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ABSTRACT:
Background: Everyone on your arrival organization requires specialized training related to their job
duties Otherwise cause harm to, the activities and behavior. Hence the importance of the papers served to
him,
Objective: The aim of the present study is the effect of education on knowledge and attitude of health
department staff's of Kashan University of Medical Sciences is 85 to 91.
Methods: This study is quasi-experimental. This study was conducted on all new employees of health
department that are about 207 persons. Questionnaire was designed to collect data by researcher, before
and after the training session, subjects were given. Descriptive and inductive statistical methods were
applied using SPSS software, version 1.
Findings: The mean of the pre-test 50.55, Mean of post-test54.44 and mean of upgrade was 15.3. Number
of training courses 29 courses persons 14 and the training enforcement units annually was 14 units. The
highest score of pre-test relevant to department of drug store in year 2011, lowest score of pre-test relevant
to department of static in year 2012. The highest score of post-test relevant to mental health unit in year
2012, lowest score of post-test relevant to health education unit in year 86, the highest score of promote
relevant to schools health unit in year 91 and the lowest score of promote relevant to health education unit
in year 2007.
Conclusion: Served upon the proper conduct of training showed that significant impact on increasing the
skills of new employees. Therefore, it is of particular interest to policy makers and practitioners need to
revise annually to keep pace with new job requirements, employees will enhance the quality of services
and consent.
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چکیده:
زمینه :هركس در بدو ورود خود به سازمان نياز به آموزشهاي تخصصي مرتبط با وظايف شغلي خود دارد .در غير اين صورت موجب لطمه زدن
به كار ،فعاليت و رفتار فرد ميشود.
هدف :نظر به اهميت دورههاي آموزشي بدو خدمت ،هدف از مطالعه حاضر ،تأثير آموزش شغلي بدو خدمت بر آگاهي و نگرش كاركنان حوزهي
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سالهاي  55تا  20شمسي ميباشد.
روشها :پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي و كاربردي است كه بر روي كليهي كاركنان تازه وارد حوزهي معاونت بهداشتي كه مجموعا  217نفر
بودند ،انجام پذيرفت .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود كه پيش و پس از برگزاري دورهي آموزشي به آزمودنيها داده شد .دادهها
با استفاده از آمار توصيفي و استباطي و به كارگيري نرم افزار  EXCELو  SPSS 00تحليل شد.
یافتهها :ميانگين نمرات پيش آزمون  ،51/55پس آزمون  50/99و ارتقاء  05/2محاسبه شد ،تعداد دورههاي آموزشي  9/0دوره ،تعداد نيروهاي
آموزش ديده  22نفر و تعداد واحدهاي مجري ساليانه  09دوره بود .بيشترين پيش آزمون مربوط به واحد انبار دارو در سال 21شمسي ،كمترين
نمرهي پيش آزمون مربوط به واحد آمار در سال  20شمسي ،بيشترين نمرهي پس آزمون مربوط به واحد بهداشت روان در سال  20شمسي،
كمترين پس آزمون مربوط به واحد آموزش سالمت در سال  50شمسي ،بيشترين ارتقاء مربوط به واحد بهداشت مدارس در سال  20شمسي،
كمترين ارتقاء مربوط به واحدهاي آموزش سالمت در سال  50شمسي بود.
نتیجهگیری :آموزش بدو خدمت در صورت اجراي صحيح ،تأثير به سزايي در افزايش مهارتهاي شغلي كاركنان تازه وارد سازمانهاي مختلف
دارد ،لذا توجه خاص سياستگذاران به آن و لزوم بازنگري ساليانهي آن همگام با نيازهاي شغلي جديد شاغلين ،سبب ارتقاء كيفيت ارائهي خدمات
و رضايت كاركنان خواهد شد.
کلیدواژهها :آموزش بدو خدمت ،تيم سالمت ،آگاهي ،نگرش
شیوهی استاد به مقاله:
Rajabi Z, Motaghi M, Kachoee Z. Study of education effect on Health department staff’s knowledge and
attitudes: Kashan 2006-2012. The Journal of Medical Education and Development, 2015; 7(1): 23-36

مقدمه:
يكي از مهمترين سرمايههاي هر سازمان نيروي
انساني آن است .بنابراين سازمانها تالش دارند تا به
شيوههاي مختلف بهرهوري سازمان خود را از طريق
بهبود عملكرد نيروي انساني افزايش دهند( .)0در عصر

حاضر ،با گذشت زمان نيازهاي مديران و مجريان در
عرصههاي مختلف حرفهاي ،تخصصي و دانشگري
جديدتر شده و اهميت توجه به اين موضوع نمايانتر
ميگردد .از جمله دورههايي كه نياز به اجراي همسان آن
در ميان كليهي شاغلين يک دستگاه در راستاي بهبود
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عملكرد كاركنان ضروري بوده و در آييننامه و
دستورالعملها نيز برگزاري آن مورد تأكيد قرار گرفته
است ،دورهي آموزشي توجيهي بدو خدمت ميباشد .اين
دوره به دليل نقش بسزاي آن ،كه آشنا نمودن كارمند با
محيط ،قوانين و مقررات نظام اداري است ،شايستهي
توجه و اهتمام خاص ميباشد .هماهنگي در برگزاري
دوره با محتواي يكسان باعث عرضهي اطالعات مورد
نياز و همسان به شاغلين ميشود( .)2در ورود و شروع
خدمت ،تصوري از كار در ذهن فرد نقش ميبندد و با
اميدها و توقعاتي كه از سازمان دارد ،خود را براي كار آماده
ميسازد .با نزديک شدن زمان ورود به سازمان فرد ممكن
است از پيش ،خود را عضوي از سازمان ببيند و سعي كند
رفتار و كردار خود را متناسب با تصوري كه از سازمان دارد
تغيير دهد( .)2ولي بديهي است كه فرد براي كسب شرايط
الزم و احراز شغل (به خصوص براي مشاغل تخصصي در
سازمانهاي حرفهاي) ،قبال مدارجي را پيموده است ،يعني
قبل از ورود به سازمان ،فرد در دنياي ديگري بوده و
تحصيالت و تجربيات قبلي او تا حدود زيادي بينش،
نگرش ،اخالق و رفتارش را تحت تأثير قرار داده است و
در نتيجه ،با ارزشها ،انتظارات و تصورات خاصي وارد
سازمان ميشود .هر قدر كه تصورات و انتظارات فرد تازه
وارد از سازمان واقعيتر باشد و نظام ارزشي شكل گرفته و
تثبيت شدهي او با نظام ارزشي سازمان مطابقت بيشتري
داشته باشد و هرچه ميان نيازهاي سازمان و استعدادها،
مهارت و خواستههاي فرد ،سازگاري بيشتري وجود داشته
باشد ورود فرد به سازمان با موفقيت بيشتري انجام مي-
گيرد(.)9
تأثير مثبت آموزش بر آگاهي و بيتأثير بودن آن بر
عزت نفس فرزندان كاركنان بهداشتي( ،)5شيوع باالي
نگرش خنثي در والدين درمورد نحوهي رفتار با كودک و
تأثير آموزش در تغيير نگرشهاي منفي و خنثي( )0پدر و
مادران توسط پژوهشگران مورد بررسي و تأييد قرار گرفته
است(.)0

همچنين در پژوهشي تأثير مثبت آموزش بهداشت بر
آگاهي و عملكرد دانش آموزان و لزوم هرچه بيشتر آموزش
بهداشت با توجه به كم هزينه بودن فعاليتهاي بهداشتي
نسبت به ساير فعاليتها در اين زمينه مورد تأكيد قرار
گرفت(.)7
دورههاي آموزشي كاركنان مؤسسه از نوع آموزشهاي
كوتاه مدت بوده و با عنايت به زمان اجرا ،ماهيت و محتواي
آنها به شرح ذيل طبقهبندي ميشوند:
 -0آموزشهاي توجيهي بدو خدمت
 -2آموزشهاي شغلي
 -2آموزشهاي فرهنگي و عمومي
()5
 -9آموزشهاي مديران
آموزشهاي توجيهي بدو خدمت به آموزشهايي الزامي
اطالق ميشود كه در بدو خدمت براي تمامي كارمندان در
راستاي موارد ذيل طراحي و اجرا ميگردد:
 -0آشنا ساختن كاركنان جديداالستخدام با اهداف و
وظايف مؤسسهي محل خدمت آنها ،قوانين و مقررات
استخدامي ،كليات آييننامه استخدامي مؤسسه ،حقوق
فردي و شغلي ،محيط كار ،قانون اساسي نظام جمهوري
اسالمي ايران و نظام اداري.
 -2ايجاد تواناييهاي شغلي (نگرش ،مهارت و نگرش)
مورد نياز براي كارمندان جديداالستخدام (رسمي ،پيماني
و قراردادي) جهت تصدي شغل مربوط .آموزشهاي بدو
خدمت با اهداف پايهگذاري ارتباط سالم كارمند با نظام
اداري و مؤسسهاي كه فرد كار خود را در آن آغاز ميكند
و ايجاد دانش ،مهارت و نگرش شغلي اوليه در كارمندان
جهت تصدي شغل در بدو خدمت يا تغيير شغل صورت
ميگيرد .دورههاي مذكور شامل آگاهيهاي عمومي در
زمينهي نظام جمهوري اسالمي ايران ،قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران ،تشكيالت دولت ،نظام اداري و
اصول راهبردها و اهداف حاكم بر آن ،قوانين و مقررات
استخدامي ،آشنايي با آييننامه استخدامي مؤسسه ،آشنايي
با برنامههاي توسعه و اصول و سياستهاي حاكم بر آن،
آشنايي با وظايف ،مسئوليتها ،حقوق و محيطي كه كارمند
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قرار است در آن مشغول به كار شود ،اخالق كارگزاري و
روابط انساني در محيط كار و دانش ،مهارت و نگرش
تخصصي مورد نياز براي انجام وظايف شغلي در بدو خدمت
ميباشد(.)2
با توجه به ميزان قابل توجه آسيبهاي شغلي ،براي
پيشگيري از آسيبها بايد تدابير پيشگيرانه در نظر گرفته
شود .جهت كاهش آسيبهاي شغلي ،ارائهي آموزشهاي
الزم هم در بدو خدمت و هم به صورت متناوب براي
كاركنان ضروري و مفيد است( .)01هر چند گزينش و
انتخاب كاركنان اهميت اساسي دارد اما به خودي خود
كافي نيست ،زيرا در هر حال مؤسسات به استخدام
كاركنان جديد نيازمند هستند ،پس تربيت كاركنان
جديداالستخدام يا كانديداي استخدام مهم است.
آموزشهاي بدو خدمت بايد به صورت نظري و عملي با
هم صورت گيرد و بسياري مسائل روانشناختي در آن لحاظ
گردد.
الف -آموزش نظري :اين آموزش ممكن است به
صورت انفرادي يا گروهي بسته به اينكه فرد يا گروه
استخدام شده باشند صورت گيرد ،به اين معني كه ساعاتي
در روز فرد جديداالستخدام يا پذيرفته شده در محيطي
كالس گونه قرار ميگيرد ،با مسائل انساني و اطالعات
عمومي و اطالعات ويژهي مربوط به آن مؤسسه آشنايي
حاصل ميكند .آييننامههاي استخدامي ،انضباطي ،ترفيع،
توبيخ ،نحوهي ارزيابي كار ،تقسيمبندي داخلي مؤسسه،
هدف و برنامهها توضيح داده ميشود .آموزش حرفهاي در
اين مرحله نه الزم است نه ممكن .هرگز نبايد از ياد برد
كه جهل ناشي از كم داني به مراتب خطرناکتر از جهل
مطلق است .كافي است كه فرد تازه وارد دركي كلي از
مسائل داشته باشد .تفهيم لزوم انضباط و سلسله مراتب به
او آموخته شود .وفاداري نسبت به مؤسسه به او تذكر داده
شود و مثالهايي از كاركنان قديمي مؤسسه آورده شود و
احياناً از آنها دعوت شود كه در كالس يا در حضور فرد
تاريخچهي ورود به كار و پيشرفت خود را در جريان كار
بيان كنند .كوشش شود تا تصورات نادرستي كه احتماالً

دربارهي تبعيضات داخلي مؤسسه در ذهن او وجود دارد از
ميان برود و به خصوص تذكري كه در ذهن او وجود دارد
از ميان برود و تذكر داده شود كه زندگي او تا سالهاي
سال با حيات مؤسسه در هم آميخته است .حقوق تذكر
داده شود ،شجاعت اخالقي و شغلي به او تفهيم گردد.
ب -آموزش عملي :برنامهي آموزشي عملي كه تحت
نظر شخص معيني بايد صورت گيرد جنبهي تخصصي و
حرفهاي نخواهد داشت ،بلكه به امور انضباطي نظير حضور
و غياب ،سر وقت آمدن و سر وقت رفتن و امور اداري نظير
بايگاني ،خالصه پرونده در آوردن ،گزارشنويسي ،دفتر
نويسي ،تشكيل پرونده ،آشنايي با سازمان داخلي ،همكاران
و مسئوالن محدود ميشود(.)00
مسئلهي آموزش كاركنان در مراكز بهداشتي درماني از
اهميت فوق العادهاي نسبت به ساير سازمانها برخوردار
است( ،)02زيرا كار اين گروه نقش مهمي در سالمت جامعه
و به تبع آن افزايش بازده نيروي انساني ساير سازمانها
دارد .آموزش و بهسازي منابع انساني يكي از راهكارهاي
اساسي و مؤثر در امر نگهداري و بهرهوري نيروي انساني
محسوب ميگردد(.)02
آموزش تخصصي در بدو خدمت از ابتدا توسط
كارشناسان معاونت بهداشتي مراكز سياستگذار وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به صورت واحد براي
دانشگاههاي علوم پزشكي طراحي نشده بود اما به مرور
زمان تجربه نشان داد كه نيروهايي كه جديد وارد سازمان
ميشوند نياز به آموزش تخصصي و كسب مهارت و
توانمندسازي در زمينه برنامههاي اجرايي در سيستم دارند.
به همين دليل از سال  0251شمسي تا كنون مركز آموزش
بهورزي به دستور معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي
كاشان شروع به برنامهريزي هدفمند براي آموزش
نيروهاي جديد نمود و طي اين مدت با ارائهي بارخورد
نتايج دورهها به واحدهاي ستادي و بازنگري در
سرفصلهاي آموزشي و سالمت ،تالش نموديم تا با جلب
رضايت فراگيران و بهبود شاخصهاي برنامه موجب ارتقاء
آن شويم .با توجه به بررسيهاي پژوهشگر در زمينهي
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آموزش بدو خدمت و به خصوص در زمينهي آموزشهاي
بدو خدمت گروه علوم پزشكي و كمبود تحقيقات صورت
گرفته و اهميت آموزش نيروي انساني و ارزيابي آثار آن بر
افزايش عملكرد كاركنان و همچنين توانمندسازي كاركنان
به منظور بقا و رشد خود سازمان و ديگر سازمانها و در
نهايت جامعه ،هدف مطالعه حاضر بررسي اجراي دورههاي
آموزش بدو خدمت كاركنان حوزه معاونت بهداشتي و
پزشكان دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سالهاي 55
الي  20شمسي بود.
روشها:
مطالعهي حاضر از نوع نيمه تجربي و از نظر نوع هدف
كاربردي ميباشد .كليهي افراد وارد شده به سيستم معاونت
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان توسط امور اداري
به واحد آموزش و بازآموزي معرفي ميشوند تا دورههاي
آموزشي تخصصي در بدو خدمت را دريافت نمايند ،به جز
نيروهاي طرحي كه در يكي از واحدهاي ستاد مشغول به
خدمت ميشوند .بر اساس ليست ارسالي از معاونت
بهداشتي ،افراد تازه وارد به سيستم  200نفر طي سالهاي
 55تا  20شمسي به مركز آموزش طالبيان معرفي شدند.
سپس با آنها تماس گرفته و يا از طريق معاونت بهداشتي
به آنها اطالعرساني شد كه در چه تاريخهايي كالسهاي
آموزش بدو خدمت تشكيل شده و افراد ملزم به شركت در
كالسها ميباشند .الزم به ذكر است به آزمودنيها
يادآوري شد كه دريافت گواهي گذراندن كالسهاي بدو
خدمت و تشكيل كارنامه آموزشي منوط به شركت در
كالسهاي بدو خدمت ميباشد .از اين  200نفر  217نفر
در كالسها شركت نمودند .آزمودنيها در گروههاي
(پزشک ،پرستار ،ماما ،مبارزه با بيماريها ،بهداشت
عمومي ،روانشناس) با دو برنامه آموزشي مجزا دوره ديدند.
اين آموزش بر مبناي هدف دستورالعمل آموزش و
توانمندسازي كاركنان غير هيأت علمي صورت پذيرفت(.)2
جهت تعيين اعتبار علمي ابزار گردآوري از روش روايي
محتوا با بهرهگيري از كتب مرجع و اساتيد متخصص

دانشگاه علوم و تحقيقات تهران ،مربيان و كارشناس
مسئول بهورزي دانشگاه علوم پزشكي كاشان استفاده شد.
پايايي اين پرسشنامه از طريق آزمون آلفاي كرونباخ و به
روش ثبات دروني با انجام آزمون پايلوت بر روي  01نفر
از بهورزان و  01نفر كاردانها و كارشناسان مامايي و
بهداشت خانواده كه از لحاظ متغيرهاي دموگرافيک مشابه
جمعيت هدف بودند انجام شد و  1/57به دست آمد.
پرسشنامهها بي نام بوده و توسط آزمودنيها و با حضور
پرسشگر تكميل شد .سرفصلهاي مربوط به هر درس در
ابتداي هر كالس به نيروهاي شركت كننده در كالس ارائه
و در نهايت نظرات آنها پيرامون ميزان مطابقت با
سرفصلهاي ارائه شده در ابتداي كالس سنجيده شد .در
تكميل پرسشنامهها امكان مشورت وجود نداشت و به
آزمودنيها اطمينان داده شد كه كليهي اطالعات محرمانه
خواهند ماند.
با برگزاري جلسات هماهنگي از كليهي مسئولين
واحدهاي ستادي معاونت خواسته شد سرفصلهاي
آموزشي مورد نياز هر گروه هدف را به همراه زمان الزم
جهت اجراي برنامه و سؤاالت كاربردي بر اساس سرفصل-
هاي تعيين شده به مركز آموزش بهورزي تحويل نمايند.
سپس سؤاالت از نظر كاربردي ،مطابق با سرفصل ،تعداد
سؤال تعيين شده براي هر برنامه اجرايي بررسي شد .هم-
چنين زمان آموزش مورد نياز براي هر برنامه اجرايي توسط
واحدها پيشنهاد گرديد .پس از بررسي نهايي زمان كل دوره
تخصصي بدو خدمت با در نظر گرفتن محدوديتهاي
موجود در سيستم و با توافق كلي معاون بهداشتي و
مسئولين واحدهاي ستادي تعيين و به واحدها ابالغ شد.
سپس بعد از اعالم اسامي نيروهاي جديد به مركز آموزش
بهورزي ،اين مركز اقدام به برنامهريزي ،تهيهي جدول
زمانبندي اجراي دوره ،هماهنگيهاي محل اجراي
كالس ،ارسال ابالغ براي فراگيران ،تدارک پذيرايي و
تأمين وسايل كمک آموزشي مينمود .در هر سال به طور
متوسط  22نفر در دورههاي توجيهي بدو خدمت شركت
نمودند و به طور ميانگين ساليانه  9دوره آموزشي بدو
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و استنباطي ميباشد .جهت تعيين ميانگين و ارتقاء نمرات
از آمار توصيفي و جهت مقايسه ميانگين نمرات قبل و بعد
از آزمون تي زوجي ( )P>1/15استفاده شد.

خدمت اجرا گرديد كه هر دوره به طور متوسط  01روز (2
روز آموزش تئوري و  0روز بازديد عملي از مركز بهداشتي
درماني آموزشي در شهري يا روستايي) به اجرا درآمد .در
ابتداي هر دوره افراد در زمينهي اهداف اجراي برنامه و
نحوهي اجراي آن توجيه شدند .سپس پيش آزمون به
صورت سؤاالت تستي چهار گزينهاي (تفكيک شده بر
اساس واحدهاي مجري برنامه) از كليهي شركتكنندگان
گرفته شد .كارشناسان هر واحد ستادي سرفصلهاي
مربوط به خود را در هر دوره به شركتكنندگان آموزش
دادند و سپس پس آزمون به صورت سؤاالت تستي چهار
گزينهاي از مطالب آموزش داده شده از كليهي شركت-
كنندگان گرفته شد و بر اساس ماده  05دستورالعمل نظام
آموزش و توانمندسازي كاركنان غير هيأت علمي ،در
صورت كسب  01درصد نمرهي پس آزمون ،گواهي حضور
جهت شركتكنندگان صادر گرديد .در هر دوره بر اساس
جوابهاي صحيحي كه شركتكنندگان به سؤاالت مطرح
شده توسط هر واحد داده بودند ،ميانگين ارتقاء نمرهي
كسب شده از سؤاالت هر واحد توسط مركز آموزش
بهورزي محاسبه شده و در نرم افزار  Excelوارد گرديد.
نتايج در جداول مربوطه ثبت گرديده است .روشهاي
آماري مورد استفاده در اين تحقيق به دو صورت توصيفي

یافتهها:
با توجه به يافتههاي حاصل از پژوهش كمترين تعداد
نيروهاي آموزش ديده مربوط به سال  52شمسي به تعداد
 07نفر و بيشترين تعداد نيروهاي آموزش ديده مربوط به
سال  55شمسي به تعداد  25نفر و ميانگين تعداد نيروهاي
آموزش ديده از سال  55-20شمسي 22 ،نفر بوده است.
تعداد دوره آموزشي  22دوره و تعداد واحدهاي مجري
برنامه به طور متوسط  09واحد ستادي بودند .به طور كلي
 212نفر آموزش بدو خدمت دريافت كردند كه  022نفر
كاردان و كارشناس و  02نفر پزشک بودند .با توجه به
وجود مشكالت متعدد جهت حضور فراگيران ،بيشترين
درصد حضور مربوط به سال  57شمسي ،به ميزان 29
درصد و كمترين ميزان حضور مربوط به سال  20شمسي
به ميزان  95درصد بوده است .كمترين ميزان رضايت-
مندي مربوط به سال  50شمسي و  52درصد و بيشترين
ميزان رضايتمندي مربوط به سال  21شمسي و  55درصد
بوده است .نتايج در جدول شماره  0آورده شده است.

جدول  .3میانگین تعداد نیروها ،تعداد برنامهها ،بیشترین و کمترین درصد نمرات پیش آزمون و پس آزمون و ارتقاء ،رضایتمندی
و حضور در کالس به تفکیك سال
سال اطالعاتی
متغیر
تعداد نيروهاي آموزش ديده
تعداد پزشكان آموزش ديده
تعداد ساير افراد تيم سالمت
تعداد دوره اجرا شده
تعداد واحدهاي مجري برنامه
ميانگين پيش آزمون
ميانگين پس آزمون
ميانگين ارتقا
واحد مجري و ميانگين داراي
بيشترين ارتقا
واحد مجري و ميانگين داراي
كمترين ارتقا

سال 58

سال 52

سال 52

سال 55

سال 51

سال 19

سال 13

25
02
20
0
02
52
52
7

29
02
02
7
02
52
02
01

22
02
21
2
09
01
05
5

90
5
22
5
09
59
07
02

( 27/2اموراداري)

( 20/2روان)

( 29آمار)

( 22اموراداري)

07
0
00
2
09
95
05
21
( 22بهداشت دهان
و دندان)

( -0/2آموزش
سالمت)

( -07/0آموزش
سالمت)

( -5بهداشت
روان)

( 2/5بهداشت
حرفهاي)

21
7
22
2
07
95
72
27
( 29/0بهداشت
حرفهاي)
( -2/2انبار
دارو)

02
00
5
5
07
95
05
20

( 0بهداشت روان)

( 27مدارس)
( 2رابطين)
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بيشترين درصد پيش آزمون و
واحد مجري آن
كمترين درصد پيش آزمون و
واحد مجري آن
بيشترين درصد پس آزمون و
واحد مجري آن
كمترين درصد پس آزمون و
واحد مجري آن
درصد رضايتمندي
درصد حضور در كالس

( 00آموزش
سالمت)

( 05بيماريها)

72/5
(اموراداري)

( 02بيماريها)

( 20/0آمار)

( 22/5بهداشت
محيط)

( 20آمار)

( 22/5بهداشت
روان)

( 70/7اموراداري)

( 52اموراداري)

( 52بيماريها)

( 22اموراداري)

( 97/2بهدشت
محيط)
05
07

( 29/2آموزش
سالمت)
52
07

( 95بهداشت
روان)
71
29

( 52بهداشت روان
و بهورزي)
71
00

بر اساس دادههاي مندرج در جدول شماره  2از سال  21شمسي
انبار دارو و تجهيزات سؤالهاي پيش آزمون و پس آزمون ارائه
نموده است .از سال  21شمسي واحد رابطين با سرفصل و
سؤاالت جداگانه برنامهي خود را اجرا نمود و از سال  57شمسي

( 02بهداشت
محيط)
( 21بهداشت
مدارس)

( 72/5انبار دارو)

( 72انبار دارو)

( 02/0آمار)

( 02آمار)

( 55امورمالي)

( 21/2بهداشت
روان)

( 25بهداشت
روان)

( 50آمار)

( 20/9انبار دارو)

( 92آمار)

70
97

55
52

57
95

با توجه به تفكيک خدمات و نيروهاي واحدهاي بيماريهاي
واگير و غير واگير ،آموزشهاي اين دو واحد به طور مجزا با
عنوان و سرفصلهاي جداگانه ارائه گرديد.

جدول  .4میانگین پیش و پس آزمون و ارتقاء سالیانه به تفکیك واحد مجری برنامه
نام واحد ستادی
مربوطه
امور مالي
امور اداري
آموزش سالمت
دهان و دندان
بيماريهاي غيرواگير
بيماريهاي واگير
بهداشت محيط
آموزش بهورزي
بهداشت خانواده
گسترش و رابطين
بهداشت حرفه اي
بهداشت روان
بهداشت مدارس
آمار
انبار تجهيزات
انبار دارو
رابطين
نام واحد ستادی
مربوطه
امور مالي
امور اداري
آموزش سالمت
دهان و دندان
بيماريهاي غيرواگير
بيماريهاي واگير

سال 58
پيش آزمون
50/0
92/9
00
92/7
52/9
5299
91/2
1
59/0
59
92/2
52/9
57
20/0
92/2
00
59/0
پيش
آزمون
55
52
59
52
02
52

پس آزمون
52/2
70/7
52/7
71/0
71/2
7192
97/2
1
07/5
00
95/2
71/2
05/5
01/9
95/2
52/7
07/5

سال 55
پس
ارتقاء*
آزمون
25
52
22
22
00
05
05/5
70/5
05
75
0
55

سال 52
ارتقاء*
1/7
27/2
-0/2
20/2
01/5
0195
7/7
1
02/7
02
0
01/5
5/5
29/2
0
-0/2
02/7

پيش آزمون
92/0
02/2
50/5
51/2
05
05
22/5
1
52/9
52
51/9
57/2
52
27/5
51/9
50/5
52/9

پس آزمون
99/2
52
29/9
02/7
07/5
0795
92/5
1
52
05/5
50/5
72/2
72
57
50/5
29/9
52

سال 51
پس
پيش
ارتقاء*
آزمون آزمون
21
55
55
22
52
01
25
50
50
22
70
92
02
79
55
09
52
95

پيش
آزمون
51
22
52/5
55/7
01
52/5

سال 52
ارتقاء*
-5/2
21/5
-07/0
02/9
-1/5
-195
2/7
1
1/0
2/5
0/9
20/2
21
02/5
0/9
-07/0
1/0

پيش آزمون
55
72/5
72
71
55/5
00
92
02
00
52
00/95
51
55
20
00/95
72
00

سال 19
پس
ارتقاء*
آزمون
29
59
25
70
05/0
05/2
22/7
72/9
22/7
52/0
22/0
79/2

پس آزمون
70/5
51
75
72
52
55
97
70
75
00/5
05
95
05
01
05
75
75
پيش
آزمون
92
21
52
00
55
52

ارتقاء*
00/5
*7/5
2
2
*22/5
*-2
5
7
09
7/5
2/55
-5
01
29
2/55
2
09

سال 13
پس
ارتقاء*
آزمون
22
70
20
00
09
07
05
77
21
75
02
05
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بهداشت محيط
آموزش بهورزي
بهداشت خانواده
گسترش و رابطين
بهداشت حرفهاي
بهداشت روان
بهداشت مدارس
آمار
انبار تجهيزات
انبار دارو
رابطين

55
51
92
02
59
22/5
92/5
99
59
59
92

07
52
02
02
50/5
52
52
01
50/5
05
02

02
2
21
7
2/5
02/5
00/5
00
2/5
00
21

02
20
92
95
95
92
21
92
95
50
92

72
05
02
00
52
55
52
50
52
50
02

00
22
21
02
09
0
22
2
09
25
21

00/9
00/5
90/5
95/2
91/0
72/2
25/2
02/0
22/2
72/5
52/9

79/2
51/2
71/2
51/2
75/2
21/2
52/0
59/5
20/9
02/0
57/0

52
51
90
51
95
52
22
02
25
72
00

02/2
05/7
29/9
29/9
29/0
05/0
27/2
25/9
2/2
-2/2
25/2

*  P-Valueمربوط به آزمون  Tزوجي مقايسه نمرات پيش آزمون و پس آزمون در سطح معنيداري p>1/15

جدول  .1میزان مطابقت دروس تدریس شده بر اساس سرفصلهای تعیین شده
نام واحد ستادی مربوطه

مطابقت با سرفصل
55
57

52

21

20

55

50

02

51

79

20

امورمالي

72/2

50/2

57/5

70

25

27

امور اداري

55/2

92/7

011

55

75

27

آموزش سالمت

52/0

91/7

50

59

07

59

دهان و دندان

75/2

05/5

22

55

011

55

بيماريهاي غير واگير

52/5

00/5

22

22

25

22

52

بيماريهاي واگير

01/2

71/0

50

22

50

75

21

بهداشت محيط

77/0

25

51

92

29

20

51

مركزآموزش بهورزي

55/0

02/0

25

75

05

21

27

بهداشت خانواده

50/7

09/2

20

25

05

55

29

گسترش و رابطين

70

00

55

57

07

09

20

بهداشت حرفهاي

52/2

02/5

07

50

52

25

20

بهداشت روان

50/2

51/0

011

29

55

52

75

بهداشت مدارس

70/5

22/9

011

22

50

20

27

آمار

70/9

95/5

011

50

29

55

22

انبار تجهيزات

50/9

55/5

52/7

50

51

75

25

انبار دارو

011

99/7

59/0

50/2

59/0

52

50

رابطين

00/0

95/0

22/0

55/2

55/5

20

50

75
00
05
72
71
25
71
92
51
55
02

07
00
22
29
25
29
27
22
22
00
2
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بحث و نتیجهگیری:
به گفته  Koonooskeهر فردي كه در يک سازمان
استخدام ميشود در بدو ورود بسياري از مسائل را نميداند،
لذا ضروري است كه در ابتدا مدتي را تحت آموزش باشد.
مثال در شركت برقي ماتسوشيتا ،به طور معمول كاركنان
به مدت چند ماه در برنامه آموزش بدو خدمت شركت
ميكنند و از آنها خواسته ميشود كه چند ماهي را در
كارخانه و يا فروشگاههاي خرده فروشي مشغول كار شوند
تا بدين طريق از وضعيت توليد و نيازهاي مشتريان آگاهي
يابند( .)09در دانشگاه علوم پزشكي كاشان نيز به اين مهم
توجه شده و در مطالعهي پيش رو به اهميت آموزش بدو
خدمت در حوزه معاونت بهداشتي ،ضرورت اجراي آن و
تأثيرات آن اشاره شده است .برنامه آموزش بدو خدمت در
سيستم بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكي كاشان ،به
مدت  01روز ميباشد و در مورد نيروهاي پزشک نيز بعضا
تعداد روزهاي آموزش به دليل نبود جايگزين كاهش پيدا
ميكند .به نظر ميرسد در سياستگذاران سيستم بهداشت
و درمان نسبت به دورههاي آموزش بدو خدمت باور
مناسبي وجود ندارد و اغلب اهميت الزم داده نميشود .در
فرانسه دورههاي مدرسه پلي تكنيک بيمه به منظور
برگزاري آموزشهاي بدو خدمت داير شد( .)2كاركنان تازه
وارد در مؤسسات بيمه به اين مدارس معرفي ميشدند تا
براي كار در شركتهاي بيمه آماده شوند.
بر اساس نتايج پژوهش عليآبادي آموزش بدو خدمت
شرط كافي براي ارتقاء سطح حرفهاي و اداري نيست اما
شرط الزم پيشرفت مؤسسه است .در اين مرحله كارشناس
تربيت نميشود ،كارمند به وجود ميآيد( )01كه با نتايج
پژوهش حاضر ناهمسو است زيرا با اين آموزشها شاهد
بهبود آگاهي و بالتبع ارتقاء عملكرد كاركنان بوديم .با توجه
به زمان فشرده در آموزشها توقع نميرود نيروها در بدو
ورود به حوزه بهداشت در اين كالسها كامل آموزش
ببينند ،ولي تا حد ممكن سعي شده اطالعاتي از برنامههاي
اجرايي در سيستم و فرايندهاي امور اداري و مالي و هم-
چنين حقوقي را كسب نمايند ،البته در بعضي رشتهها

آموزش عملي و كارآموزي نيز اجرا ميشود .نياز به دانش
در مورد رايانه و فناوري اطالعات براي شاغلين در سيستم
بهداشت و درمان ،يک ضرورت بوده و در مطالعات مختلف
به آن تأكيد شده است( )00-21در پژوهش پيش رو نيز به
انجام آموزشهاي بدو خدمت به صورت نظري و عملي
نيز توجه شده است.
انجمن مديريت اطالعات بهداشتي آمريكا ابتدا در سال
 0220ميالدي به منظور تطابق آموزش با نيازهاي جديد
حرفه مديريت اطالعات سالمت ،اقدام به تدوين برنامه
جديد براي آموزش مديريت اطالعات سالمت ،به صورت
يک دورنماي ده ساله كرد( )20سپس در سال 2110
ميالدي با توجه به بحث پرونده الكترونيک سالمت و نقش
شاغلين حرفه مديريت اطالعات سالمت در آن ،اين برنامه
را اصالح كرد .هدف از اين برنامه ،ارتقاء كيفيت آموزش
مديريت اطالعات سالمت متناسب با نيازهاي جديد اين
حرفه تا سال  2100ميالدي ميباشد( )22مفاد آموزشهاي
بدو خدمت نيز هر ساله با توجه به پيشرفت علم و دانش و
نيازهاي علمي در دورانهاي متفاوت به روز ميشوند.
با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري( )22هر نيرويي
كه به نحوي استخدام دولتي ميشود بايستي گواهي
مهارت كار با رايانه را داشته باشند به همين دليل نيازي
به آموزش اين مباحث در بدو خدمت ديده نشد .آموزش
بدو خدمت به عنوان وسيلهاي مطمئن در بهبود كيفيت و
خدمات ،به معني كليهي مساعي و كوششهايي است كه
در جهت ارتقاء دانش ،آگاهي ،مهارتهاي فني ،حرفهاي و
شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يک
سازمان به كار ميبندد( )29در مطالعهي ما نيز با اعطاي
گواهي گذراندن دورههاي مربوطه به كاركنان به اين مهم
توجه شده است.
با توجه يافتههاي حاصل از پژوهش ميزان ارتقاء دانش
آزمودني پس از اجراي دورههاي بدو خدمت سنجيده شد،
لذا اثربخشي دورههاي مذكور جهت ارزيابي بهبود كيفيت
و خدمات پس از شروع به كار الزم به نظر ميرسد اين در
حالي است كه دورههاي آموزشي ضمن خدمت شامل
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مباحث جديد و بازآموزي مهارتهاي شغلي ميباشد و
احتماال با دروس بدو خدمت مطابقت نخواهد داشت .بر
اساس نيازسنجي صورت پذيرفته از فراگيران در اغلب
دورههاي آموزشي بازديد عملي از يک خانه بهداشت و
مركز بهداشتي درماني روستايي آموزشي مفيد اعالم شده
است .به نظر ميرسد چون به صورت عملي و كاربردي با
شرح وظايف خود آشنا ميشوند و كليهي اقداماتي كه در
يک مركز بهداشتي درماني انجام ميشود را به صورت
عملي مشاهده ميكنند .تغيير در شغل نياز به تغيير در
آموزش دارد و هيچ زماني بيشتر از حال ،اين نياز احساس
نشده است .بنابراين شاغلين حرفهي مديريت اطالعات
سالمت نيز براي ايفاي نقشهاي خود نياز به تطابق با اين
تغييرات دارند( .)29،07از طرف ديگر يكي ازمهمترين
سرمايههاي هر سازمان نيروي انساني آن است .بنابراين
سازمانها تالش دارند تا به شيوههاي مختلف رهبري
سازمان خود را ازطريق بهبود عملكرد نيروي انساني
افزايش دهند(.)0
در اغلب موارد افرادي كه نياز به تغيير شغل در معاونت
بهداشتي دارند در همان واحد و طي روند كاري خود و
بدون برنامهريزي آموزش ميبينند ،لذا به نظر ميرسد اين
افراد در دراز مدت به وظايف شغلي خود آگاه شوند و
تجربيات خودر را بيشتر از طريق آزمون و خطا به دست
بياورند و به دليل توانايي ناكافي با كاهش انگيزهي كاري
مواجه شوند .در پژوهشي كه توسط ابراهيميپور در رابطه
با برگزاري دورههاي بدو خدمت در بيمارستانهاي دانشگاه
علوم پزشكي ايران انجام شد وضعيت آموزشي واحد
پرستاري بسيار خوب و واحدهاي تداركات ،امور مالي،
تغذيه ،خدمات و راديولوژي ضعيف ارزيابي شد .نتايج
پژوهش مذكور ناشي از فقدان توجه كافي به امر بهسازي
وضعيت پرسنل بخشهاي خدمات ،حسابداري ،تداركات و
تغذيه ميباشد .در حاليكه در بيمارستانها پيشرفتهترين
دستگاهها و روشها براي مداواي بيماران به كار گرفته
ميشود( )02كه با نتايج پژوهش حاضر همسو بود زيرا در
برنامههاي آموزش بدو خدمت ،معاونت بهداشتي دانشگاه

علوم پزشكي كاشان نيز براي گروه هدف امور مالي ،اداري،
تداركات و خدمات برنامهريزي آموزشي تا كنون صورت
نگرفته است .بر اساس نتايج به دست آمده از پژوهش
شاهپسند و همكاران در مراكز آموزش وزارت جهاد
كشاورزي ميتوان بيان نمود كه از نظر هدايت عملياتي
تفاوت معنيداري بين گروههايي كه دورهي بدو خدمت را
گذرانيدهاند با افرادي كه اين دوره را طي نكردهاند وجود
دارد ،در حاليكه عليرغم هزينههاي زيادي كه صرف
آموزش بدو خدمت كاركنان ميگردد ،تأثير ناچيزي در
توسعهي حرفهاي كاركنان داشته و مديران بايد يا در زمينه
غنيسازي اين آموزشها بر اساس محتواي توسعهي
حرفهاي اقدام نمايند و يا آنها را با آموزشهاي مناسبتر
جايگزين كنند(.)25
آموزش بدو خدمت به عنوان وسيلهاي مطمئن در بهبود
كيفيت و خدمات ،به معني كليهي مساعي و كوششهايي
است كه در جهت ارتقاء دانش ،آگاهي ،مهارتهاي فني،
حرفهاي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان
يک سازمان به عمل ميبندد( .)22بر اساس نيازسنجي
صورت پذيرفته از فراگيران در اغلب دورههاي آموزشي،
بازديد عملي از يک خانه بهداشت و مركز بهداشتي-
درماني شهري يا روستايي آموزشي مفيد اعالم شده است.
به نظر ميرسد دليل آن آشنايي عملي و كاربردي اين افراد
با شرح وظايف خود و همچنين مشاهده اقدامات يک مركز
بهداشتي درماني به صورت عملي بوده است .از تنوع برنامه
در كالسهاي آموزشي ،آشنايي با فرايند اجراي كارها و
پيشرفت آن در مسئولين و پرسنل هر واحد ،آشنايي با
سيستم بهداشتي ،نظم و مديريت در برنامهريزي ،تسلط
بعضي از پرسنل بر شرح وظايف خود و ارائهي خوب
آموزشها ،ارائهي سرفصلها به كليهي شركتكنندگان،
ارتقاء كيفيت كارها در مراكز بهداشتي درماني به عنوان
نكات مثبت اجراي طرح توسط شركتكنندگان ياد شد و
كم بودن زمان استراحت در بعضي از كالسها ،تأخير
استادان جهت حضور در كالس ،پذيرايي نامناسب و
يكنواخت ،عدم تسلط علمي برخي از اساتيد ،عدم رعايت
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مطابقت تدريس با سرفصلهاي آموزشي و حذف بعضي از
سرفصلها ،عدم استفاده از روشهاي آموزشي مناسب،
عدم رعايت نظم در اجراي برخي از كالسها و تداخل
كالسها ،كمبود بودجه اختصاصي ،عدم تدريس به صورت
عملي ،عدم تناسب زمان كالسها ،ابهام در تدريس مواد
آموزشي ،عدم ارائهي نكات ريز و اكتفا نمودن به مطالب
دوره تحصيل دانشگاهي از نقاط ضعف كالسها توسط
شركتكنندگان ذكر شد .يكي از مشكالت عمدهي
آموزشهاي بدو خدمت اطالع رساني نامناسب نيروهاي
ورودي از طريق امور اداري است كه منجر به عدم اجراي
دوره و يا اجراي دوره ،با تأخير زياد براي تعدادي از نيروها
ميشود .هماهنگي زياد براي برنامهريزي دوره با واحدهاي
ستادي از جمله مشكالتي بوده كه به نظر ميرسد به دليل
حجم زياد كار در ستاد و وجود برنامههاي متنوع اجرايي در
مركز بهداشت و كمبود نيرو در اين حوزهها ميباشد.
پيشنهاد ميشود حتياالمكان گروههاي هدف بر
اساس سرفصلهاي تعيين شده و به صورت تفكيک شده
آموزش داده شوند ،در غير اينصورت ميتوان دروسي كه
سرفصل و زمان مشترک دارند در يک جلسه آموزشي
مشترک شركت نمايند .با توجه به جابجايي مديران امور
مالي و اداري در قسمتهاي مختلف دانشگاه و عدم
آشنايي آنها با عملكرد واحدهاي ستادي الزم به نظر مي-
رسد قبل از شروع خدمت در هر واحد به مدت  2هفته
آموزش بدو خدمت در واحدهاي ستادي جهت آشنايي با
عملكرد آنان طراحي گردد و برنامهريزي شود .براي
نيروهاي مالي و اداري كه جذب سيستم ميشوند به دليل
عدم وجود برنامه آموزش تخصصي در بدو خدمت ،آموزش
به روش سنتي توسط همكاران ضمن خدمت و حساسيت
كاري آنان و جلوگيري از دوباره كاري ،اتالف وقت و هزينه
در سازمان ،پيشنهاد ميشود دورههاي علمي و عملي بر
اساس نيازهاي شغلي اين افراد طراحي و اجرا گردد .گروه
هدف ديگري كه در سيستم فاقد هر گونه آموزش و
توانمندسازي است خدمتگزاران ميباشند كه نظر به اهميت
آموزش اين گروه مطابق با نيازهاي شغلي آنان 9الزم است

مديران نسبت به برنامهريزي و اجراي دورههاي مذكور نيز
اقدام گردد.
آموزش بدو خدمت به پزشكان خانواده در مناطق
روستايي مشكل ديگري است؛ چرا كه اين پزشكان به
دليل كمبود نيروي جايگزين در مراكز مجبور به غيبت در
كالسهاي بدو خدمت ميشوند كه معموالً درصد غايبين
در اين گروه هدف بيشتر از ساير گروهها است .شايسته
است امور اداري معاونت بهداشتي اسامي نيروهاي جديد را
به مركز آموزش بهورزي و كاركنان معرفي نمايند تا نسبت
به آموزش سريع ايشان قبل از شروع دوره اقدام الزم انجام
گيرد.
پيشنهاد ميشود دروسي كه ميتوان به صورت
غيرحضوري به نيروهاي تازه وارد آموزش داد را واحدهاي
مجري در قالب جزوات آموزشي در اختيار نيروها قرار دهند
و پس از پايان دوره يک آزمون از مجموعهي آموزشهاي
حضوري و غير حضوري برگزار گردد و نتيجه آن به واحدها
بازخورد داده شود و در كميته فني كارشناسان معاونت نيز
همراه با تحليل آن ارائه گردد .نتايج نظرسنجي از شركت-
كنندگان در زمينهي اجراي كالس ،نحوهي تدريس مربيان
و مشكالت برنامه به همراه پيشنهادات الزم براي بهبود
روند اجراي آموزش بدو خدمت به واحدها ارسال گردد.
مناسب به نظر ميرسد براي افرادي كه  01درصد كل نمره
آزمون را كسب نمودند گواهي صادر شود و براي افرادي
كه باالتر از  51درصد كل نمره را كسب مينمايند در
كميته اجرايي آموزش مجوز دوره اخذ و به عنوان آموزش
ضمن خدمت براي نيرو محسوب گردد .توصيه ميشود
واحدها مطالب آموزشي خود را در قالب فايل ،جزوه
آموزشي يا كتاب به همراه سؤاالت آزمون در اختيار مركز
آموزش بهورزي و كاركنان قرار دهند .الزم به نظر ميرسد
اثربخشي دوره بدو خدمت با همان سؤاالت پس از سه ماه
مجدداً سنجيده شود .همچنين نظرات افراد دوره ديده پس
از شروع به كار بررسي و در برنامههاي آتي مورد استفاده
قرار گيرد .با توجه به اينكه تاكنون هيچ دستورالعمل
مشترک و استانداردي براي طول مدت ،سرفصلهاي
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آموزشي ،نحوهي مهارت آموزي در طي دوره در كشور
تدوين نشده است و هر دانشگاهي با توجه به شرايط منطقه
خود اقدام به برنامهريزي و اجراي دوره مينمايد ،پيشنهاد
مي شود آموزش تخصصي بدو خدمت يک روند اجرايي
واحد در سطح كشور داشته باشد و تمام دانشگاهها ملزم به
اجراي آن باشند .اين امر مستلزم استفاده از نظرات
دانشگاههايي است كه تجربه آموزش در اين زمينه را
داشتهاند .بهتر است نتايج اجرا در پايان هر دوره استخراج
و پس از تحليل به واحدها ارسال گردد تا واحدها براي
دورههاي بعدي نقاط ضعف خود را كاهش و نسبت به
ارتقاء برنامه اقدام نمايند.
ارائهي برنامه كامل دوره و سرفصلها به فراگيران در
ابتداي دوره باعث شده تا يكي از نكات مثبت اجراي دوره
توسط آنان باشد كه ضمن شفاف بودن مراحل اجراي دوره
براي اين افراد ،روشي براي كنترل و نظارت بر واحدها در
ارائهي سرفصلها بوده است .يكي از مشكالت عمدهي
آموزشهاي بدو خدمت عدم اطالعرساني دقيق نيروهاي
ورودي از طريق امور اداري است كه منجر به عدم اجراي
دوره و يا اجراي دوره ،با تأخير زياد براي تعدادي از نيروها
ميشود.
هماهنگي زياد براي اجراي دوره با واحدهاي ستادي
يكي از مشكالتي بوده كه از داليل آن وجود برنامههاي
زياد اجرايي در مركز بهداشت ،بي برنامگي در حوزههاي
ستادي ،تعداد فعاليتها و كمبود نيرو در اين حوزهها مي-
باشد .پيشنهاد ميشود حتياالمكان گروههاي هدف بر
اساس سرفصلهاي تعيين شده و به صورت تفكيک شده
آموزش داده شوند در غير اينصورت ميتوان دروسي كه
سرفصل و زمان مشترک دارند در يک جلسه آموزشي
مشترک شركت نمايند .با توجه به جابجايي مديران امور
مالي و اداري در قسمتهاي مختلف دانشگاه و عدم
آشنايي آنها با عملكرد واحدهاي ستادي پيشنهاد ميشود
قبل از شروع خدمت در هر واحد به مدت  2هفته آموزش
بدو خدمت در واحدهاي ستادي جهت آشنايي با عملكرد
آنان طراحي برنامهريزي شود .براي نيروهاي مالي و اداري

كه جذب سيستم ميشوند به دليل عدم وجود برنامه
آموزشي بدو خدمت مدون ،آموزش به روش سنتي توسط
همكاران طي فعاليت كاري ،حساسيت كاري آنان و
جلوگيري از دوباره كاري ،اتالف وقت و هزينه در سازمان
پيشنهاد ميشود .دورههاي علمي و عملي بر اساس
نيازهاي شغلي اين افراد طراحي و اجرا گردد .گروه هدف
ديگري كه در سيستم فاقد هر گوونه آموزش و
توانمندسازي است خدمتگزاران ميباشند كه نظر به
اهميت آموزش اين گروه مطابق با نيازهاي شغلي اين افراد
توسط مديران مربوطه برنامهريزي و اجرا گردد.
از مهمترين محدوديتهاي مطالعه حاضر ميتوان به
پيگيريهاي مداوم و زياد كاركنان جهت حضور در
كالسها و مشغله زياد آنها و مشكالت آموزش عملي و
سختي رفتن به مراكز بهداشتي درماني روستايي در شرايط
جوي نامناسب اشاره كرد.
با توجه به نتايج پژوهش حاضر ،نيازسنجي آموزشي به
صورت متناوب ميتواند خألهاي آموزشي كاركنان را
روشن سازد و به دنبال آن ،آموزش بدو خدمت در صورت
اجراي صحيح ،تأثير به سزايي در افزايش مهارتهاي
شغلي كاركنان تازه وارد سازمانهاي مختلف دارد لذا توجه
خاص سياستگذاران به آن و لزوم بازنگري ساليانه آن
همگام با نيازهاي شغلي جديد شاغلين ،سبب ارتقاء كيفيت
ارائهي خدمات و رضايت كاركنان خواهد شد.
تشکر و قدردانی
بدينوسيله از كليه عزيزاني كه انجام اين پژوهش جز با
مشاركت و صبر و حوصله آنها انجام نميپذيرفت ،تشكر
و قدرداني ميشود.
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