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Abstract
Background: Learning and life are as same as each other. In-service training is an officially
systemic activity that causes progress in scientific and technical skills in any organization or
institution. The purpose of present study is the evaluation of Sabzevar health care centers
experts point of view toward service training courses held on 2009.
Method: Seventy eight health experts (41 men and 37 women) of Sabzevar health care
centers were chosen to enrolled in this cross-sectional study by use of census method. Every
participant had filled a standard questionnaire. Study data was analyzed by SPSS software by
use of statistical variance test.
Results: From total of 78 health experts, 39.7% believed that trainings are related to their
profession; while this result is not much favorable. Interest in expanding their knowledge has
made 60% of participants to participate in courses. About 88.7% were satisfied about
employer’s support for conducting the courses. Overall, 89.7% believed that educational
courses had good effect on their performance and 91% believed that these courses had
positive effects on their level of knowledge.
Conclusion: According to the study results. Generally, our participants believed that inservice training can influence discussed topics. However, performing an initial assessment of
desired needs prior to planning any courses can be much more effective,
Keywords: In-service training, Experts, University, Health Care Center
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چکیده
مقدمه :آموزش همان زندگي و زندگي همان آموزش است که باید آموخت .آموزش ضمن خدمت فعالیتي نظام مند و تابع
شرایط سازماني است که در هر سازمان یا موسّسه ای منجر به رشد و تغییرات اساسي در میزان مهارتهای علمي و دانش ،مهارت-
های فني و تکامل نیروی انساني ميگردد ( .)2هدف از این مطالعه بررسي دیدگاه کارشناسان بهداشتي شاغل در مراکز بهداشتي
درماني شهرستان سبزوار نسبت به آموزشهای ضمن خدمت برگزار شده در سال  2323است.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفي -مقطعي است .نمونههای مورد پژوهش شامل  82نفر از کارشناسان
بهداشتي شاغل در مراکز بهداشتي درماني سبزوار ( 42نفر مرد و38نفر زن) بودند که از طریق سرشماری انتخاب گردیدند .ابزار
گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که توسط نمونهها تکمیل گردید .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  spssو
آزمون آماری آنالیز واریانس استفاده شد.
یافته ها :از  82کارشناس بهداشتي شاغل  3398درصد به ارتباط دوره های آموزشي با شغل معتقد بودند که این آموزشها با
شغلشان ارتباط داشته است که در مجموع وضعیت مطلوبي را نشان نميدهد .در مورد هدف از شرکت در دورههای آموزش ضمن
خدمت ،حدود06درصد از کارشناسان عالقه به افزایش سطح آگاهي را دلیل شرکت در دورهها ابراز نموده اند .در خصوص
حمایت مسئولین از برگزاری دورههای آموزشي مجموعا 2298درصد کارشناسان رضایت داشتند .در مجموع 2398درصد معتقد
بودند که تاثیر دورههای آموزشي بر عملکردشان خوب بوده است و مجموع 32درصد اعتقاد داشتند که این آموزشها تاثیر
خوبي بر روی سطح علمي آنها داشته است .
نتیجه گیری:با توجه به نتایج بدست آمده ميتوان گفت که آموزشهای ضمن خدمت از دیدگاه کارشناسان در زمینههای
مورد بحث تاثیرگذار بوده است اما بهتر است ابتدا نیاز سنجي آموزشي انجام پذیرد و برگزاری دورههای آموزشي بر مبنای
نیازهای اعالم شده معمول گردد تا تاثیر گذاری آن بیش از پیش باشد.
کلمات کلیدی :آموزش ضمن خدمت  ،کارشناسان  ،دانشگاه ،مرکز بهداشت

 .1کارشناس بهداشت عمومی ،مرکز بهداشت دامغان،دامغان،ایران
 .2کارشناس بهداشت عمومی ،مرکز بهداشت جغتای،جغتای،ایران
 .3کارشناس بهداشت عمومی ،مرکز بهداشت سبزوار،سبزوار،ایران
 .4نویسنده مسئول ،کارشناس ارشد ،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 .5کارشناس ارشد آمار،هیات علمی،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،سبزوار،ایران
 .6دبیر آموزش و پرورش  .سبزوار  .ایران
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مؤثر است ،حیطاه داناش و معلوماات مرباو باه وظیفاه

مقدمه

کارکنان را گسترش می بخشد و بر مهارت های شغلی آناان
آموزش همان زندگی و زندگی همان آموزش است که باید

می افااید و موجب افاایش کارآیی کارکنان مای گاردد .در

آموخت .آموزش ضمن خدمت فعالیتی نظاا مناد و تااب

عصر حاضر هر چند که به امر آموزشهای ضامن خادمت

شرایط سازمانی است کاه در هار ساازمان یاا موسّساهای

به سبب تحوّالت سری جوام و نیاز سازمانها به انطباا

منجر به رشد و تغییرات اساسای در میااان مهاارت هاای

فرد بر آنها بها می دهند ،ولای تحقیقاات کمای پیراماون

علمی و دانش  ،مهارتهاای فنای و نهایتاا تکاما نیاروی

تاثیر آموزشهاای ضامن خادمت باویهه بار روی میااان

انسانی میگردد بطوری که در کارآیی سازمان موثر واقا

کارایی و عملکرد کارکنان صورت گرفته است ( .)3در ایان

می شاود .یکای از عواما توساعه اقتصاادی ،اجتمااعی و

پااهوهش دیاادگاه کارشناسااان بهداشااتی شااا

فرهنگی ،گسترش هماه جانباه آماوزش و تربیات نیاروی

در مرکااا

بهداشت شهرستان ساباوار نسابت باه آموزشاهای ضامن

انسانی متخصص و کارآمد میباشد (.)1

خدمت برگاار شده مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشرفت و بالندگی هار کشاور باه انساان هاای آن کشاور

مواد و روش ها

بستگی دارد و نیروی انسانی کارامد و با داناش اسات کاه

این پهوهش توصیفی از نوع مقطعی است .نمونههای ماورد

یک جامعه را بالنده و پیشرفته می گرداند .فرایند آموزش و

در مراکااا

بهسازی از فعّالیاتهاای ضاروری و پیگیار بارای تطبیا

پااهوهش کلیااه کارشناسااان بهداشااتی شااا

نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط می باشاد و

بهداشت شهرستان سباوار بودند که از طریا سرشاماری

آموزش ،اباااری اسات کاه باه وسایله فناون و روشهاای

انتخاب شده و تعداد آنها  87نفر باوده کاه  11نفار آنهاا

مختلف ،مدیران را در اداره سازمانها یاری میرساند (.)2

مرد و  38نفر زن بودند .اباار گرداوری دادههاا پرسشانامه
بود که توسط نمونه ها تکمی شده است .تجایه و تحلیا

این آموزشها نیروی انسانی را برای رسایدن باه اهادا و

دادهها با استفاده از نر افاار  spssو آزمون آماری آنالیا و

مأموریااتهااای سااازمان تقویاات مااینمایااد ،در افاااایش

واریانس انجا شده است.

مهارت های شغلی نیروی انسانی اعم از مدیران و کارکناان

یافته ها
نتایج آماری این پهوهش در قالب جداول توزی فراوانی و نمودارها به شرح زیر مورد بررسی و تحلی قرار گرفته است.
جدول شماره :1دیدگاه کارشناسان بهداشتی در مورد ارتبا آموزش با وظایف شغلی آنها
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جدول شماره  :2دیدگاه کارشناسان در مورد هد از شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت
حمایت

فراوانی

درصد

ضعیف

7

11.3درصد

متوسط

41

 87.2درصد

خوب

5

 11.9درصد

جم

87

 111درصد

مسئولین

جدول شماره  :3دیدگاه کارشناسان در مورد حمایت مسئولین از برگااری دوره های آموزش ضمن خدمت
هد شرکت

فراوانی

درصد

عالقه و افاایش سطح آگاهی

8

 5درصد

گرفتن گواهی

37

 17.8درصد

گواهی و افاایش سطح علمی

33

 12.3درصد

جم

87

 111درصد

41.11
71
41
29.41

11
11.31

21
1

خوب

متوسط

ضعیف
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41.11
81
41
91
11

24.51

31
5

21
11
1

خوب

متوسط

ضعیف

نمودارشماره  :2درصد تاثیر آموزشها بر سطح علمی کارشناسان

بحث و نتیجه گیری

نیروی انسانی را برای رسیدن به اهادا و مأموریات هاای
سازمان تقویت می نماید و در افاایش مهاارت هاای شاغلی

در جهان کنونی هر چیاای تااری مصارفی دارد ،حتای
مدرک تحصیلی و اگر آن نیا به روز نشود از درجه اعتباار
ساقط می گردد؛ پس الز است کارکنان برای هر وظیفاه-
ای که بر عهده میگیرناد ،تخصّاص باه روز آن وظیفاه را

نیااروی انسااانی اعاام از ماادیران و کارکنااان مااؤثر اساات.
همچنااین حیطااه دانااش و معلومااات مربااو بااه وظیفااه
کارکنان را گسترش می بخشد و بر مهارت های شغلی آناان
میافااید.

داشته باشند  .کارکنان بایستی از وظایف کااری کاه بایاد
انجا دهند آگاه باشند؛ فقدان یا کمبود آگاهی نسابت باه

آموزشهای ضمن خدمت چنانچه متناسب با نیاز ساازمان

وظیفه و شیوه انجا دادن آن مانعی برای گرایش به تغییر

و مناب انسانی آن طراحی شود و به درساتی اجارا گاردد،

در رفتارهای موجود اسات .در واقا کلیاه کارکناان بایاد

یکی از مناسبترین تمهیدات الز برای هماهنگی نیاروی

دارای شرح وظایف مکتوب و شافا باشاند .ایان وظیفاه

انسانی در سازمان است ،که نحوه برخورد کارکنان با ارباب

مدیریت مناب انسانی هر سازمانی است که به عناوان کاار

رجوع را بهباود بخشایده بار دامناه برخوردهاای مناساب

فرما برای هر شغ و پست شرح وظایف شافا و مکتاوبی

کارکنان می افاایاد؛ ایان اماوزشهاا همچناین اثربخشای

ارائه نماید .کارکناان بایاد در جایگااه شاغلی متناساب باا

سازمان را تقویت خواهد نماود و موجاب افااایش کاارآیی

قابلیّتهای شخصی و توانمندیهای عملیاتی قارار گرفتاه

کارکنان میگردد ( .)9در عصر حاضر هر چند کاه باه امار

باشند (.)1

آموزشهای ضمن خدمت به سبب تحوالت سری جوام و

کارکنانی که ارتبا بین عالی و تحصیالت و نیا آیناده
شغلی خود با دوره آموزش طراحی شده نمی یابند البا در
دوره های آموزشی شرکت نکرده و یاا در صاورت شارکت
انگیاهای برای یادگیری نشان نمی دهند .این آموزشها

09

نیاز سازمانها به انطبا فرد بر آنها بها مای دهناد ،ولای
تحقیقااات کماای بااه تاااثیر آمااوزشهااای ضاامن خاادمت
مخصوصا در میاان کاارایی و عملکارد کارکناان پرداختاه
است.
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بااا توجااه بااه بااا انجااا ایاان مطالعااه در مااورد دیاادگاه

در پهوهش پورقاز تاثیر آموزش ضمن خدمت در افااایش

کارشناسان بهداشتی نسبت به آموزشهای ضمن خادمت

دانش شغلی کارکنان مورد تایید قرار گرفته است .با توجاه

نتایج زیر بدست آمده است:

به نتیجه این پهوهش مشخص است که تاثیر گذاری دوره-

** در مااورد ارتبااا دورههااای آموزشاای بااا شااغ تنهااا
35.8درصد از نمونههای مورد پاهوهش معتقاد بودناد کاه

هااای آموزشاای در جهاااد سااازندگی اسااتان سیسااتان و
بلوچستان بیشتر بوده است (.)4

این آموزشها با شغلشان ارتبا داشته است کاه وضاعیت

**در خصوص حمایات مسائولین از برگاااری دورههاای

مطلوبی را نشان نمیدهد .در حالیکه در پهوهش پورقااز و

آموزشی مجموعا  77.8درصد کارشناسان راضی بوده اناد.

همکاران با عنوان تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکناان بار

که در مقایسه باا مطالعاه دادخاواه و همکااران باا عناوان

توسعه مهارتهای شغلی مناب انساانی در ساازمان جهااد

بررسی وضعیت آموزش ضمن خادمت از دیادگاه پرسان

کشاورزی اساتان سیساتان و بلوچساتان ،آماوزش ضامن

پرستاری شا

خدمت توانسته است باعث افاایش دانش ،مهاارت و رفتاار

 71نتایج زیر به دست آمد 39/4 :درصد آنان تا باه حاال (

مطلوب شغلی کارکنان شود که ایان امار باعاث مایشاود

زمان انجا پهوهش ) در باازآموزی شارکت نکارده بودناد.

دیدگاه کارکنان در برخورد با پدیدههای ساازمانی توساعه

 27/4درصااد از قااوانین آمااوزش مااداو پرسااتاری اطااالع

یابد ( )4و همچنین در پهوهش ربیعای و همکااران تحات

داشتند 95/7 .درصد پرستاران اظهار داشتند که نیاز های

عنوان تاثیر دورههای آماوزش ضامن خادمت بار کاارایی

آموزشی آنها قب از برگااری کنفارانسهاا ارزیاابی نمای

نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان ستادی دانشگاه علاو

شااود 15/8 .درصااد و ضااعیت برنامااههااای آموزشاای

پاشکی اراک دوره هاای آماوزش ضامن خادمت موجاب

بیمارستانها را متوسط ارزیابی کردند که میتوان حمایات

ارتقاااس سااطح کااارایی ،رضااایت شااغلی ،مهااارت شااغلی و

مسئولین از برگااری آموزشها را متوسط در نظار گرفات

توانمندی کارشناسان شده است ( ،)8کاه تاا حادودی باا

(. )7

نتایج این پهوهش همخاوانی دارد .در مقایساه نتاایج ایان
پهوهش در زمینه مذکور با پهوهشهای اشاره شده از نظر
نتیجه ،اختال فاحشی وجود دارد و بر مسئولین برگااری
دورههای آموزش ضمن خادمت الااا اسات باا توجاه باه
نیازهای آموزشی کارشناسان نسبت باه اجارای دورههاای
آموزشی اقدا نمایند.

در بیمارستانهای استان اردبیا در ساال

همچنین در مطالعاه جلیا عظیمیاان در ماورد نیازهاای
آموزشی مدیران پرستاری دانشگاه علو پاشکی قااوین در
زمینه تضمین کیفیت مراقبت پرستاری در سال  84انجاا
گرفته است؛ نتایج زیر بدسات آماده اسات 84 :درصاد از
افااراد مااورد مطالعااه از نظاار دانااش و  71درصااد از نظاار
عملکاارد ،بااویهه در زمینااه اسااتانداردها و تاادوین آنهااا،

** در مورد هد از شرکت در دورههاای آماوزش ضامن

اباارهای تضمین کیفیت و آماوزش ایان مفهاو باه ساایر

خدمت ،حدوداً  41درصد از کارشناسان عالقه باه افااایش

کارکنان ،به آموزش بیشتری نیااز داشاتند کاه باه ناوعی

سطح آگاهی را دلی شرکت در دوره ها ابراز نموده اند اماا

حمایت مسئولین از برگااری آموزشهای ضمن خادمت را

تا هد  111درصد هنوز فاصله زیادی وجود دارد که نیاز

طلب می نماید ( .)5نتایج پهوهشهای مذکور با نتایج ایان

به باازنگری در برگاااری دورههاای آموزشای باا مالحظاه

پهوهش همخوانی دارد.

نیازهای شغلی کارشناسان دارد.

** دیدگاه کارشناسان در مورد تااثیر مطالاب دورههاا بار
عملکردشان ،مجموعا  75.8درصد معتقد بودهاند که تااثیر
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دورههای آموزشی بر عملکردشان خوب بوده اسات کاه در

آموزشهای ضمن خدمت تنهاا در مولفاههاای مسائولیت

بررسی آقای دادخواه و محمدی نیا نتاایج زیار باه دسات

پذیری ،راهبردگاینی ،سازگاری ،رقابت و یادگیری صاورت

آمده است 41 :درصد پرستاران تاثیر کنفارانسهاای ارایاه

پذیرفته است .مشابه می باشد ( )11و نیا با نتایج پهوهش

شده در بیمارستان را بار عمکارد خاویش خاوب ارزیاابی

صدیقه حیدری نهاد و همکااران باا عناوان بررسای تااثیر

کردند ( .)7نتایج این دو پهوهش تقریبا مشابه میباشد.

دورههای آموزش ضمن خدمت بار توانمندساازی دبیاران

در بررسی آماوزش ضامن خادمت و آثاار آن بار افااایش
کارایی نیروی انساانی در بخاشهاای دولتای کاه توساط
مهدی جمشیدیان و اکبر رضایی در اداره دارایی اصافهانی

تربیت بدنی که بین دورههاای ضامن خادمت باا توانمناد
سازی زنان و مردان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد،
نیا همسویی دارد (.)12

در  1384انجااا شااده اساات نتااایج آن عبارتنااد از اینکااه

با عنایت به نتیجه حاصا شاده لااو توجاه باه نیازهاا و

آموزش ضمن خادمت عاما افااایش کاارایی  ،مهاارت و

مشکالت آموزشی کارشناسان از اهمّیّت خاصای برخاوردار

رضایت شغلی کارکنان شده است (.)11

است که مسئولین برگااری دورهها بایستی به این موضاوع

در پهوهش خانم فاطمه ربیعی و همکاران نتایج حاصله به

توجه نمایند.

شرح زیر می باشد :دورههای آموزش ضمن خدمت موجب

با مالحظه نتایج حاص از آزمونهای انجا شده به منظور

ارتقاس ساطح کاارایی  ،رضاایت شاغلی  ،مهاارت شاغلی و

افاایش اثربخشی دوره های آموزشی و بدنبال آن افااایش

توانمندی کارشناسان شده است (.)8

کارایی کارشناسان و توانمناد ساازی آنهاا پیشانهاد مای

با مقایسه نتایج پهوهش مشاابه باا ایان پاهوهش میتاوان
نتیجه گیری کرد که میاان تاثیر دورههای آماوزش ضامن

شود :
-

خدمت بر عملکرد کارشناسان با نتایج پهوهش هاای ککار
شده نادیک میباشاد و بایاد ضامن حفاع وضا موجاود
شرایط ارتقاس سطح علمی دوره های آموزشی را باه لحاا
کمی و کیفی فراهم نمود و در رف اشکاالت موجود تالش
کرد.

-

** در مورد دیادگاه کارشناساان در ماورد تااثیر مطالاب
دورههای آموزش ضمن خدمت بار ساطح علمای آنهاا در
مجموع  51درصد معتقد بودهاند که این آماوزشهاا تااثیر
خوبی بر روی سطح علمی آنها داشته است .که باا نتاایج
پااهوهش پورقاااز و محمااود بلااو ( )4مشااابه ماایباشااد؛
همچنین با نتیجه بررسی توانمند سازی کارکنان از طری
آموزشهای ضمن خدمت در شرکت پاالیش نفت اصافهان
که توسط ناهید نادری و همکاران در سال  1379پیرامون
دیدگاه مدیران افاایش توانمندیهاای کارکناان از طریا

04

-

بطور کلی در برناماه آموزشای جدیاد قبا از هار
اقدامی ابتدا نیاز سانجی آموزشای کارشناساان و
سایر کارکناان باا توجاه باه تحصایالت  ،شاغ و
مشکالت آنها در اجرا انجا پذیرد.
دورههای آموزشی الویت بندی شده و با توجاه باه
الویتها نسبت به برگااری دورهها اقدا گردد.
پسخوراند الز در پایان هر دوره از فراگیران تهیاه
و مورد تجایاه و تحلیا آمااری قارار گیارد و بار
اساس نتایج حاص از آن ،تصمیم گیری شود.
دورههای آموزشای از نظار زماان برگاااری ماورد
توجه قرار گیرد .
ارزشیابی در حاین کاار بعاد از برگاااری دوره یاا
دورهها در رابطه باا میااان تاثیرگاذاری دورههاای
آموزشی بر عملکرد فراگیاران انجاا پاذیرد و بار
مینای نتایج آن اصاالحات در دورههاای آموزشای
بعدی انجا شود.
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