی حوصلی  )بی  به علت های مختلف  کارکنان  از  برخی  3- همکاری ضعیف 

می تواند نوعی محدویت ایجاد کند.
4- این بررسی به کمک پرسشنامه انجام شده، حال آن که اگر امکان استفاده از سایر روش های تحقیق وجود 
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داشت، نتایج می توانست متفاوت باشد.
پیشینه های  آوری  جمع  در خصوص  مازندران  استان  در  گسترده  تحقیقاتی  منابع  به  دسترسی ضعیف   -5

پژوهش از مشکالت پژوهشگر بوده است.
6- ضعف منابع مالی برای ایجاد انگیزه در آزمودنی ها برای پاسخ گویی صبورانه به پرسشنامه های پژوهش

الف( پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش:
 در بررسی سوال اصلی 1، مشخص شد که ) ) نظام ارزشی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.((، بنابراین از 
آنجا که نظام ارزشی هر فرد با افراد دیگر متفاوت است و در مجموع در دانشگاه یک نظام ارزشی وجود دارد 
و آن اهداف و چشم اندازهای سازمان است، پیشنهاد می شود همه کارکنان و مدیران دانشگاه در جهت تحقق 

چشم اندازها و آرمان های دانشگاه گام برداشته و تالش کنند.
 در بررسی سوال اصلی 2، مشخص شد که ) نظام ارزشی در زنان بیش از مردان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.(، 
بنابراین پیشنهاد می شود بازدارنده ها و موانع نظام ارزشی کارکنان مرد که مانع از بهبود عملکرد آنان می گردد، 
از سوی دست اندرکاران دانشگاه با همکاری افراد ذی صالح و متخصص شناسایی و راه های کاهش و مقابله 

با آن ها در اختیار این کارکنان قرار گیرد.
دارد.((،  تاثیر  آنان  بر عملکرد  ارزش های علمی کارکنان   (  ( بررسی سوال فرعی 1، مشخص شد که   در 
وری  بهره  که  کارکنان  برتر  ارزش های  به  تمهیداتی  اجرای  با  دانشگاه  مسؤوالن  می شود  پیشنهاد  بنابراین 
باالتری را برای دانشگاه در پی داشته است، پاداش هایی در نظر گیرند تا همه کارکنان در جهت بروز ارزش های 

مثبت و کنترل ارزش های منفی خود بکوشند.
تاثیر دارد.(،  آنان  بر عملکرد  اجتماعی کارکنان  ارزش های   ( بررسی سوال فرعی 2، مشخص شد که   در 
بنابراین پیشنهاد می شود مسؤوالن دانشگاه و کارکنان با تقویت نوع دوستی، همکاری، مشارکت، تعامل و غیره، 
بر روند کاری خود و همکاران تاثیر مثبت گذاشته و روند کاری شخصی و در مجموع دانشگاه را بهبود بخشند. 
 در بررسی سوال فرعی 3، مشخص شد که ) ارزش های هنری کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.(، بنابراین 
پیشنهاد می شود کارکنان به ارزش های هنری بیش از پیش توجه داشته و با تقویت حواس زیبایی شناختی 
و تقویت باورهای مثبت در احوال پدیده ها و رخداد های محیط کاری و زندگی از وجود ارزش های ایجاد شده 

نهایت استفاده را ببرند. 
 در بررسی سوال فرعی 4، مشخص شد که ) ارزش های سیاسی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.(، بنابراین 
پیشنهاد می شود کارکنان و مسؤوالن به شدت از سیاسی کاری و هرگونه عملی که باعث اختالف و تفرقه 
در محیط کاری و در کل دانشگاه می شود، بپرهیزند و در عوض رویه گفتگو و تعامل دوستانه و صادقانه و 
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همکاری هایی را که نفع فردی و بهبود روند کاری دانشگاه را در پی دارد، برگزینند.
تاثیر دارد.(،  آنان  اقتصادی کارکنان بر عملکرد  ) ارزش های   در بررسی سوال فرعی 5، مشخص شد که 
بنابراین پیشنهاد می شود مسؤوالن دانشگاه بیش از پیش به معیشت، امکانات رفاهی و تفریحی کارکنان چه 
انجام  به  بال  با فراغ  تا کارکنان  باشند،  در محیط کاری و چه در محیط خانواده و اجتماع توجه ویژه داشته 

ماموریت ها و اهداف دانشگاه بپردازند.
 در بررسی سوال فرعی 6، مشخص شد که ) ارزش های دینی– مذهبی کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.(، 
بنابراین پیشنهاد می شود دالیل امر مورد واشکافی دقیق مسؤوالن دانشگاه قرار گیرد تا مشخص گردد ناهم 
سویی و عدم تطابق در دیدگاه کارکنان و اهداف دانشگاه در کجاها است که در دانشگاه اسالمی ارزش های 

دینی نتوانسته بر عملکرد کارکنان تاثیر گذار باشد.
 در بررسی سوال فرعی 7، مشخص شد که ) ارزش های علمی زنان بیش از مردان بر عملکرد آنان تاثیر 
دارد.(، بنابراین پیشنهاد می شود جنبه های مختلف موضوع به طور کامل و دقیق از سوی کارشناسان و معتمدان 

دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد که چرا عملکرد کارکنان مرد کمتر است. 
  در بررسی سوال فرعی 8، مشخص شد که ) بین ارزش های اجتماعی زنان و مردان تفاوت وجود ندارد.(، 
معتمدان  و  کارشناسان  سوی  از  دقیق  و  کامل  طور  به  موضوع  مختلف  جنبه های  می شود  پیشنهاد  بنابراین 

دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد. 
  در بررسی سوال فرعی 9، مشخص شد که ) بین ارزش های هنری زنان و مردان تفاوت وجود ندارد.(، 
معتمدان  و  کارشناسان  سوی  از  دقیق  و  کامل  طور  به  موضوع  مختلف  جنبه های  می شود  پیشنهاد  بنابراین 
دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که معموال کارکنان زن نسبت به کارکنان مرد برتری هایی از جنبه های 

ذوق هنری و زیبایی شناختی دارا می باشند، ولی نتایج پژوهش این تفاوت ها را مشخص نکرده است. 
 در بررسی سوال فرعی 10، مشخص شد که ) بین ارزش های سیاسی زنان و مردان تفاوت وجود ندارد.(، 
بنابراین پیشنهاد می شود کارکنان از هرگونه سیاسی کاری و سیاست زدگی به شدت و خصوصا در محیط های 

آموزشی که موجب سردرگمی و ناهماهنگی و کاهش عالقه و انگیزه دانشجویان می گردد، بپرهیزند. 
 در بررسی سوال فرعی 11، مشخص شد که ) ارزش های اقتصادی در زنان بیش از مردان بر عملکرد آنان 
تاثیر دارد.(، بنابراین پیشنهاد می شود جنبه های مختلف موضوع به طور کامل و دقیق از سوی کارشناسان و 
معتمدان دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد و مشخص گردد چرا با این که مخارج و هزینه های زندگی بر دوش 

آقایان است، انگیزه های کافی در نزد آنان برای انجام بهتر و درست وظایف کاری وجود ندارد؟ 
 در بررسی سوال فرعی 12، مشخص شد که ) ارزش های دینی – مذهبی در زنان بیش از مردان بر عملکرد 
آنان تاثیر دارد.(، بنابراین پیشنهاد می شود جنبه های مختلف موضوع به طور کامل و دقیق از سوی کارشناسان 
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و معتمدان دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد و به طور دقیق مشخص گردد که چه عواملی عملکرد کارکنان زن 
را افزایش داده است؟

ب(پیشنهادهایی مبتنی بر تجارب پژوهشگر:
  با توجه به این که پژوهشگر حدود 15 سال در دانشگاه های آزاد اسالمی واحد رودهن و ساری به کار اشتغال 

داشته، موارد زیر را بر اساس تجربه های خود به سایر پژوهشگران پیشنهاد می کند:
1- بررسی بازدارنده های نظام ارزشی و عملکرد در سایر واحدهای دانشگاهی.

2- بررسی رابطه نظام ارزشی با سالمت روانی کارکنان و مدیران دانشگاه های آزاد اسالمی.
3- بررسی رابطه نظام ارزشی مدیران با کارکنان سایر سازمان ها و ادارات استان مازندران.

پیشرفت  و  رشد  در  ارزشی  نظام  نقش  درباره  مختلف  سازمان های  کارکنان  و  مدیران  نگرش  بررسی   -4
سازمان های آنان.

5- انجام پژوهشی مشابه به کمک دیگر ابزارهای اندازه گیری متغیرها.
6- بررسی رابطه نظام ارزشی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه های آزاد اسالمی.
7- بررسی رابطه نظام ارزشی با اخالق حرفه ای و تعهد شغلی کارکنان دانشگاه های آزاد اسالمی.
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