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Abstract
Objective (s): The present study aimed to identify the effective factors on improvement of in-service training of managers of
health vocational education and training centers.
Methods: This qualitative study was performed using semi-structured interviews with 16 faculty members and managers of
Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR). Thematic analysis method was used for data analysis.
Results: The findings indicated that the improvement of in-service training of managers of vocational health education and
training centers are influenced by educational factors, managerial factors and technological factors.
Conclusion: Due to the expansion of ACECR affiliated Health Vocational Education and Training Centers, improvement
of In-Service Training of Managers of educational centers needs more attention in this organization. The results of this study
can be used as suitable solutions to improve in-service training of manager of vocational health education and training Centers.
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شناسایی عوامل موثر در بهبود آموزشهای ضمن خدمت مدیران مراکز مجری آموزشهای مهارتی و حرفهای

چكیده
مقدمه :با توجه به همكاری جهاددانشگاهی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی در برگزاری آموزشهای مهارتی و حرفهای علوو پزشوكی،

مواد و روش کار :در این پژوهش یفی دادهها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته بوا  16نفور از اعاوای هیوات علموی ،متنصصوان و
مدیران آموزشی جهاددانشگاهی گردآوری شد .تما دادهها براساس روش تحلیل مامون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها :از تحلیل داده ها سه مامون اصلی شامل عوامل آموزشی ،عوامل مدیریتی و عوامل فناورانه به عنوان عوامل مووثر در بهبوود آموزشوهای
ضمن خدمت مدیران مرا ز استنراج شد.
نتیجه گیری :با توجه به ماموریت جهاددانشگاهی در راستای تحقق نقشه جامع علمی شور از طریق آموزشهای مهارتی توجه به عوامل سهگانوه
شناسایی شده برای بهبود آموزشهای ضمن خدمت مدیران مرا ز آموزش این نهاد می تواند جهادد انشگاهی را در انجوا ماموریتهوای خوود یواری
نماید.
کلیدواژه :آموزش ضمن خدمت ،جهاددانشگاهی ،آموزشهای مهارتی و حرفه ای علو پزشكی ،تحلیل مامون
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هدف از انجا این پژوهش شناسایی عوامل موثر در بهبود آموزش های ضمن خودمت مودیران مرا وز آمووزش جهاددانشوگاهی بوه عنووان مجوری
آموزشهای مهارتی و حرفه ای علو پزشكی است.
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امروزه سازمانها شاهد یك فاای شغلی به سرعت در حوا تغییور،
نامشنص و بسیار رقابتی هسوتند [ .]1در ایون فاوا منوابع انسوانی
بهعنوان منابع منحصر به فرد یك سازمان به شمار میروند؛ منوابیی
ه رقبا نمیتوانند آن ها را رو نوشت نند؛ منابیی ه قادرند مزیوت
رقابتی بینظیری برای بنگاهها بوهوجوود آورنود [ .]2مفهوو منوابع
انسانی مؤیود ایون مطلوب اسوت وه ار نان منابع میاب هستند
و می تواننود بورای سوازمان ارزش افوزوده داشوته باشوند .بوورخالف
بسیاری از منابع دیگر سازمان ه پس از استهالك و از بین رفتن به
راحتوی میتوان آنهوا را بوا قطیوات ،فنواوری یوا تجهیوزات جدیود
جایگزین رد ،جایگزینی منوابع انسوانی شایسوته دنوودان راحووت
نیست و به سهولت انجا نمیگیورد [ .]3شوناخت عوامول مووثر بور
فیالیت ار نان امری حیاتی است .برخی از این عوامول عبارتنود از:
توانوواییهووا و ویژگ ویهووای شنص ویتی و ذات وی او ،دانووش اساس وی و
تجربهای ه در گذشته بهدست آورده و مهمتر از همه ،میزان انگیزه
او است [ .]4رسیدن به اهداف سازمان بستگی بوه توانوایی ار نوان
در انجا وظایف محوله و انطبوا بوا محویت متغیور دارد .از ایون رو
اجرای آموزش و بهسازی نیوروی انسوانی سوبب مویشوود توا افوراد
بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیت ،بهطور موؤثر فیالیوت-
هایشان را ادامه داده و بر ارایی خود بیفزاینود .بنوابراین آمووزش و
بهسازی ،وشش مداو و برنامهریزی شده به وسیله مودیریت ،بورای
بهبود سطوح شایستگی ار نان و عملكرد سوازمانی اسوت [ .]5بوا
پووذیرش ایوون حقیقووت ووه رقابت در دنیای امروزی داشتن دارایی
نیست بلكه داشتن دو عنصر سرمایهگذاری بر دانش و یادگیری و
آموزش ار نان توانمند است [ .]6توانمندسازی ،آموزش و بهسازی
منووابع انسووانی یكووی از مهوومتوورین د مشووغولیهووای موودیران و
سیاسووتگووذاران سووازمانهووای اثووربنش را تشووكیل موویدهوود [.]7
آموزش ضمن خدمت ار نان به ویژه مدیران سازمانها امروزه یك
الزا مدیریتی برای بقای سازمانهاست و اهمیت پرداختن به آن در
سازمانهای آموزشی با توجه به ماهیت فیالیتهای آنها از اهمیوت
مااعفی برخوردار است .وزارت بهداشت ،درمان و آمووزش پزشوكی
در ابتدای دهه جاری مر ز ملی آموزشهای مهارتی و حرفهای علو
پزشكی جمهوری اسالمی ایران را با هدف ساماندهی آمووزشهوای
مهارتی و حرفهای نظا سالمت ،استفاده از ظرفیتهوای موجوود در
شور برای تربیت نیروی انسانی مواهر در حووزه سوالمت ،اسوتقرار
نظا اعتباربنشی آموزش مهارتی و حرفهای علو سوالمت ،ارتقوای
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یفیت آموزشهای مهارتی و حرفهای و توسیه آموزشهای مهوارتی
و حرفهای در راستای نیازهای جامیه تاسیس رد .با توجه همزمانی
تاسیس این مر ز و ابالغ مأموریتهوای جهاددانشوگاهی در اجورای
نقشه جامع علموی شوور در جهت توسویه آمووزشهوای تنصصی
نوین و مهارتهای پیشرفته در سطح ملی و بوینالمللوی توست ایون
نهاد ،جهاددانشگاهی تاسیس مرا ز آموزشهای مهوارتی و حرفوهای
علو پزشكی در سوطح واحودهای اسوتانی خوود را در دسوتور وار
قرارداده اسوت .بوا توجوه گسوتردگی و تاثیرگوذاری مرا وز آمووزش
تنصصی وتاه مدت جهاددانشگاهی در سوطح شوور از دهوههوای
گذشته تا نون در حوزههای منتلف بهخصوص دورههای مورتبت بوا
موضوع سالمت ،همكاری جهاددانشگاهی و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی در قالب مرا ز آموزشهای مهارتی و حرفهای علوو
پزشكی فرصت مناسبی برای ساماندهی آموزشها در این حوزه بوه
شمار میرود .از این رو مطالیه حاضر به بررسی و شناسوایی عوامول
موثر در موفقیت آموزشهای ضومن خودمت مودیران مرا وز مجوری
آموزش های مهارتی و حرفوه ای علوو پزشوكی در جهاددانشوگاهی
پرداخته است.
مطالیات گذشته در حوزه آموزشهای ضمن خدمت نشان میدهود
اثربنشی و موفقیت این دورهها در گرو توجه به عوامل موثر بر رونود
اجرای آنها متناسب بوا ویژگویهوای سوازمان مرجوع برگوزاری ایون
آموزشهاست .به طور نمونه فرهاد و همكاران [ ]8در مطالیوه خوود
به طراحی ،تدوین و اجرای مد انتقوا یوادگیری در آمووزشهوای
ضمن خدمت پرستاری پرداخته و تصریح ردهاند برای رسویدن بوه
اثربنشی آموزشها در عملكورد پرسوتاران و ارتقوای عملكورد لوی
بیمارستانها ،پرستاران ناظر و مسووونن آموزشوی بایود بوه عوامول
فردی ،آموزشی ،سازمانی و فراسازمانی ه در انتقا یادگیری توأثیر
دارند ،توجه ویژه نند و آموزشهوای ضومن خودمت پرسوتاری بوا
توجه به عوامل شناسایی شوده تودوین و طراحوی شوود .در تودوین
آموزشهای ضمن خدمت پرستاری ،بور روی عواملی وه بیشوترین
تأثیر را در انتقا یادگیری دارد تمر ز شوود .مهودوی و فیوا[ []9
نیز در مطالیوه خوود ضومن شناسوایی عوامول مووثر بور اثربنشوی
دورههای آموزش ضومن خودمت ار نوان الگوویی ارایوه وردهانود.
براساس یافتههای این مطالیه عوامل اجتمواعی شوامل طورح درس،
اجرای تدریس ،ارزشیابی تدریس و روابت بین فردی تاثیر مثبتی بور
اثربنشی دورههای آموزش ضمن خدمت ار نان دارد .آهنچیوان و
پرونده [ ]10نیوز در مطالیوهای نیوز راهكارهوای ارتقوای اثربنشوی
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در این مطالیه یفی با  16نفر از اعاای هیات علمی ،متنصصوان و
مدیران آموزشی جهاددانشگاهی با میانگین سوابقه واری  26سوا
مصاحبه شد .این افراد در طو خدمت خوود در جهاددانشوگاهی در
یكی از حوزههای ستادی یا صفی حوزه آموزشی این نهاد مسووولیت
18
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این مطالیه با رویكردی یفی اجرا شده اسوت .در ایون مطالیوه 16
مصوواحبه عمیووق و نیمووهسوواختاریافته بووا اعاووای هیووات علمووی،
متنصصان و مدیران آموزشی جهاددانشگاهی انجا شد .مصاحبههوا
به صورت حاوری انجا شده و با اطالع شر ت ننده ضبت شودند.
دادههای بهدست آموده در ایون مصواحبههوا پیوادهسوازی و از روش
تحلیل مامون شش مرحلهای براون و الرك برای تحلیول دادههوا
استفاده شد .ابتدا دها اولیه دندین بار به دقت مطالیوه و ودهای
مرتبت با عوامل موثر بر آموزش های ضمن خودمت مودیران مرا وز
آموزش جهاددانشگاهی شناسایی شدند .دهای مشابه بهدست آمده
پس از بازنگری مجدد در ماامین فرعی و اصولی دسوتهبنودی شود.
سپس در ماامین اصلی و فرعی نا گذاری شودند .در ایون مطالیوه
 24د 7 ،مامون فرعوی و  3ماومون اصولی اسوتنراج و گوزارش
نهایی تدوین گردید .بوه منظوور اعتبارسونجی ایون مطالیوه از روش
بررسی همكار استفاده شود و بوه منظوور نتور بیرونوی دو نفور از
اساتید دانشگاهی دگذاریها را مورد بررسی و بازبینی قورار دادنود.
همچنین با مصاحبه با افراد منتلف در ساختارهای جهاددانشوگاهی
از نظر جایگاه سازمانی و سابقه فیالیت ثرتگرایی و تكثر مصواحبه
شوندگان رعایت شد .به منظور بهرهگیری از روش تطبیق اعاوا نیوز
با همكاری دو نفر از مصاحبهشووندگان دگوذاریهوا بوازنگری و در
تدوین گزارش نهایی از نظرات آنان استفاده شد.
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دورههای آموزشی در سازمانها را بررسی و تصریح ردهاند در بوین
عناصر اصلی یك دوره آموزشی بوه ترتیوب روش آمووزش و شورایت
اجرا ،اثرگذارتر از نیاز سنجی ،محتوای یوادگیری ،مربوی و ارزشویابی
هستند .قهرمانی گلوزان و مصطفوی [ ]11در مطالیه خود توجه بوه
نیازهای انگیزشی متفاوت ار نان ،گزینش و بوه وارگیری مربیوان
متنصص و آشنا با سازمان ،تناسب آمووزشهوا بوا نیازهوای شوغلی
ار نان و انتناب زمان مناسب برای برگزاری دورههای آموزشوی را
برای بهبود و ارتقای اثربنشی آموزشهای ضومن خودمت ار نوان
مورد تا یود قورار دادهانود .فتحوی آذر و همكواران [ ]12هوم دهوار
درونمایۀ اصولی انگیوزش درونوی ،شایسوتگی مودرس ،ویژگویهوای
موضوع و مشو های محیطی را عوامل برانگیزاننده و مؤثر در بهبوود
و ارتقای یفیت برنامههای ضمن خدمت ار نان میرفی وردهانود.
نوری افشوار و همكواران [ ]13در مطالیوه خوود لوزو همگوامی بوا
تغییرات و تحوونت دانوشبنیواد و فنواوریمودار جهوان میاصور در
آموزشهای ضمن خدمت فرهنگیان را یادآور شوده و خواطر نشوان
ردهاند ،سه عامل محتوای دورهها ،مدرسوان و سوازماندهی ارتبوا
مینیدار با بهبود و ارآمدی آموزشهای ضمن خدمت دارد .ابیلی و
همكاران [ ]14با تا ید بر نقش عوامل سه گانوه فوردی ،آموزشوی و
سازمانی بر بهبود و ارتقای آموزش ار نان ،بر ضورورت نیازسونجی
آموزشی ،تناسب محتوای آموزشوی بوا نیازهوای شوغلی و واربردی
بووودن آموووزشهووا ،تناسووب آموووزشهووا بووا سووطح دانووش و تجربووه
شر ت نندگان ،استمرار در برگزاری آموزشها ،ارزشیابی دورههوا و
استقرار نظا حمایتی و تشویقی در سازمان تا یود وردهانود .پارسوا
میووین و یزدانووی [ ]15نیووز توجووه بووه مكووان و فاووای آموزشووی و
بهرهگیری از امكانات مك آموزشی و زمان برگوزاری دورههوا را در
اثربنشی آموزش ضمن خدمت یادآور شدهاند .محمدی و همكواران
[ ]16بر نقش برنامهریزی ،اجرا ،ارزشیابی ،ارتبا صوحیح محتووا بوا
سرفصلهای دورهها ،اطالعرسانی ،مدیریت اجرایی و امكانات اجرایی
در تحقق اهداف آموزشهای ضمن خدمت ار نان تا ید ورده انود.
مكی نیز [ ]17در مطالیه خود ضرورت توجوه بوه عوامول انگیزشوی
برای موفقیت آموزش ضمن خدمت ار نان را یوادآور شوده اسوت.
یپ و وبر [ ]18نیز در مطالیه خود تنوع روشهوای آمووزش ضومن
خدمت متناسب با نیازهای فردی افراد را مورد تصریح قرار دادهانود؛
موضوعی ه جونحو و همكارانش نیز مورد تا ید قرار داده و به لزو
اربردی بودن آموزشهای ضمن خدمت اشاره می نند؛ و در نهایت
مالكلین [ ]19در پژوهش خود توجوه بوه انتنواب دقیوق محتووا در
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آموزش ضمن خدمت ،برنامهریزی منظم دورهها و استفاده از آموزش
الكترونیكی را مورد اشاره قرار داده است.مطالیات گذشته توجوه بوه
نوع ساختار سازمانی هر نهاد و ویژگیهوای انحصواری آن و اسوتقرار
نظا آموزش ضمن خدمت بر اساس الزامات درون و بورون سوازمانی
را مووورد تا یوود قوورار دادهانوود .از ایوون رو مطالیووه حاضوور بووه دنبووا
شناسایی عوامل موثر در بهبود آموزشهای ضومن خودمت مودیران
مرا ز آموزش جهاددانشگاهی به عنوان مجری آموزشهای مهارتی و
حرفه ای علو پزشكی بود.
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محتوای آموزشی
ضروت توجه به محتوای آموزشی یكی دیگر از موارد موورد اشواره
مشار ت نندگان در این مطالیه است .شر ت ننده شماره  2بیوان
رد « :یكی از مواردی ه با آن مواجه هستیم وم بوودن اطالعوات

مالی بیای از مدیران مرا ز است ه میشود با برگوزاری دورههوای
ضمن خدمت مثل دوره مدیریت مالی برای مودیران ییرموالی آن را
جبران رد .».شور ت ننوده شوماره  13نیوز گفوت « :میموون در
تحصیالت دانشگاهی ما اصو مذا ره را به درستی یاد نمیگیوریم و
19
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سا هاست با یفیت مناسبی متولی دورههای آموزش ضمن خدمت
ار نان و مودیران دسوتگاههوای اجورای اسوت .گسوتردگی مرا وز
آموزش جهاددانشگاهی در شور فرصت وم نظیوری بورای اعاوای
این نهاد فراهم رده تا بتوانند در دوره های آموزش ضومن خودمت
در تمامی استانهای شور شور ت ننود .بایود یوك برناموهریوزی
دقیقی جهت شر ت مدیران مرا ز آموزش جهاددانشوگاهی در دوره
های آموزشی این نهاد به عنووان دوره هوای ضومن خودمت داشوته
باشیم .می شود مدیران یك واحد را برای دورههای ضمن خدمت به
یك واحد دیگر جهاددانشگاهی فرستاد تا مجری و شر ت ننوده در
دوره هم یكی نباشد ».شر ت ننده شماره  1نیز عنوان ورد« :بایود
آموزشهای ضمن خدمت خوارج از جهواد را تجربوه نویم .یكوی از
تجربههای ما در حوزه آموزشی جهواد ایون اسوت وه پرسونل یوك
سازمان آموزش های ضمن خدمتی ه بیرون از مجموعوه خودشوان
برگزار میشود را جدیتر میگیرند تا آموزشهوای ضومن خودمتی
ه برگزار ننده خود سازمانشان باشد .برای همین اگر اعاای جهاد
را عالوه بر آموزشهای ضمن خدمتی ه خودمان برگزار موی نویم،
به جاهای خارج از مجموعه هم بفرستیم شاید دستاورهای بیشوتری
داشته باشیم».
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داشتهاند .مشنصات مشار ت ننودگان در جودو شوماره  1آورده
شده است .همچنین  24د 7 ،مامون فرعی و  3مامون اصلی بوا
بهرهگیری از تحلیل تم به دست آمد و گزارش نهایی تدوین شد وه
در جدو شماره  2مشاهده میشود.
عوامل آموزشی
تنوع مرا ز مجری آموزشهای ضمن خودمت ،محتووای آموزشوی و
توسیه مدیریت دانش مورد تا ید مشار ت نندگان در این مطالیوه
است.
تنوع مرا ز مجری آموزشهای ضمن خدمت
شر ت ننده شماره  10در این باره میتقد اسوت« :جهاددانشوگاهی
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مدیران مرا وز موا هوم وه میموون از بوین نیروهوای نسوبتا جووان
مجموعه هستند تجربه زیادی در این حوزه ندارند .برای همین حتما
باید در زمینه مذا ره آموزش ببیننود ».شور ت ننوده شوماره  1در
این خصوص یادآور شد « :آشنایی با روشهای جدید مدیریت مرا ز
آموزشی یكی از موضوعاتی است ه موورد نیواز مودیران مرا وز موا
است .باید دوره آموزش ضمن خدمت آن را تدوین و برگزار نویم».
شر ت ننده شماره  11گفت « :قبال اعتقاد براین بود وه خالقیوت
آدمها ذاتی است .اما خالقیت ا تسابی هم هست .اهمیوت خالقیوت
هم ه واضح است .خالقیت مدیران مرا ز را میتوانیم بوا دورههوای
ضمن خدمت بان ببریم .انن بازار دورههای خالقیت خیلی داغ شده
است از بچههای مهد ود ی گرفته تا بزرگسوانن .موا بوه دورههوای
آموزشی حرفهای خالقیت نیاز داریم ه محور محتوای ایون دورههوا
خالقیت آموزشی باشد .در مجموعه جهاد اساتید خووبی داریوم وه
میتوانند مدیران را راهنمایی نند ».شر ت ننوده شوماره  15نیوز
تا ید رد « :بیای مدیران جهاد به صورت سنتی خیلوی عالقوهای
به تبلیغات ندارند .برای همین هم وقتی عملكرد جهاد را با نهادهای
دیگوور مقایسووه مووی نوویم موویبینوویم بووا وجووود عملكوورد متوور امووا
تبلیغاتشان خیلی بیشتر از جهاد است .در سا های اخیر اوضاع بهتر
شده است اما دون موضوع تبلیغات حرفهای در جهاد موضوع نسوبتا
جدیدی است باید مدیران حتما در این موضوع آموزش ببینند تا هم
سد راه تبلیغات درست نباشند ،هم از تبلیغوات حمایوت ننود و در
برخورد با تیمهای تبلیغاتی حرفه ای بتوانند خووب موذا ره ننود».
وی همچنین تصریح رد « :ما در مرا ز با منابع انسانی منتلفی سر
و ار داریم .اساتید ،پرسنل ،فراگیران ،نیروهای سازمانهوای طورف
قرارداد و حتی خوانوادههوای بیاوی فراگیرانموان .مودیران موا بایود
بیاموزند دگونه با این طیف وسیع مناطبان مواجه بشوند .بایود بلود
باشند نیروهای انسانی را درست مدیریت نند .مدیرانی ه در حوزه
علو انسانی به خصوص مدیریت و روانشناسی تحصیالت دانشگاهی
دارند به طور میمو در درسهای دوره تحصویل موواردی را در ایون
حوزه مطالیه ردهاند اما مدیران فارغالتحصیل فنی مهندسی و علو
پایه یا حتی پزشكی و پیراپزشكی شاید خیلی با ایون مباحوآ آشونا
نباشد .برای همین به تناسوب نیواز مودیران بایود آمووزش مودیریت
منابع انسوانی را برایشوان برگوزار نویم ».شور ت ننوده شوماره 7
گفت «:مواجه او افراد همیشه در ذهنشان میماند .اگر یك نفر بوه
مر ز ما مراجیه ند و در برخورد او مدیر یا ار نان مر ز با بیوان
خوبی و رفتار مناسبی با او برخورد نند ایون فورد مطموون باشوید

سال بیستم ،شماره اول ،بهمن ـ اسفند 1399

مبلغی برای مر ز میشود .از طرف دیگر وقتی مدیر ما برای موذا ره
به یك سازمان میرود یا بازدید نندهای به بازدید از مر ز مویآیود
نحوه ارایه و بیان مدیر خیلی روی مناطوب تاثیرگوذار اسوت .بورای
همین باید مدیران یاد بگیرند دطور صحبت و دطور منظور خوود را
با مترین حاشیهای در گفتوگوها و مذا رات بیان نند».

فرصتهای مطالیاتی داخل شور
شر ت ننده شماره  12اظهار داشت« :آنهایی ه در مرا ز آموزشی

توسیه مدیریت دانش
بهرهبرداری از تجارب موفوق درون جهاددانشوگاهی ،بهورهبورداری از
تجارب موفق مرا ز آموزشی داخلی ،بهورهبورداری از تجوارب موفوق
مرا وز آموزشوی خووارجی ،فرصوتهوای مطالیوواتی داخول شووور و
فرصتهای مطالیاتی خارج شور ،مورد تا ید مشار ت ننودگان در
این مطالیه است.
بهرهبرداری از تجارب موفق درون جهاددانشگاهی
شر ت ننده شماره  2عنوان رد « :واحدهایی در جهاددانشوگاهی

فرصتهای مطالیاتی خارج شور
شر ت ننده شماره  16گفت « :اگر بتوانیم شرایطی برای مودیران

داریم ه در زمینه آموزشهای تنصصی تجارب ارزشومندی دارنود.
میرفی این تجارب در قالب یوك بازدیود ،یوك دوره آمووزش ضومن
خدمت ،یك سمینار آموزشی و یا هر روش دیگری می توانند موك
شایانی به واحودهای در حوا توسویه جهاددانشوگاهی ننود .بایود
الگوهای موفق جهاددانشگاهی را میرفی و از آنها درس بگیریم».
بهرهبرداری از تجارب موفق مرا ز آموزشی داخلی
شر ت ننده شوماره  6بیوان ورد « :برگوزاری بازدیودهای علموی،

تورهای آموزشی ،نشستهای مشترك در سطوح منتلف مدیریتی با
مرا ز آموزشی موفق میتواند ما را از تجربههای موفوق بقیوه مرا وز
آموزشی شور با خبر ند .این تجربههوا بوه مودیران موا یوك دیود
جدیدی در ار میدهند».
بهرهبرداری از تجارب موفق مرا ز آموزشی خارجی
شر ت ننده شوماره  7میتقود اسوت « :مودیران مرا وز را بایود بوا

نمونه های موفق آموزشوی دنیوا آشونا نویم .مطالیوه دربواره مرا وز
آموزشی موفق خارج از شور ،اماا تفاهمنامه برای تباد تجربیوات
و بازدید از مرا ز خارجی موی توانود در ارتقوا دانوش مودیران نقوش
موثری داشته باشد .تدوین این تجارب و مستندسازی آنها یك بانك
اطالعاتی خوبی برای همه مدیران جهاد فراهم می ند ه مویشوود
در گردهمایی میاونان آموزشی یا نشست مودیران مرا وز آنهوا ارایوه
داد .همكاری ما با جایكای ژاپون نمونوه مووفقی بوود وه مویشوود
تكرارش رد .دوره آموزش ضمن خودمتی وه بوا همكواری جایكوا
برگزار شد در توسیه آموزش الكترونیكی در برخی واحودهای جهواد
تاثیر قابل توجهی داشت».

ارتقا دانش و مهارت مدیران و به ویژه گسترده شدن رقبای آموزشی
نز اسووت در آیوویننام وههووا و قوووانین آموووزش ضوومن خوودمت در
جهاددانشگاهی تجدید نظر و با اهمیت بیشتری به ایون آمووزشهوا
20
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عوامل مدیریتی
بازنگری در قوانین و سیاسوتهای آموزشوی دو موضووع موورد تا یود
مشار ت نندگان در این مطالیه است.
بازنگری در قوانین
لووزو بووازنگری در آیوویننامووه آموووزش ضوومن خوودمت اعاووای
جهاددانشگاهی ،ارتقوا جایگواه آمووزش ضومن خودمت در مقوررات
انتصاب مودیران مرا وز و ارتقوا جایگواه آمووزش ضومن خودمت در
مقررات ارتقا مدیران مرا ز به باور مشار ت نندگان در این مطالیوه
در موفقیت آموزشهای ضمن خدمت مدیران ایفای نقش می ند.
لووزو بووازنگری در آیوویننامووه آموووزش ضوومن خوودمت اعاووای
جهاددانشگاهی
شر ت ننده شماره  4با تا ید بر لزو توسویه آمووزشهوای ضومن
خدمت مدیران مرا ز اظهار داشت « :با توجه به اهمیوت روز افوزون
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مرا ز فراهم نیم ه بورای فرصوت مطالیواتی بوه مرا وز آموزشوی
میتبر دنیا بروند میتوانیم توسیه دانش بنیان آموزشهوا را سورعت
بیشتری بدهیم .انن ار خیلی سنتی است شاید هوم فیوال شودنی
نباشد اما فكر می نم باید جز برنامهها باشد تا زمانی وه شورایطش
فراهم شد اجرا نیم .به خصوص ایون وه در سوند ماموریوتهوای
جهاد در اجرای نقشه جوامع علموی شوور ماموریوت آمووزشهوای
بین المللی هم به جهاد واگوذار شوده اسوت .آمووزش در محول وار
اثربنشی قابل توجهی دارد و در حوزه بوین المللوی ایون اثربنشوی
بیشر است».
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ار رده اند میدانند آنقدر ار روزانه زیاد است وه مودیر فرصوتی
برای مطالیه و بان بردن اطالعواتش بوه صوورت جودی نودارد .بایود
شرایطی را ستاد آموزشی جهاد فراهم ند تا مودیران یوك فرصوتی
برای مطالیه و بان بردن دانش خودشان داشته باشند .موی شوود بوا
دانشگاههای خود جهاد یا دانشگاههای دیگه مثال یوك فرصوتهوای
مطالیاتی وتاه مدت تیریف رد ،مدیران یك موی از دیدیوههوای
اجرایی دور بشوند و علمیتر به ارشان ادامه بدهند».
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بپردازیم .البته اطالع دار آییننامه توانمندسوازی و آمووزش ضومن
خدمت در حا بازنگری است».
ارتقا جایگاه آموزش ضمن خدمت در مقررات انتصاب مدیران مرا ز
مشار ت ننده شماره  3میتقد است « :فوردی وه قورار اسوت بوه

عنوان مدیر مر ز آموزش منصوب شود باید حتموا قبول از انتصواب
یك آموزش ضمن خدمت حداقلی دیده باشد .یینوی بایود در آیوین
نامه شرایت احراز مدیریت مر ز داشتن یك ارنامه موفوق آمووزش
ضمن خدمت لحاظ شود تا جدیت ستاد در برگوزاری آمووزشهوای
ضمن خدمت بیش از پیش نمایان شوود .جوای خوالی ایون موضووع
احساس می شود».

ارتقووا جایگوواه آموووزش ضوومن خوودمت در برنامووههووای توسوویه
جهاددانشگاهی
شر ت ننده شماره  1گفت « :یكی از ارهایی ه در جهاد به خوبی

ارتقا جایگاه آموزش ضمن خدمت در مقررات ارتقا مدیران مرا ز
شر ت ننده شماره  5با تا ید بر لزو بازنگری در آیوینناموه ارتقوا
شغلی مدیران مرا ز گفت « :آموزش ضمن خدمت بایود بوه عنووان

یكی از فا تورهای ارتقا شغلی مدیران مرا ز مورد توجه جدی باشد.
یینی اگر قرار است پایوه ای یوا گروهوی بوه مودیران داده شوود یوا
ضرایب جذب آنها افزایش یابد ،باید بنشوی از ایون ارتقوا منوو بوه
موفقیت فرد در آموزش ضمن خدمت باشود .تا یود موفقیوت فورد
است نه حاور فرد .دون اگر فقت حاور در آموزشها را مالك قرار
دهیم قطیا اثربنشی نز را ندارد».

عوامل فناورانه
توسیه زیرساخت آموزشهای مجازی و گسترش دورههای آموزش
مجازی مورد تا ید مشار ت نندگان در این مطالیه است.
توسیه زیرساخت آموزشهای مجازی
به اعتقاد مشار ت نندگان در این مطالیه ارتقا نر افزاهای آمووزش
ضمن خدمت الكترونیكی در جهاددانشگاهی و ارتقا زیرسواختهوای
سوونتافووزاری در حوووزه فنوواوری اطالعووات جهاددانشووگاهی بوورای
موفقیت آموزشهای ضمن خدمت مدیران ضروری است.
ارتقوووا نووور افزاهوووای آمووووزش ضووومن خووودمت الكترونیكوووی در
جهاددانشگاهی
شر ت ننده شماره  14اظهوار داشوت « :در سوا هوای اخیور نور

سیاستهای آموزشی
تغییر نگرش مدیران به آموزش ضمن خودمت در جهاددانشوگاهی و
ارتقووا جایگوواه آموووزش ضوومن خوودمت در برنامووههووای توسوویه
جهاددانشگاهی از مووارد موورد تا یود مشوار ت ننودگان در ایون
مطالیه است.
تغییر نگرش مدیران به آموزش ضمن خدمت در جهاددانشگاهی
شر ت ننده شماره  9خاطرنشان رد « :آموزش ضومن خودمت در

افزارهای آموزشی خوبی در جهاددانشگاهی مورد استفاده قرار گرفته
است اما با توجه به دایره محدود استفاده ننده از ایون نور افزارهوا
برای گسترش اربران باید نسبت به ارتقا این نر افزارها اقدا شود.
پرا ندگی واحدهای جهاددانشگاهی هزینه آمووزش ضومن خودمت
حاوری به صورت متمر ز برای مدیران مرا ز را زیاد رده اسوت و
اگر یك بار سرمایه گذاری خوبی برای ارتقا نر افزارهای آموزش ضومن
21
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جهاد با بیمهری مواجه شده است .مدیران اطالعاتشان آن طووری
ه نز است حرفهای به روز نمویشوود .در حوالی وه خودموان بوا
یفیت خوبی برای سازمانهای دیگر آموزش ضمن خودمت برگوزار
مووی نوویم .بایوود نگوواه بووه آموووزش ضوومن خوودمت در موودیران
جهاددانشگاهی تغییر ند .به نظر سطح مناسب تحصیالت مدیران
مرا ز به طور لی و موفقیت در برگزاری آموزشهای ضومن خودمت
سایر دستگاهها باعآ مرنگ شدن اهمیت آموزش ضمن خدمت در
جهاددانشگاهی شده است ».شر ت ننده شوماره  15بیوان ورد« :
شاید بشود بزرگترین اشكا حوزه آموزشی جهواد را ضوییف بوودن
آموزش ضمن خدمت در این نهاد دانست .درست اسوت وه متوولی
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انجا شد و وقت زیادی هم برای آن صرف ردیم تدوین برنامههای
توسیه حوزه آموزشی است .برای برنامه ششم هم سیی ردیم اشكانت
برنامههای قبلی را رفع نیم .یكی از ارهایی ه باید انجا بدهیم رصد
مداو برنامه و اصالح آن است .برنامهای برنامه زنده و پویاست ه مرتب
رصد شود و اگر اصالح نیاز داشت به موقع انجا شود .برای همین هم
به دنبا ساز و اری برای اصالح روند نظارت بر اجرای و اصالح برنامه
ششم هستیم ....یكی از مواردی ه باید حتما در برنامه های توسیه
جهاد به طور لی با اهمیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد موضوع
آموزش ضمن خدمت اعاای جهاددانشگاهی است .در برنامه ششم تا
حدودی این مساله بهتر دیده شد و باید در تدوین برنامه هفتم توجه
بیشتری به آن شود» .
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آموزش ضمن خدمت میاونت پشتیبانی جهاد است اما فكر نمی نم
هیچ بنوش یی ردولتوی در شوور تجربوه موفوق موا را در برگوزاری
آموزش های ضمن خدمت داشته باشد .اما خودموان توا نون از ایون
نقطه قوت به درستی استفاده نكردهایم .باید میاونت آموزشی در این
خصوص نقش پررنگتری داشته باشد».
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خدمت انجا شود ،در طو زموان صورفه جوویی قابول مالحظوه ای در
منابع سازمانی خواهد شد».

مجازی مورد تا ید مشار ت نندگان در این مطالیه است.
برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت به صورت مجازی با توجه به
مشغله مدیران
شر ت ننده شماره  8گفت« :برگزاری آموزشهای ضمن خدمت برای

مدیران ار دشواری است دون مشغله اری زیادی دارند .آموزش
مجازی به خصوص به صورت آفالین میتواند مك شایانی برای
برگزاری آموزشهای ضمن خدمت مدیران باشد .باید طوری دورههای
آموزشی مجازی را برگزار نیم ه مدیران بتوانند در مترین فرصتی
ه برایشان فراهم میشود از این آموزشها بهرهمند شوند».

اطالعات در واحدهای منتلف این نهاد داریم .اگر زیرساختهای سنت
افزاری در ل شور با یك برنامه منسجمی تقویت شوند و ارتقا پیدا
نند ،با وجود این منابع انسانی قوی قطیا تحو اساسی در آموزشهای
مجازی جهاددانشگاهی اتفا خواهد یافت .این مساله هم برای
دورههای آموزشی ه در مرا ز برگزار میشود و هم برای آموزش ضمن
خدمت اعاای جهاددانشگاهی منافع قابل توجهی به دنبا دارد .با
توجه به هزینههای هنگفت زیرساخت فناوری اطالعات ،دفتر مر زی
جهاددانشگاهی باید در این زمینه به واحدها مك مناسبی ند».

تولید محتوای حرفهای برای دورههای ضمن خدمت مجازی
شر ت ننده شماره  2اظهار داشت « :یكی از عوامل اثربنشی

دورههای آموزش ضمن خدمت مجازی ،محتوای این دورههاست .به
دلیل م رنگ شدن برخی عوامل موثر در فرآیند یاددهی – یادگیری
در آموزش مجازی مثل ارتبا مستقیم و رو در رو استاد و فراگیر ،نقش
محتوا در آموزشهای مجازی پررنگ تر می شود .برای همین در
دورههای آموزش ضمن خدمت مدیران باید در تولید محتوای دوره ها
دقت نز صورت گیرد تا محتوای حرفهای و ارزشمندی تولید و در
اختیار فراگیران دورهها قرار گیرد».
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گسترش دوره های آموزش مجازی
برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت به صورت مجازی با توجه به
مشغله مدیران و تولید محتوای حرفهای برای دورههای ضمن خدمت
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ارتقووا زیرسوواختهووای سوونت افووزاری در حوووزه فنوواوری اطالعووات
جهاددانشگاهی
شر ت ننده شماره  15با بیان این ه یكی از اصلیترین قدمها برای
توسیه آموزش ضمن خدمت مجازی توجه به بان بردن توان فنی و
سنتافزاری حوزه فناوری اطالعات جهاددانشگاهی است ،تصریح رد:
« در جهاددانشگاهی منابع انسانی مطلع و متنصصی در حوزه فناوری
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محمد حسین پور و

شناسایی عوامل موثر در بهبود ...

جدول  :2عوامل موثر بر بهبود آموزشهای ضمن خدمت مدیران مراکز آموزش
مامون اصلی

مامون های فرعی
-1تنوع مرا ز مجری آموزشها

عوامل آموزشی

-3توسیه مدیریت دانش

-1بازنگری در قوانین

عوامل مدیریتی

 -2سیاستهای آموزشی
-1توسیه زیرساخت آموزشهای مجازی
 -2توسیه آموزشهای مجازی

عوامل فناورانه

 -1شر ت در آموزشهای ضمن خدمت درون جهاددانشگاهی
 -2شر ت در آموزشهای ضمن خدمت خارج از جهاددانشگاهی
-1آموزش ضمن خدمت در حوزه مدیریت مالی
-2آموزش ضمن خدمت در حوزه مذا ره
-3آموزش ضمن خدمت در حوزه مدیریت آموزشی
-4آموزش ضمن خدمت در حوزه خالقیت
-5آموزش ضمن خدمت در حوزه تبلیغات
-6آموزش ضمن خدمت در حوزه مدیریت منابع انسانی
-7آموزش ضمن خدمت در حوزه فن بیان
 -1بهرهبرداری از تجارب موفق درون جهاددانشگاهی
-2بهرهبرداری از تجارب موفق مرا ز آموزشی داخلی
 -3بهرهبرداری از تجارب موفق مرا ز آموزشی خارجی
 -4فرصتهای مطالیاتی داخل شور
-5فرصتهای مطالیاتی خارج شور
-1لزو بازنگری در آییننامه آموزش ضمن خدمت اعاای جهاددانشگاهی
 -2ارتقا جایگاه آموزش ضمن خدمت در مقررات انتصاب مدیران مرا ز
-3ارتقا جایگاه آموزش ضمن خدمت در مقررات ارتقا مدیران مرا ز
-1تغییر نگرش مدیران به آموزش ضمن خدمت در جهاددانشگاهی
 -2ارتقا جایگاه آموزش ضمن خدمت در برنامههای توسیه جهاددانشگاهی
 -1ارتقا نر افزاهای آموزش ضمن خدمت الكترونیكی در جهاددانشگاهی
 -2ارتقا زیرساختهای سنت افزاری در حوزه فناوری اطالعات جهاددانشگاهی
 -1برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت به صورت مجازی با توجه به مشغله مدیران
 -2توجه به محتوای حرفهای در دوره های ضمن خدمت مجازی
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-2محتوای آموزشی

مفهو ( د اولیه)
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شكل  :1عوامل موثر بر بهبود آموزش ضمن خدمت مدیران
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محمد حسین پور و

شناسایی عوامل موثر در بهبود ...

بحث و نتيجهگيري
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مطالیه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در بهبوود آمووزشهوای
ضمن خدمت مدیران مرا ز مجری آموزشهای مهارتی و حرفوه ای
علووو پزشووكی انجووا شوود .بووه دلیوول فیالیووتهووای تنصصووی
جهاددانشگاهی در برگزاری دورههای مهارتی و حرفه ای پزشكی در
نقا منتلف شور ،مطالیه در این نهاد انجا شد .دادههای حاصول
از مصاحبهها با استفاده از روش تحلیل مامون تجزیه و تحلیل و در
نهایت عوامل آموزشی ،مدیریتی و فناورانه به عنوان عوامل مووثر در
بهبود آموزشهای ضمن خودمت مودیران موورد مطالیوه شناسوایی
شدند ه در تصویر شماره  1مالحظه میشود.
براساس یافتههای این مطالیه تنوع بنشوی بوه مرا وز برگزار ننوده
دورههای آموزش ضمن خدمت مدیران مویتوانود در بهبوود و ارتقوا
اثربنشی این دورهها موثر باشد .با توجه به گستردگی مرا ز آموزش
تنصصی وتاه مدت جهاددانشگاهی در واحدهای تابیه این نهواد در
س راسر شور نسبت به سایر مرا ز آموزشی ،و ظرفیتهای علموی و
تجربی موجود ،این مرا ز مویتواننود بوه عنووان متولیوان برگوزاری
بنشی از آموزش ضمن خدمت مودیران نقوش ایفوا ننود .از سووی
دیگر تجربه حوزه آموزشی جهاددانشگاهی در دهههای گذشته نشان
میدهد یكسان بودن مجری و ناظر دورههای آموزش ضمن خودمت
سازمانی میتواند در مواردی در م شودن اثربنشوی دورههوا مووثر
باشد .عواملی دون تیامالت انسانی و رابت ییررسومی شوكل گرفتوه
میان منابع انسانی سازمان میتواند در جدی نگرفتن جایگواه ار وان
برگزاری دورهها ایفای نقش نند .نپذیرفتن یك همكوار بوه عنووان
استاد دوره و یا توجه نكردن به لزو حاوور بوه موقوع در دورههوای
آموزشی نمونه هایی از عوامل مورد اشاره است .از ایون رو برگوزاری
بنشی از آموزشهای ضمن خدمت مدیران مرا ز در مرا ز آموزشی
خارج از ساختارهای جهاددانشگاهی مورد تا ید است .به طوور لوی
انحصاری نبودن مجری آموزشهای ضمن خدمت مدیران مرا ز ده
در درون یا بیرون جهاددانشوگاهی و توجوه بوه هموه ظرفیوتهوای
تنصصی شور میتواند در بهرهوری دورهها موثر باشود .نتوایا ایون
بنش با نتایا مطالیوات فرهواد و همكواران [ ]8جیفوری و موومنی
[ ]20و نصری و همكاران [ ]21همنوانی دارد.
با استناد به دیگر یافتوههوای ایون مطالیوه مودیران مرا وز آمووزش
تنصصی وتاه مدت جهاددانشگاهی نز است در دورههای آموزش
ضمن خدمت مدیریت مالی ،موذا ره ،مودیریت آموزشوی ،خالقیوت،
تبلیغات ،مدیریت منابع انسانی و فن بیان شور ت ننود .شناسوایی
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درست نیازهای آموزشی و پرهیز از برگزاری دورههای آموزش ضمن
خدمت فاقد اولویت یكی از اصو اساسی برگزاری این دوره هاسوت.
لذا پیش از برگزاری هرگونه دوره آموزش ضمن خودمت نز اسوت
میزان نیازمندی واقیی مدیران به دانش و مهوارت منوتا از دورههوا
بررسی و حدا ثر بهرهوری از برگزاری دورهها مد نظر متولیان امر در
جهاددانشگاهی باشد .با توجه به اهمیوت هریوك از دورههوای موورد
نیاز به دست آمده در این مطالیه در انجا وظایف یوك مودیر مر وز
آموووزش ،نز اسووت در طراحووی و برگووزاری دورههووای مووذ ور در
جهاددانشگاهی اقدا و اهتما ویژای صورت گیرد .نتایا این بنوش
نتایا مطالیات فتحی آذر و همكاران [ ،]12نوری افشوار و همكواران
[ ]13و پارسا میین و یزدانی [ ]15همنوانی دارد.
همچنین یافتههای این مطالیه بر ضرورت توجه جودی بوه موضووع
مدیریت دانش و نقوش آن در بهبوود آمووزشهوای ضومن خودمت
مودیران تا یوود دارد .جهاددانشووگاهی بویش از سووه دهووه در زمینووه
آموزشهای سازمانی فیالیتهای گسوتردهای داشوته اسوت و دههوا
سازمان و دستگاه اجرایی در بنشهای دولتی و ییردولتی تموا یوا
بنشی از آموزشهای ضمن خودمت خوود را بوه ایون نهواد واگوذار
ردهاند .تدوین و بهرهبرداری دانش بهدست آمده در ایون زمینوه در
درون جهاددانشگاهی میتواند در بهبود فرآینودهای آمووزش ضومن
خدمت مدیران در این نهاد موثر باشد .البته نبایود صورفا بوه تجربوه
درون سازمانی جهاددانشگاهی در برگزاری دورهها ا تفوا ورد بلكوه
استفاده از دانش حاصل از آمووزش ضومن خودمت در سوایر مرا وز
آموزشی میتواند به ینای دورههای آموزش ضومن خودمت مودیران
جهاددانشووگاهی بیفزایوود .برخووورداری موودیران مرا ووز آموووزش از
فرصت های مطالیواتی داخلوی و برقوراری تیامول سوازنده بوا مرا وز
آموزشی موفق داخل شور راهكار ارایهشده در این مطالیه اسوت .از
سوی دیگر با توجوه بوه پیشورفت قابول مالحظوه روشهوای نووین
آموزش ضمن خدمت در مرا ز آموزش بینالمللی و دند ملیتوی در
جهان ،فراهم آوردن فرصتهای مطالیواتی خوارج از شوور و ایجواد
روابت علمی در قالبهای گوناگون مانند عقد تفاهمناموه هوا ،تبواد
استاد و فراگیر و بازدیدهای آموزشی در مسیر آموادهسوازی مودیران
مرا ز برای برگزاری دورههای آموزش بینالمللوی واربردی خواهود
بود .نظ ر به تجارب موفق جهاددانشوگاهی در برگوزاری سومینارهای
بین المللی و تیامل با مرا ز علمی خارج از شور ،امكان برخوورداری
از این ظرفیت در بهبود آموزشهای ضمن خدمت مودیران فوراهم و
نیازمند برنامه ریوزی منسوجمی اسوت .نتوایا ایون بنوش بوا نتوایا
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مطالیات فرهاد و همكاران [ ]8و عبدالهی و صفری [ ]22همنووانی
دارد.
براساس دیگر یافتههای این مطالیه بازنگری در قوانین موورد تا یود
مشار ت نندگان بوده است .بازنگری در آیوینناموه آمووزش ضومن
خدمت اعاای جهاددانشگاهی ،ارتقا جایگاه آموزش ضومن خودمت
در مقررات انتصاب مودیران مرا وز و ارتقوا جایگواه آمووزش ضومن
خدمت در مقررات ارتقا مدیران مرا ز ،از عوامل بهبود آموزشهوای
ضمن خدمت مدیران مرا وز آمووزش وتواه مودت جهاددانشوگاهی
است .آیین نامه آموزشی و توانمندسوازی اعاوا جهاددانشوگاهی در
تاریخ  1397/8/30در جلسه  147هیات امنای این نهاد به تصوویب
رسید .در این آیین نامه سه ر ن میتوه راهبوری و توانمندسوازی
آموزش ،ارگروه میوین آمووزش و میتوه اجرایوی و توانمندسوازی
آموزش بهعنوان ار ان آموزش اعاا میرفی شدهاند .یافتوههوای ایون
مطالیه بر لزو بازنگری مداو در این آیین نامه و به روزرسانی آن با
توجه به شرایت روز تا ید دارد .این ه این آییننامه تا ده اندازه در
عمل موفق بوده است؟ موضوعی است ه متولیان و ار وان آمووزش
ضمن خدمت اعاای جهاددانشگاهی باید بررسی رده و نوواقص آن
را مرتفع نمایند تا آموزشهای ضمن خودمت بوا موفقیوت بیشوتری
انجا گردد .از سوی دیگر مالك قورار دادن لوزو موفقیوت فورد در
آموزشهای ضمن خدمت برای افرادی ه بناست مطابق شیوهناموه
تأسویس و فیالی وت مرا ووز آموزش وی تنصص وی وتوواه موودت جهوواد
دانشگاهی و آییننامه تاسیس و بهرهبرداری مرا ز آموزش مهوارتی و
حرفهای علو پزشكی به مدیریت مر ز منصوب شوند ،توجه جدیتر
به موضوع آموزش ضمن خدمت مدیران و به تبع آن موفقیت بیشتر
این آموزشها را به دنبا دارد .لزو افزایش سهم آموزشهای ضمن
خدمت در ارتقا سازمانی مدیران یكی دیگر از یافتههای این مطالیوه
است .تییین آموزشهای ضمن خدمت ساننه و تییین وزن مناسبی
برای این آموزشها در ارتقا ساننه مدیران ،اهتما یفی بیشوتر بوه
آموزشهای ضمن خدمت را به دنبوا خواهود داشوت .نتوایا ایون
بنش بوا نتوایا مطالیوات فتحوی آذر و همكواران [ ]12و خلیلوی و
همكاران [ ]23همنوانی دارد.
از دیگر یافتههای این مطالیه میتوان به نقش تغییر نگرش مودیران
به آموزش ضمن خدمت در جهاددانشگاهی و پیامدهای ارتقا جایگاه
آموزش ضمن خدمت در سیاستهای برنامههای توسیه این نهاد در
بهبود آموزش ضمن خدمت مودیران اشواره ورد .مودیریت اجورای
سیاستها و برنامههای آموزش اعاوای جهاددانشوگاهی بوا میاونوت
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پشتیبانی و مدیریت منابع در دفتر مر زی این نهاد و در واحودهای
استانی با میاونت پشتیبانی واحد است .با توجه به نو بوودن رویكورد
جدید جهاددانشگاهی به آموزش ضومن خودمت در ایون نهواد نز
است توجه جدی تری جهوت اجورای سیاسوتهوای اعوال شوده در
ساختارهای این مجموعه اعموا گوردد .بوه طوور مثوا نگواهی بوه
ساختار سازمانی میاونت پشتیبانی و مدیریت منابع بهعنووان متوولی
اجرای سیاستها و برنامههای آموزش اعاای جهاددانشگاهی نشوان
میدهد در ذیل اداره ل منوابع انسوانی و اموور اداری ایون میاونوت
در اداره مدیریت منابع انسانی تنها یك ارشناس بوا ود ()61104
بهعنوان ارشناس برنامه ریزی آموزشی پرسنل اختصاص داده شوده
است .همچنین تا زمان نگارش ایون مطالیوه در میاونوت پشوتیبانی
واحدهای سازمانی تابیه جهاددانشگاهی بنشی جهت اجرای آموزش
ضمن خدمت در ساختار سازمانی این میاونت پیشبینی نشده است.
لذا به نظر می رسد با وجود ساختارهای مناسوب در حووزه آموزشوی
جهاددانشگاهی ایجاد ساختاری با هماهنگی میاونتهای پشتیبانی و
آموزشی بتواند بهبود آموزش ضمن خدمت مودیران مرا وز آمووزش
جهاددانشگاهی را به دنبا داشته باشد .ضرورت بوازنگری در برناموه
توسیه جهاددانشگاهی از دیگر مووارد مطورح شوده در ایون مطالیوه
است .طبق اعال میاونت هماهنگی و اموور مجلوس جهاددانشوگاهی
به عنوان متولی تدوین برنامههای توسیه جهاددانشگاهی این برناموه
هر دو سا یك بار بازنگری خواهد شد .به دلیل آیاز فرآیند تودوین
برنامه هفتم توسیه جهاددانشوگاهی در سوا  1400و بوا توجوه بوه
تدوین برنامه ششم در شرایت پیش از شیوع رونا ،ضرورت بازنگری
در سیاستها و راهبردهای برنامههوای توسویه ایون نهواد در زمینوه
آموزش ضمن خدمت اعاا احساس میشود .ایون برناموه بوه عنووان
محور فیالیتهای الن جهاددانشگاهی فرصت مناسبی بورای ارتقوا
جایگاه آموزشهای ضمن خدمت اعاا به ویژه مدیران در ایون نهواد
است .پرداختن مطلوب به موضوع آموزشهای ضمن خدمت مدیران
در برنامههای توسیه جهاددانشگاهی به بهبود این آموزشها منتهوی
خواهد شد .نتایا این بنش با نتایا مطالیات منبر دزفولی و حاجی
میررحیمی [ ،]24افال خانی و نجابت [ ]25و امیدیان و همكواران
[ ]26همنوانی دارد.
یافتههای این مطالیه نشان میدهد عوامول فناورانوه شوامل توسویه
زیرساخت آموزشهای مجوازی و توسویه دورههوای آمووزش ضومن
خدمت مجازی در بهبود آموزشهای ضمن خودمت مودیران مرا وز
موووثر اسووت .در تیوودادی از واحوودهای پیشوورو در جهاددانشووگاهی
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ظرفیتهای مناسبی در زیرساختهای موورد نیواز بورای ایجواد یوك
سازمان الكترونیك فراهم شده است .این زیرساختهوا در دو حووزه
نر افزاری و سنتافزاری منجر به ارایه خدمات و محصونت فناورانه
در حوزههای منتلف از جمله آموزشهای ضمن خدمت شده اسوت.
ارتقووا نوور افووزاری و سوونتافووزاری حوووزه فنوواوری اطالعووات در
جهاددانشگاهی سراسور شوور بهورهوری دورههوای آمووزش ضومن
خدمت را بیش از پیش فراهم خواهد رد .موضووعی وه بوا شویوع
ویروس رونا اهمیت آن بر همگان روشنتر شد .از سووی دیگور بوه
تناسب فرهنگ و ساختار سازمانی مرا وز آمووزش جهاددانشوگاهی،
مدیران مرا ز مشغلههای اجرایی متیددی دارند لذا فرصت متوری
برای شر ت در دورههای آمووزش ضومن خودمت خواهنود داشوت.
افزایش سهم آموزشهای ضمن خدمت مجازی در سبد آموزشهای
ضمن خدمت مدیران میتواند گسترش و ارتقا این آموزشهوا را بوه
دنبا داشته باشد .به ویژه توجه به آموزشهوای آفالیون مبتنوی بور
گوشی تلفن همراه برای فرا مكانی و زمانی شدن آموزشوهای ضومن
خدمت ضروری به نظر میرسد .نكته دیگر این وه جاذبوه محتووای
آموزشی از نظر مفاهیم و شكل ارایوه آمووزشهوا بوه صوورت دنود
رسانهای نقش مهمی در آمووزشهوای ضومن خودمت مجوازی ایفوا
می ند .لذا با توجه به جایگاه مرا ز آموزش جهاددانشگاهی در نظا
حرفهای آموزشهای تنصصی در شور انتظار میرود آمووزشهوای
ضمن خدمت مجازی مدیران این مرا ز از دو بید محتوایی و شوكلی
امال حرفهای تهیه و ارایه شوند تا مورد استقبا مدیران قرار گرفته
و در نهایت زمینه ارتقا دانشی و مهارتی آنان را در پی داشته باشود.
نتایا این بنش با نتایا مطالیات نصری و همكاران [ ،]21عبودالهی
و صفری [ ،]22حبیبی و همكاران [ ]27و آسیمه و همكواران []28
همنوانی دارد .وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی بوا تصوویب
اساسوونامه مر ووز ملووی آموووزش مهووارتی و حرفووهای علووو پزشووكی
جمهوووری اسووالمی در زمسووتان سووا  ،1395فصوول جدیوودی در
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آموزشهای علو پزشكی رقم زد .با توجه به همكواریهوای گسوترده
این وزاتنانوه و جهاددانشوگاهی در حووزههوای منتلوف بهداشوتی،
درمانی و آموزشی در دهههای گذشته یكی از نهادهای پیشرو بورای
توسیه آموزش مهارتی و حرفهای علو پزشكی با همكاری این مر ز
ملی ،جهاددانشگاهی است .لذا توجه به ارتقا دانش و مهارت مودیران
مرا ز آموزش تنصصی وتاه مدت جهاددانشگاهی به عنووان مرا وز
مجری آموزشهای مهارتی و حرفهای علو پزشكی نقش مهموی در
این همكاری ایفا می ند .یافتههای این مطالیه بر تقویوت و توسویه
آموزشهای ضمن خدمت مودیران مرا وز آمووزش تنصصوی وتواه
مدت جهاددانشگاهی از طریق توجه به عوامول سوه گانوه آموزشوی،
مدیریتی و فناورانه تا ید دارد .با توجه به رویكرد یفی این مطالیوه
پیشنهاد میشود عوامل مووثر در موفقیوت آمووزش ضومن خودمت
مدیران مرا ز آموزش مهارتی و حرفوهای علوو پزشوكی وابسوته بوا
دانشگاههای علو پزشكی و بنشی خصوصی در مطالیات جداگانهای
نیز مورد شناسایی قرار گیرد.
سهم نويسندگان

تشكر و قدرداني

پووژوهش حاضوور برگرفتووه از پایووان نامووه د تووری تنصصووی رشووته
مووودیریت آموزشووی دانشووگاه آزاد اسووالمی واحوود اهووواز اسووت.
نویسووندگان مقالووه ضوومن قوودردانی از مشووار ت ننوودگان در ایوون
مطالیه ،از داوران گرامی ه با نظرات ارزشمند خووود بووه ارتقووای
یفیت این مقاله مك ردند ،سپاسگزارند.
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