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Abstract  Article Info 

Introduction: Today, human resource development is one of the most important issues 

in strategic planning of organizations and human resource efficiency is one of the key 

tools for organizational success. One of the concepts in order to empower employees is 

human resource development. Good governance has emerged as the key to the 

development conundrum. The purpose of this study was to develop an education-based 

human resource development model based on good governance in medical universities. 

Methods: The research is qualitative and the data are collected based on the grounded 

theory, through review of texts and in-depth and semi-structured interviews with 12 

experts in the field of human resources in the Ministry of Health and medical 

universities by snowball sampling method to theoretical saturation. Data collection and 

analysis was performed by open, axial and selective coding steps and fuzzy Delphi 

approach was used in two stages to identify the final indicators. 

Results: The model of education-based human resource development based on good 

governance includes ten factors in six categories: causal factors (accountability-

transparency), central category (governance-development capacity building), 

contextual factors (attitude-identity), intervention factors (Coordination), strategies 

(consequentialism-effectiveness of roles-tasks) and consequences (socio-cultural 

development, personal development, educational development) and the relationship 

between the factors mentioned in the data theory diagram of the foundation was 

presented. 

Conclusion:  Accountability, transparency, attitude and identity, coordination, 

consequentialism, effectiveness of roles and tasks in the development of human 

resources based on good governance leads to socio-cultural development, personal 

development and educational development. 
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علوم    یخوب در دانشگاه ها  یبر حکمران   یآموزش محور مبتن یتوسعه منابع انسان  ی الگو نیتدو

 ( یف ی)مطالعه ک  کشور یپزشک 
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 ده کی چ

  ی ن ابزارها یتر ی دیاز کل ی انسان یرو ین یها بوده و کارآمدسازسازمان ی راهبرد  یزیرن مباحث برنامهیجزء مهمتر ی امروزه توسعه منابع انسان  : مقدمه

د  یت خوب به عنوان کلیاست. حاکم  یشود، توسعه منابع انسانیکارکنان مطرح م  یتوانمندساز  یکه در راستایم یاز مفاه  یباشد. یکیت سازمانها میموفق
الگوی توسعه منابع انسانی آموزش محور مبتنی بر حکمرانی خوب در دانشگاه های   تدوینده است. هدف از انجام پژوهش یتوسعه مطرح گرد یمعما

 علوم پزشکی بود. 

نفر از  12  با   بررسی متون و مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته  از طریقنظریه داده بنیاد  بوده و داده ها بر اساس    کیفیاز نوع  پژوهش   ها: روش

و تحلیل    خبرگان حوزه منابع انسانی در وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی با روش نمونه گیری گلوله برفی تا حد اشباع نظری جمع آوری 
مرحله استفاده  2در  یفاز  ی کرد دلفیاز رو   یینها  یهاشاخص   ییشناسا یبراو    ها با انجام مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت  داده 

 گردید. 

شفاف سازی(،  -)پاسخگویییخوب شامل ده عامل در شش طبقه: عوامل عل  یبر حکمران  یآموزش محور مبتن  یمدل توسعه منابع انسان : هایافته

-ییجه گرای(،راهبردها)نتی(، عوامل مداخله گر)هماهنگ ساز یت بخشیهو-)نگرشی نه ایتوسعه(، عوامل زم-یحکمران یت سازی)ظرفی مقوله محور
(بود و ارتباط بین عوامل یاد شده در دیاگرام نظریه داده  یموزشتوسعه آ ی،  توسعه فردی،  اجتماع-یامد ها)توسعه فرهنگیف( و پی وظا-نقش ها  یاثربخش

  بنیاد ارائه گردید.

شفافیت، نگرش و هویت بخشی، هماهنگ سازی، نتیجه گرایی، اثر بخشی نقش ها و وظایف در مسیر توسعه منابع انسانی    پاسخگویی، : یریگجه ینت

 اجتماعی، توسعه فردی و توسعه آموزشی میگردد.-مبتنی بر حکمرانی خوب منجر به توسعه فرهنگی
 

 آموزش و پرورش  ،یسازمان  های ¬ارزش  ت،یریمد : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
به س توجه  تکویبا  انسانیریگاه مدیو جا  ینیر  منابع  در   یت 

  گردد میکامالً روشن    یت منابع انسانیریجهان امروز، فلسفه مد
  ی ن سازمان و منابع انسانیالزم ب  یهای هماهنگ  یستیکه اوالً با
ل  یجاد گردد و دوماً نیا یاهداف مشترک سازمانرش یدر جهت پذ

منابع انسانی    .(1)ن کندیرا تضم  ی و منابع انسان  ی به اهداف سازمان
مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی هر سازمان بوده و توسعه منابع  

(.  2انسانی از محوری ترین فرآیندها در مدیریت منابع انسانی است)
انسان منابع  ها  یتوسعه  توانمندساز  یجنبه  تفو  یمختلف  ض  ی و 

میاخت بر  در  را  سازمان  در  کارکنان  امروزهیگیار  حوزه  یا  رد.  ن 
  ییشده است و بر خودشکوفا  یر و تحوالت اساسییدستخوش تغ

. توسعه منابع  (3)بالقوه کارکنان تمرکز دارد  یش استعداد هایو نما
و کمک به    یابی، ارزییشناسا  ی و توسعه را برا  یادگیری،  یانسان

  یگیرد و شخص را قادر میبکار م  یکلید  یها  یستگیتوسعه شا
ق  یاز طر  یشخص  یزیخود را با برنامه ر  یو آت  یسازد تا شغل فعل

به سرانجام رساند دن(4)آموزش  متغ  یای. در  و   ی ر کنونیمتحول 
هایافزا مهارت  بهبود  و  دانش  سازمان  یفرد  یش  کارکنان   ی و 

نه باال بردن دانش  یکه در زم  ییر است و سازمان هایاجتناب ناپذ
م رو  برنامه  خود  کارکنان  دشوار  یز یهارت  با  مواجه    ینکنند 

امروزه با توسعه مفهوم آموزش، عالوه بر آشنایی    .(5)خواهند شد
با مهارت ها و فنون، نظام تفکری فرد نیز مورد توجه قرار میگیرد  

. سیر (6)دهندمیو واژه توسعه را بجای آموزش مورد تاکید قرار  
رویکرد   با  انسانی  منابع  دهندگی  توسعه  های  پارادایم  تحول 

های ارتقا دهنده  آموزش ،  آموزش ساختاریافتهشامل    آموزش محور
توسعه مسیر شغلی  و    های ارتقا دهنده منابع انسانیآموزش،  مهارت

 .(7)باشدمی  و مدیریت استعداد
در ادبیات مدیریت، حکمرانی خوب اشاره به نقش مشترک و  

سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی در اداره    تعریف شده
نی  یش بیاست های پیدر اتخاذ س. حکمرانی خوب، (8)جامعه دارد

ی شفاف  یح دولت، بروکراسی شفاف، پاسخگویشده، آشکار و صر
اجرا فعالیدستگاه های  قبال  فعال  یی در  ت های خود، مشارکت 

ز برابری همه افراد در برابر  یاسی و نیس-مردم در امور اجتماعی
می تبلور  در حال (9)ابدیقانون،  از کشورهای  بسیاری  در  امروزه   .

توسعه ، حکمرانی خوب را به عنوان تنها راه چاره توسعه و پیشرفت 
. (10)شودمیخود دانسته و هر روز که میگذرد اهمیت آن بیشتر  

اصول حکمرانی خوب که توسط بانک جهانی و سازمان ملل متحد 
شد استقالل،  شناسایی  مشارکت،  پاسخگویی،  از:  عبارتند  ه 

 (. در11مشروعیت، شایستگی، مسئولیت پذیری و حاکمیت قانون)

 شفافیت؛ از:  عبارتند که دارد اصل چهار خوب عمل، حکمرانی

ارتقاء پاسخگویی؛ از    ی کیخوب    یحکمران   .(12)مسئولیت؛ 
بن  یهایژگیو توسعه در  یموفق  یبرا  یادیبرجسته  ک کشور  یت 

شامل   یجوامع بشر  یهانکه اغلب بحرانی. با توجه به ا(13)است
گستردهیط دستها  انتخاب  یاف  منظور  و    یابیبه  بهداشت  به 

است،    یزندگ  یاستانداردها  یاز براین  ل به منابع موردیآموزش و ن
حکمران رستوانمی خوب    یلذا  جهت  موجود  موانع  اید  به  ن  یدن 

 .  (14)ان برداردیاهداف را از م
توان از سه منظر  ن حکمرانی خوب و توسعه را مییارتباط ب

ارزیابی قرار داد. رویکرد اول؛ حکومت دموکرات بر  یمورد  ک، که 
و حقوق بشر داللت میکند. رویکرد    یت پذیریت، مسئولیمشروع
مربوط    دوم؛ کردن  اداره  توانایی  به  بیشتر  که  مؤثر  حکمرانی 
رد سوم؛ عملکرد هماهنگ تا شکل حکومت کردن. رویک   شودمی

دیگر   و  دولت  میان  تعامالت  و  اقدامات  در  نظم  به  منجر  که 
ن  . حاکمیت خوب مفهومی است که به عنوا (15)شودمی   ، بازیگران

، با توجه به اهمیت بهداشت و  کلید معمای توسعه مطرح گردید
به عنوان   زمینه،  این  درمان در جامعه، سرمایه گذاری دولت در 

ت  یفیک ین رو برسیاز ا ،دولت شناخته شده یکی از وظایف اصلی
دولت بهداشت  کار  بخش  در  پزشکی   درمان،  ها  آموزش  از    و 

 .(16)باشدمی برخوردار  یت خاصیاهم
منابع    یط توسعه  با  رابطه  در  هایی  پژوهش  اخیر  سالهای 

انجام خوب  حکمرانی  و  نمونه    انسانی  عنوان  به  است.  شده 

 منابع ارائه الگوی  توسعه"دلگشایی و همکاران در مطالعه ای به 

پرداخته، یافته ها نشان   "ایران درمان و بهداشت بخش در انسانی
توسعه  آموزش پزشکی،  و  بهداشت، درمان   منابع داد در بخش 

 رده باالترین زیرنظر ویژه به و گیرد قرار باید الزامات جزو انسانی

با در راهبردی تعهد سازمانی  گیرد.  قرار  حمایت   الگوی مورد 

  .(17دارد) انسانی منابع مؤلفه را  تأثیر بیشترین پیشنهادی،

در پور  آرش  و  خوب،  "محمودی  حکمرانی  عنوان  با  ای  مطالعه 

 بیان نمودند که شاخص"سازوکار ایجاد توانمندی در تحقق توسعه

 و مختلف، ارتباط مثبت ابعاد در هتوسع حکمرانی خوب با های
 معیاری عنوان دارد.  واین شاحض ها را می توان به  معناداری

بنابراین سنجش برای دانست  توسعه   این موثر ارتباط میزان 

خلخالی   .(18است) ناپذیر انکار امری توسعه مفاهیم با ها شاخص
ساز مفهوم  به  پژوهشی  در  همکاران،  در    یو  خوب  حکمرانی 

آموزش و پرورش عمومی ایران با رویکرد پدیدارشناسی پرداختند.  
داد تحقق حکمران نشان  آموزش عموم  ینتایج  نظام    ی خوب در 

نقشها   ی، اثربخشییگراجهیشش گانه نت   یکشور در قالب سازه ها
ارتقا وظائف،  ساز  یو  شفاف  ظرفیارزشها،  سازی،  و    یت 

مفهوم  ییپاسخگو در    . کاظمی و همکاران(19)است  یسازقابل 

بررسی رابطه علی بین توسعه انسانی و حکمرانی    "بهمطالعه ای  

مدت بین حکمرانی    نتایج نشان داد که در بلند  که  پرداخته،"خوب
خوب و توسعه انسانی رابطه علی دوطرفه وجود دارد، ولی در کوتاه 

انسانی   از سوی توسعه  و  رابطه یکطرفه  این  به حکمرانی  مدت 
پور حسن و همکاران در مطالعه به ارئه الگویی   .(20)باشدمی خوب  

برای امکان سنجی و استقرار اثر بخش حکمرانی خوب در آموزش  
  ه مدیریت روند تغییرات در حوزنشان داد  عالی پرداخته، یافته ها  
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محیط،    آموزش تغییرات  اساس  انسانی  بر  نیروی  بودن  دارا 
در بین    از میان برداشتن موانع دسترسی به آموزش  و  متخصص

بیشترین ظریب اهمیت هستند)  (. 21ابعاد حکمرانی خوب دارای 
عنوان تحلیل تأثیر حکمرانی    در مطالعه ای با  سامتی و همکاران

های  شاخص  اثر  بررسی  به  انسانی  توسعه  شاخص  بر  خوب 
نتایج نشان پرداخته که  حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی  

کامال   داد آماری  لحاظ  به  و  مثبت  اثر  خوب  حکمرانی  کیفیت 
صادقیان و همکاران    .(22)دارد   معنادار بر شاخص توسعه انسانی

  "خوب حکمرانی مبنای بر سازمانی توانمندسازی مدل طراحی"به
 بعد10به دست آمده   یافته های با رویکرد کیفی پرداخته، طبق

 قانون حاکمیت مشارکت،"خوب   حکمرانی برمبنای توانمندسازی

ارزشها، پذیری شفافیت، آموزش، و  توسعه و   و مسئولیت 
 هدف ارتباطات، رهبری، و اجتماعی سرمایه کنترل، پاسخگویی،

شناسایی شد.    "مؤلفه25مجموع   با عدالت و گرایی نتیجه و روشن
 سازمان یک برتری در مناسب انسانی شاخصی منابع ازآنجاکه

مزبور  منابع آماده سازی و تجهیز بود، دیگر سازمانهای به نسبت
 کلیه و بوده برخوردار ویژه اهمیت از تغییرات، با مواجهه برای

 برنامه و وقت  بیشترین سرمایه، باید مأموریتی نوع هر با سازمانها

 .(23دهند) اختصاص مختلف ابعاد در انسانها پرورش به را
با عنوان حکمرانی خوب و توسعه    ی در مطالعه ا رودرا و سانیال

انسانی در ایالتهای هندوستان، اثر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی  
که   دادنتایج نشان    دهه اخیر مورد بررسی قرار داده اند  را طی دو

خوب  حکمرانی  های  شاخص  توسعه    بهبود  بر  مستقیمی  اثرات 
  ی ت منابع انسانیریمد  ی. لوپز و همکاران به بررس(24)انسانی دارد

ج یپرداختند. نتا یسازمان یر یادگین کننده در ییبه عنوان عامل تع
انتخاب  داد  نشان استخدام  راهبردیکه  آموزش  مشارکت   ی،  و 

  ی سازمان یریادگیبر  یمثبت  به صورت یریم گی کارمندان در تصم
  یسازمان یریادگیبه صورت مداوم    یستیر گذاشته است که بایتاث

ارز مورد  گ  یابیکارکنان  پژوهش(25)ردیقرار  در  عنوان    ی.  با 
  ی خوب در ط  ی ندل عنوان کرده که حکمرانیخوب، گر  یحکمران

که بدان شده باز    یها و توجه   قیدو دهه گذشته با توجه به تحق
ختن تفکر در مورد نقش  یکه سبب برانگ  باشد میمبهم    یمفهوم
محبوب  ی حکمران بر  عالوه  است.  شده  توسعه  روند  تأثیدر  ر  یت 
خوب چگونه    ینست که حکمرانیخوب، مسئله مهمتر ا  یحکمران
که به بهبود   ییها. درک راهکندمیبهتر شدن کمک    یر براییبه تغ

بای م  یحکمران براید  یانجامد  مهم  تمرکز  و    یک  محققان 
حام  یمتخصصان و  توسعه،  در  حکومت  نقش  نگران  که    ی باشد 
اثر    دهنده  نشان  یژانگ و ل  یبررس  جینتا  .(26)باشندی اصالحات م

باال عملکرد  انسان  تیریمد  یمثبت  عملکرد  یمنابع    سازمان  بر 
 .(27)بود

شده  تقریباً تمامی سازمان های ایرانی فاقد رویکرد سازماندهی
انسانی خود هستند. دلیل عدم بذل توجه  های منابع  برای سیستم

از بسیاری  از سوی  این حوزه  به  است که    کافی  سازمان ها آن 

شود عملیاتی تلقی می  یها به عنوان یک هزینهمنابع انسانی آن
گذاری مهم. این در حالی است  و نه به عنوان پایگاه سود یا سرمایه 

انسان منابع  توسعه  برای  مناسبی  استراتژی  اگر  طراحی  که  ی، 
داشته سیستم وجود  کارکنان  شغلی  توسعه  و  ارتقاء  آموزش،  ها، 

پایدار  و  بهینه  سودی  کسب  باعث  مدت  دراز  در  باشد، 
پارادا.  (28)گرددمی شدن  حکمرانیمطرح  ناکارآمد   یم  تجربه  و 

، توجه  و آموزش بخش صنعت در بخش سالمت  یبودن مدل ها
ها مدل  از  استفاده  به  را  نظران  ا  یحکمران  یصاحب  ن  یدر 

 .  (29)ها جلب نمودسازمان

علیرغم اجرای پراکنده برخی از الگو های مدیریتی در برخی 
واحدهای بخش سالمت از جمله اجرای الگوی حاکمیت بالینی و  
مدل   استقرار  و  درمانی  آموزشی  مراکز  در  بخشی  اعتبار  الگوی 
و   پزشکی  علوم  های  دانشگاه  از  برخی  در  انسانی  منابع  تعالی 
مقایسه الگوهای فوق با الگوی حاکمیت خوب به نظر می رسد  

حا الگوی  رویکرد   که  دارد  وجود  امکان  در این  را  کمیت خوب 
دانشگاه های توسعه منابع انسانی به صورت همه گیر به تمامی  

تبیین چنین الگویی در   شناسایی و  .تعمیم داد  علوم پزشکی کشور
دانشگاه های علوم پزشکی که از جمله سازمانهای تخصصی مهم 

د ضرورت انجام  توانمی توسعه کشور است،    و تأثیر گذار براقتصاد و
نمایان سازد. لذا تخصص و مهارت و توسعه نیروی    این تحقیق را

درمان و آموزش پزشکی برای دستیابی    ،انسانی در بخش بهداشت
به اهداف توسعه ملی ضروری و بهره گیری از نظام توسعه منابع  

هدف انسانی را به یک امر حیاتی و ضروری بدل می سازد. لذا  
انسایاصلی محقق   منابع  توسعه  مناسب  الگوی  آموزش  افتن  نی 

علوم   های  دانشگاه  در  خوب  حکمرانی  رویکرد  بر  مبتنی  محور 

 . پزشکی می باشد

 هاروش 
کرد کیفی  یو با رو  ی بودهادین پژوهش بر حسب هدف بنیا

طبق نظریه داده    انجام شد.  98/1399ساله در سال  1طی دوره  
و مصاحبه با خبرگان، ابعاد و مولفه  اسنادی  بنیاد بر اساس مطالعات  

  ی آموزش محور مبتن  یتوسعه منابع انسان  یشاخص های الگو  ها و
خوب شناسایی و مدل پژوهش طراحی گردید. نظریه    ی بر حکمران
شود که پژوهش های  در زمینه هایی بهره گیری می  داده بنیاد،

.  (30)اندکی صورت پذیرفته و نظریه چارچوب داری در دست نباشد
فعال در    یخبره اجرایی و دانشگاه  12این پژوهش    یجامعه آمار

بودند که به روش    دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت
 . (1شماره )جدول گلوله برفی انتخاب گردیدند

پنج با خبرگان در قالب  عمیق و نیمه سااختار یافته مصااحبه
اد تا حد اشاباع نظری انجام و یه داده بنیبر اسااس نظر باز،  سائوال

تحلیال داده هاا باا انجاام مراحال کادگاذاری بااز، محوری و انتخاابی  
 همصااحبه انجام شاد12  ، ازباز  یگذاردصاورت گرفت در مرحله ک

گاذاری محوری دو سااادر در مرحلاه کا  ه اساااتخرا یاکادهاای اول
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در )الکو ها، نظریه ها و اساناد باالدساتی( ات پژوهشیبراسااس ادب
مضمون سازمان دهنده)مقوالت اصلی 10کد ثانویه، در  67مجموع

 یطبقه  اساتخرا  گردید. در این پژوهش برا 6گراندد تئوری( در
 یکرد دلفیاز رو یینها  یهاشااخص  ییها و شاناسااغربال شااخص

درجاه در دو   7باا شااایوه اعاداد فاازی مثلثی و طیف فاازی    یفااز
برای حصااول اطمینان از کیفیت و اعتبار مرحله اسااتفاده گردید.  

مطالعه از راهبردهای پیشاانهادی اشااتراوس و کوربین شااامل: 

رعایت اصااول روش شااناساای، مشااخص کردن هدف تحقیق  
قاات  منااساااب، خودآگااهی، آموزش و مطاالعاه ماداوم در مورد تحقی

کیفی، بازتاب پذیری و مشاارکت جویی در طول تحقیق اساتفاده 
زان یم ،بمنظور ساانجش روایی و پایایی ابزار پژوهش(.  31شااد)

در ساطح  یب هولساتیدگاه خبرگان با محاسابه ضارید  یهمبساتگ
به دسات آمد؛ 764/0اساکات   یب پیو ضار882/0،  ل شااخصیتحل

 .باشد یم یکه مقدار مطلوب

 مشخصات دموگرافیک  .1جدول 

 درصد فراوانی  های دموگرافیکویژگی

 جنسیت 
 %83 10 مرد

 %17 2 زن

 سن

 %16 2 سال 35کمتر از 

 %42 5 سال 45تا  35

 %42 5 سال45باالی

 تحصیالت 

 - - کارشناسی 

 %50 6 کارشناسی ارشد 

 %50 6 دکتری 

 کاری سابقه

 %42 5 سال 15تا  5

 %58 7 سال15باالی 

 %100 12 کل

 نتایج
کدهای   هانجام شد  های  مصاحبه، از  باز  یدر مرحله کدگذار

براساس  یاول محوری  کدگذاری  مرحله  در  سدر  و  استخرا   ه 
مضمون سازمان    10کد ثانویه، در  67ات پژوهش در مجموعیادب

شاخص های توسعه    مولفه ها و .  طبقه استخرا  گردید  6دهنده در
در دانشگاه    منابع انسانی آموزش محور مبتنی بر حاکمیت خوب

 . باشدمی 2های علوم پزشکی کشور به شرح جدول شماره
اول مرحله  تحقیق    67دلفی،  در  از  استخرا   مورد  شاخص 

توسط نظر  12حاصله  اجماع  با  نهایت  در  و  بررسی  مورد  خبره 
شاخص    6شاخص حذف و12خبرگان دو شاخص  با هم ادغام و

گرد دلفی،یاضافه  دوم  مرحله  در  دلفیتحل  دند.    ی برا  یفاز  ی ل 
شاخص   60ن مرحلهیدا کرد. در ایمانده ادامه پ  یباق  یهاشاخص

چ یدر دور دوم ه.  قرار گرفتند  یابیخبره مورد ارز12دگاهیبراساس د
 یان فرایند دلفیپا  یبرا  یان خود نشانهید که ایحذف نگرد  یسوال

بد ترتیبود.  قالب    60ب  ین  در  اصل  6شاخص  )مضمون یمقوله 
دهنده(،   پا10سازمان  و  یمضمون  ها  مولفه  و  ابعاد  عنوان  به  ه 

 د.ید گردییو تا ییمدل  شناسا یشاخص ها
ق یااات تحقیااادب یبااا اجماااع نظاار خبرگااان و بررساا

 شااده در قالااب ماادل نهااایی پااژوهش ییشناسااا یرهااایمتغ
 (:1شکل گردید) ارائه

 مولفه ها وشاخص های توسعه منابع انسانی آموزش محور مبتنی بر حاکمیت خوب .2جدول 

 محوری)کدهای مفهومی(کد گذاری  کدهای باز)کدهای ثانویه(

 تاکید سازمان بر جامعه پذیری کارکنان 

 نگرش و هویت بخشی  

 رویت پذیری ارزشهای سازمانی برای افراد درون سازمان و بیرون سازمان 

 تالش سازمان برای انتقال مفاهیم و ارزشهای سازمانی

 برنامه مشخص سازمانی جهت جانشین پذیری

 کارکنان تقویت هویت فردی 

 اهمیت حضور در سازمان برای کارکنان 

 کارکنان سازمان  منطقی بودن اعمال و رفتار

 نگرش مثبت کارکنان به تحوالت سازمانی 

 وجود نگرشهای عمیق و اصولی کارکنان

 ی وجود ارتباط معنادار وتضمین شده بین بخشهای مختلف سازما

 حضور فعال کارکنان در فعالیت های  یادگیری وعملکردی سازمان  هماهنگ سازی 

 ایجاد و توسعه فعالیتهای کاری شبکه های یادگیری  به منظورتحقق یادگیری مداوم 
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فراهم شدن امکانات الزم جهت ارائه آموزشهای چندگانه برای توسعه افراد درراستای انجام وظایف خار  ازقلمرو  
 محدودشغلی شان 

 برگزاری جلسات وحدت رویه جهت برای هماهنگی منابع انسانی

 جهت هماهنگ سازی کارکنان طراحی و اجرای فعالیتها وکارگاههای تیمی

 تسریع و توسعه مسیرهای ارتباطی درسازمان  

 ترغیب کارکنان به شرکت در انجمن های تخصصی  

 اجتماعی - توسعه فرهنگی
 ها و گروههای کاری تشویق کارکنان به تشکیل تیم

 تشویق  کارهای تیمی در بین کارکنان 

 ترغیب کارکنان به همکاری با یکدیگر در بخش های مختلف کاری 

 ای و تخصصی کارکنان  طراحی آموزش های ضمن خدمت بر اساس نیازهای حرفه

 توسعه آموزشی 

 طراحی آموزش های ضمن خدمت بر اساس عالئق و سالئق کارکنان 

 تناسب آموزش های برگزار شده در راستای دانش شغلی کارکنان 

 برگزاری مداوم آموزش های ضمن خدمت کارکنان 

 های مستمر و مداوم برای کارکنان برگزاری آموزش 

 بکارگیری روش های متنوع آموزشی برای یادگیری کارکنان 

 استفاده  از امکانات و تجهیزات مختلف در برگزاری دوره های آموزشی  

 بهره مندی از اساتید و خبرگان حوزه منابع انسانی

 سط مدیریت سازمانمدیریت سازمان ارایه بیانیه واضح نسبت به مقاصد سازمان تو

 نتیجه گرایی 

 سنجش صحیح کیفیت خدمات 

 بازبینی موثر و قاعده مند کیفیت خدمات با رویکرد داشتن اطالعات 

 وجود شرایطی بمنظور ارایه نظرات و پیشنهادات کاربران و افراد غیر کاربر در رابطه با کیفیت خدمات 

 کیفیت خدمات در فرایندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری بهره مندی از اطالعات بدست آمده در رابطه با 

 شفاف سازی سازمان برای کلیه اعضای موثر بر امر تصمیم گیری و داشتن شرائط برابری در تصمیم گیریها

 اثربخشی نقشها و وظایف

 ارایه بیانیه واضحی از نقشها و مسؤلیت های مربوط به مدیران اجرایی و غیر اجرایی 

 تفکیک نقشهای رئیر و مدیر اجرایی از یکدیگر

 ینفعهای ذ  اخذ تصمیمات سازمانی در جهت اهداف و مقاصد سازمان با لحاظ نمودن منافع گروهی و سازمان

 بکارگیری موثرنقطه نظرات مردم و کاربران خدمات

 اجرای درست استراتژی های سازمانی 

 آگاهی سازمان در خصوص میزان تغییراتی در جهت تضمین موفقیت  

 مشخص بودن موضع مدیریت سازمان و کارمندان در قبال انجام وظایف 

 پاسخگویی 

 پاسخگویی سازمان در قبال ذینفعان خود 

 خط مشی واضح و روشن سازمان در راستای پاسخگویی به کاربران خدمات و تکریم ارباب رجوع 

 ارتباط های متفاوت و موثر 

 در دسترس بودن اهداف، طرحها، قراردادهای مالی و به طور کلی اطالعات و خروجی های سازمان 

 اتخاذ رویکردی واضح جهت دخیل شدن کارکنان در امر تصمیم گیری 

 طراحی سیستمی موثر جهت احقاق  حقوق کارمندان سازمان 

   تشخیص مهار های الزم مدیران منتصب برای وظائفشان 

 ظرفیت سازی حمکرانی و توسعه 

  الزام به توسعه مهارت های الزم در امر تصمیم گیری توسط سازمان

 تشکیل کمیته ای جهت شناسایی و جذب افراد مورد نیاز بمنظور حصول اهداف سازمانی 

   مهارت های بیشتر و به روز کردن دانش کارکنان و مدیرانایجاد موقعیت هایی در جهت توسعه 

 شناسایی هر گونه نیازهای آموزشی و توسعه ای 

 برخورداری کارکنان از تجربه متناسب و مرتبط در زمینه کاری  

 توسعه فردی

 برخورداری کارکنان از استعداد و مهارت در زمینه شغل محوله  

 تسلط کافی کارکنان در مهارتهای مورد نیاز شغل 

 اطمینان کارکنان به قابلیت های خود برای انجام دادن موفقیت آمیز کارها 

 های الزم برای انجام دادن کار وجود توانایی 

 وجود قدرت و توانمندی ذهنی و دانش و معلومات پایه در شغل  

 رسیدن به اهدافی که فرد و سازمان برای کارکنان در نظر گرفته است. 

 توانایی یافتن روش های متفاوت برای رسیدن به اهداف فردی و سازمانی  

 ایجاد توانایی یادگیری به طور مستقل  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             6 / 11

https://edcbmj.ir/article-1-2680-fa.html


 کشور  یعلوم پزشک   یخوب در دانشگاه ها یبر حکمران یآموزش محور مبتن  یسانتوسعه منابع ان یالگو نیتدو

Edu Stra Med Sci                                      2021, Vol. 14, No.4 167 

 آن فکرکرده اند توانایی پیروی و عملی کردن روشی که کارکنان بصورت ذهنی در مورد

تدوین بیانیه ای رسمی توسط سازمان در جهت تشریح انواع تصمیماتی که از سوی مدیر اجرایی و کارگزاران اتخاذ  
 شده، برای کاربران و همچنین ذینفعان سازمان 

 شفاف سازی
 در اختیار قرار دادن  اطالعات مناسب برای مدیران همراه با تجزیه و تحلیلی قوی، شفاف و جزئیات کامل  

 اطمینان از ارایه اطالعات شفاف از مباحث فنی و اجرایی به موقع 

 فراهم آوردن اطالعات و مشاوره های خوب از منابع مختلف اطالعاتی سازمان همراه با میل و رغبت  

 توانایی در مدیرسازمان بمنظور تشخیص صحت اطالعات مورد نیاز خود   ایجاد

 

 
 خوب  یبر حکمران یآموزش محور مبتن یتوسعه منابع انسان یالگو .1شکل 

 

 بحث 
  یمبتن  ین پژوهش عوامل موثر بر مدل توسعه منابع انسانیدر ا

حکمران طبقه  یبر  شش  در  علیشرا"خوب  ده یپد"،"یط 

زم"،"یمحور ایعوامل  گر"،  "ینه  مداخله   "راهبردها"،"عوامل 

 ی بند  یل دهنده مدل دسته بندیبعنوان عوامل تشک"امد ها یپ"و
به  طبقات  آن  از  کدام  هر  که  شفاف    ییپاسخگو"بعد2  شدند  و 

و    یحکمران  یت سازیظرف"بعد 1  ،ی ط علیطبقه شرا  یبرا"یساز

پد  ی برا"توسعه محوریطبقه  هو"بعد  1،  یده  و  ت  ینگرش 

 ی برا"یهماهنگ ساز"بعد1،  ینه ایطبقه عامل زم  یبرا"یبخش

نقش ها و   یاثربخش ،ییجه گراینت"بعد 2طبقه عوامل مداخله گر،

- یتوسعه فرهنگ"بعد3ت  یطبقه راهبردها و در نها  یبرا"فیوظا
امدها دسته  یپ  طبقه  یبرا"یتوسعه آموزش   ،یتوسعه فرد  ،یجتماعا

ابعاد  شوند می  یبند از طبقات و  ادامه در خصوص هر کدام  . در 
بررس و  به بحث  برا  ی ذکر شده  و  توسعه  ییتب  یپرداخته  ن مدل 

انسان حکمران  یمبتن  یمنابع  پ  یبر  میارا  ییشنهادهایخوب   ی ه 
 م. یده

علی:   حکمرانی  "پاسخگویی "  (1مولفهشرایط  اصلی  شرط 
خوب است، به طور کلی یک سازمان یا مؤسسه به کسانی پاسخگو  

. در رابطه  شوندمی خواهد بود که از تصمیمات یا اقدامات آن متأثر  
در خوب  حکمرانی  در  پاسخگویی  مولفه  علوم   با  های  دانشگاه 

و   پزشکی سازمان  مدیریت  موضع  بودن  مشخص  به  توجه 
ال انجام وظایف، پاسخگویی سازمان در قبال ذی کارمندان در قب

راستای  در  سازمان  روشن  و  واضح  مشی  خط  خود،  نفعان 
پاسخگویی به کاربران خدمات و تکریم ارباب رجوع، ارتباط های 
متفاوت و موثر، در دسترس بودن اهداف، طرحها و به طور کلی  
اتخاذ رویکردی واضح جهت  اطالعات و خروجی های سازمان، 

اهمیت  دخی حایز  بسیار  گیری  تصمیم  امر  در  کارکنان  شدن  ل 
 .  باشدمی

قابلیت "شفافیت"(2مولفه و  اطالعات  آزاد  جریان  معنی  به 
است. در این راستا در  دسترسی سهل و آسان به آن برای همه  

دانشگاه های علوم  حکمرانی خوب در    رابطه با مولفه شفافیت در
توسط سازمان در جهت   توجه به تدوین بیانیه ای رسمی  پزشکی

تشریح انواع تصمیماتی که از سوی مدیر اجرایی و کارگزاران اتخاذ  
شده برای کاربران و همچنین ذینفعان سازمان، در اختیار قرار دادن   
قوی  تحلیلی  و  تجزیه  با  همراه  مدیران  برای  مناسب  اطالعات 
  شفاف و جزئیات کامل، اطمینان از ارایه اطالعات شفاف از مباحث
مشاوره های  و  اطالعات  آوردن  فراهم  موقع،  به  اجرایی  و  فنی 
خوب از منابع مختلف اطالعاتی سازمان همراه با میل و رغبت و 
ایجاد توانایی در مدیرسازمان بمنظور تشخیص صحت اطالعات  

 مورد نیاز خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
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بنای زیر  "ظرفیت سازی حکمرانی و توسعه"مقوله محوری:  
که این    باشد می توسعه منابع انسانی توانمند سازی نیروی انسانی  

در این راستا در    گرددمی مهم در سایه آموزش و یادگیری میسر  
های الزم  توجه به تشخیص مهارت  دانشگاه های علوم پزشکی

های الزم مدیران منتصب برای وظائفشان، الزام به توسعه مهارت
ازمان، ایجاد موقعیت هایی در جهت در امر تصمیم گیری توسط س

های بیشتر و به روز کردن دانش کارکنان و مدیران  توسعه مهارت
و در نهایت شناسایی هر گونه نیازهای آموزشی و توسعه ای دارای  

 اهمیت خاص است. 

به اقداماتی اشاره  "نگرش و هویت بخشی"  عوامل زمینه ای: 
ی نظیر بودن با  تا نظام ها حر مشترک ب  کندمی دارد که کمک  

دانشگاه های علوم فرهنگ مشترک را حفظ کنند. در این راستا در  
توجه به تاکید سازمان بر جامعه پذیری کارکنان، رویت    پزشکی 

بیرون   و  سازمان  درون  افراد  برای  سازمانی  ارزشهای  پذیری 
سازمان، تالش سازمان برای انتقال مفاهیم و ارزشهای سازمانی،  

سازم مشخص  هویت  برنامه  تقویت  پذیری،  جانشین  جهت  انی 
فردی کارکنان، اهمیت حضور در سازمان برای کارکنان، منطقی  
به   اعمال و رفتار کارکنان سازمان، نگرش مثبت کارکنان  بودن 
تحوالت سازمانی و وجود نگرشهای عمیق و اصولی کارکنان از 

 . باشدمی اهمیت ویژه ای برخوردار 

گر:  مداخله  س"  عوامل  مکانیسم "ازیهماهنگ  به  اصوال 
. گرددمی هایی اشاره دارد که موجب پیوستگی میان اجزاء نظام  

بعد تالش   به عنوان    کندمیاین  را  افراد، فرآیندها و رویه ها  تا 
دانشگاه های  اجزای نظام در کنار هم نگه دارند. در این راستا در  

پزشکی بین   علوم  شده  تضمین  و  معنادار  ارتباط  وجود  به  توجه 
خشهای مختلف سازمانی، حضور فعال کارکنان در فعالیت های  ب

سازمان، وعملکردی  کاری  یا  یادگیری  فعالیتهای  توسعه  و  جاد 
شبکه های یادگیری به منظورتحقق یادگیری مداوم، فراهم شدن  
افراد   توسعه  برای  چندگانه  آموزشهای  ارائه  امکانات الزم جهت 

مح قلمرو  از  خار   وظایف  انجام  شان،  درراستای  شغلی  دود 
انسانی،   منابع  هماهنگی  جهت  رویه  وحدت  جلسات  برگزاری 

جهت هماهنگ سازی  طراحی و اجرای فعالیتها و کارگاههای تیمی
حائز   درسازمان  ارتباطی  مسیرهای  توسعه  و  تسریع  و  کارکنان 

 . باشدمیاهمیت 

توجه به ارایه بیانیه واضح  "نتیجه گرایی"(1مولفه  راهبردها: 
صد سازمان توسط مدیریت سازمان، سنجش صحیح  نسبت به مقا

کیفیت خدمات، بازبینی موثر و قاعده مند کیفیت خدمات با رویکرد 
داشتن اطالعات، وجود شرایطی بمنظور ارایه نظرات و پیشنهادات  
کاربران و افراد غیر کاربر در رابطه با کیفیت خدمات و بهره مندی 

یت خدمات در فرایندهای از اطالعات بدست آمده در رابطه با کیف
 برنامه ریزی و تصمیم گیری حائز اهمیت ویژه ای است. 

توجه به شفاف سازی   "اثربخشی نقش ها و وظایف"(2مولفه
داشتن   و  گیری  تصمیم  امر  بر  موثر  اعضای  کلیه  برای  سازمان 

شرائط برابری در تصمیم گیریها، ارایه بیانیه واضحی از نقشها و  
به   مربوط  تفکیک  مسؤلیت های  اجرایی،  و غیر  اجرایی  مدیران 

نقشهای رئیر و مدیر اجرایی از یکدیگر، اخذ تصمیمات سازمانی  
در جهت اهداف و مقاصد سازمان با لحاظ نمودن منافع گروهی و 

بکارگیری موثر نقطه نظرات مردم و کاربران    های ذینفع،سازمان
ن خدمات، اجرای درست استراتژی های سازمانی وآگاهی سازما

در خصوص میزان تغییراتی در جهت تضمین موفقیت از اهمیت 
 است . ار ویژه ای برخورد

افزایش خودشناسی،    شامل"توسعه فردی"(1مولفه  پیامدها: 
بینی فرد در محیط کار   افزایش استدالل و گسترش افق جهان 
تجربه   از  کارکنان  برخورداری  به  توجه  راستا  این  در  باشد.  می 

مینه کاری، برخورداری کارکنان از استعداد متناسب و مرتبط در ز
و مهارت در زمینه شغل محوله، تسلط کافی کارکنان در مهارتهای 
مورد نیاز شغل، اطمینان کارکنان به قابلیت های خود برای انجام  
دادن موفقیت آمیز کارها، وجود توانایی های الزم برای انجام دادن  

توانمندی ذهنی و دان ش و معلومات پایه در  کار، وجود قدرت و 
روش  یافتن  توانایی  اهداف  شغل،  به  رسیدن  برای  متفاوت  های 

فردی و سازمانی، ایجاد توانایی یادگیری به طور مستقل وتوانایی  
پیروی و عملی کردن روشی که کارکنان بصورت ذهنی در مورد 

 آن فکرکرده اند دارای اهمیت ویژه ای است. 

آموزشی"(2مولفه های  ر  منظور،"توسعه  زمینه  در  فرد  شد 
و   آموزش  مختلف  های  روش  از  استفاده  با  و  مختلف  آموزشی 

دانشگاه های همچنین آموزش های مستمر است. در این راستا در  
توجه به طراحی آموزش های ضمن خدمت بر اساس    علوم پزشکی 

های  آموزش  طراحی  کارکنان،  تخصصی  و  ای  حرفه  نیازهای 
ئق کارکنان، تناسب آموزش ضمن خدمت بر اساس عالئق و سال

های برگزار شده در راستای دانش شغلی کارکنان، برگزاری مداوم  
آموزش های ضمن خدمت کارکنان، برگزاری آموزش های مستمر 
و مداوم برای کارکنان، بکارگیری روش های متنوع آموزشی برای  
در  مختلف  تجهیزات  و  امکانات  از  استفاده   کارکنان،  یادگیری 

د و خبرگان  برگزاری  اساتید  از  بهره مندی  و  آموزشی  وره های 
 حوزه منابع انسانی از اهمیت وِیژه ای برخوردار است. 

منظور، رشد فرد در زمینه  "اجتماعی-توسعه فرهنگی"(3مولفه
دانشگاه  های فرهنگی و فعالیت های تیمی است. در این راستا در  

نجمن توجه به ترغیب کارکنان به شرکت در ا  های علوم پزشکی 
های تخصصی، تشویق کارکنان به تشکیل تیم ها و گروههای  

تشویق  کارهای تیمی در بین کارکنان و ترغیب کارکنان   کاری،
به همکاری با یکدیگر در بخش های مختلف کاری حائز اهمیت 

 . باشدمی
و همکاران) دلگشایی  مطالعه  پیشنهادی  17در  در  الگوی    )

نسانی دارد و توسعه منابع انسانی  بیشترین تاثیر را  مولفه منابع ا 
در بخش  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زیر نظر باالترین 
رده سازمانی با تعهد راهبردی مورد حمایت قرار گیرد که با الگوی  
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دارد.   مطابقت  مطالعه  این  لوپزپیشنهادی  مطالعه  نتایج   (25)در 
بودند که آموزش راهبردی و مشارکت کارمندان در   نشانگر این 
تصمیم گیری به صورت مثبتی بر یادگیری سازمانی تاثیر گذاشته  
است که بایستی به صورت مداوم یادگیری سازمانی کارکنان مورد  

  نشان  (27ی)ژانگ و ل یبررس جینتامچنین و ه ارزیابی قرار گیرد.
  بر عملکرد  یمنابع انسان  تیریمد  یاثر مثبت عملکرد باال  دهنده
رودرا  نتایج مطالعهکه با مطالعه حاضر مطابقت دارد.    بود   سازمان
 نشان میدهد که بهبود شاخص های حکمرانی خوب  (24)و سانیال

اثرات مستقیمی بر توسعه انسانی دارد که با این مطالعه همخوانی  
خلخالی مطالعه  در  همچنین  تحقق    (19)دارد.  داد  نشان  نتایج 
مومی کشور در قالب سازه های حکمرانی خوب در نظام آموزش ع

گرایی، اثربخشی نقشها و وظائف، ارتقای ارزشها،  شش گانه نتیجه
سازی است  شفاف سازی، ظرفیت سازی و پاسخگویی قابل مفهوم

بر که   نتایج    (20). در مطالعه کاظمیاستضر  امطالعه ح  منطبق 
نشان داده که در بلندمدت بین حکمرانی خوب و توسعه انسانی  
رابطه  این  مدت  کوتاه  در  ولی  دارد،  وجود  دوطرفه  علی  رابطه 

.که  دباشمی یکطرفه و از سوی توسعه انسانی به حکمرانی خوب  
مطالعه مطابقت دارد. مطابق  این  با عوامل شناسایی شده در این  

رانی  کیفیت حکم  (22)نتایج مطالعات صورت گرفته توسط سامتی
شاخص توسعه   خوب اثر مثبت و به لحاظ آماری کامال معنادار بر

پور) دارد. انسانی آرش  و  محمودی  مطالعه  در  ( 18همچنین 
با های شاخص ارتباط  ابعاد در توسعه حکمرانی خوب  مختلف، 
از این منظر یافته های پژوهش حاضر نیز  دارد.  معناداری و مثبت

تاثیر   کننده  خوب  تایید  حکمرانی  های  منابع  شاخص  توسعه  بر 
گراستانسانی   مطالعه  تأث  (26)ندلی.   در    ی ر حکمرانیکه  خوب 

بیان   را  توسعه  روند  و  شرایط  بهبود  مطالعه   کندمی چگونگی  با 
برای   خوب  حکمرانی  های  شاخص  و  داشته  همخوانی  حاضر 

آموز انسانی  منابع  تایید  توسعه  را  منتهی وجه   .کندمیش محور 
توسعه   نقش حکمرانی خوب در  پژوهش حاضر  نوآوری  و  تمایز 
منابع انسانی آموزش محور به تفکیک عوامل شرایطی، راهبرده و  

بود همکاران)  پیامدها  و  حسن  پور  مطالعه  تغییرات  21طبق   )
محیط، منابع انسانی متخصص و  موانع دسترسی به آموزش در  

ابعا در  بین  و  دارد  را  اهمیت  بیشتریت ضریب  د جکمرانی خوب 
همکاران) و  صادقیان  ابعاد23مطالعه   برمبنای توانمندسازی ( 

 توسعه و ارزشها، قانون حاکمیت خوب شامل مشارکت، حکمرانی

گرایی   نتیجه پاسخگویی و و مسئولیت پذیری شفافیت، آموزش، و
  مطابقت دارد.بوده که ابعاد این پژوهش با هر دو مطالعه 

همانگونه که مشاهده می شود حکمرانی خوب روایتی نو از  
و حاکمیمفاه ت یمی همچون دموکراسی، پاسخگویی، مشارکت 

ن حال چارچوبی به دست میدهد که همه این  یقانون است و در ع
روایتگر   خوب  حکمرانی  شوند.  جمع  یکجا  در  ارزشها  و  اهداف 

هدف    خوب با  یضوع حکمرانن مو یتوسعه انسان محور است. بنابرا
قات  ی ج تحقینتااست. دار مطرح شده یپا ی به توسعه انسان یابیدست

و    ین توسعه منابع انسانیدهند که ب  یحوزه مورد پژوهش نشان م
وجود دارد. اما    یمعنادار  یخوب در بلندمدت رابطه عل  یحکمران

ا مدت  کوتاه  رابطه  یدر  سوین  از  انسان  یکطرفه  به    ی توسعه 
موانع ساختاری، قانونی،    گرددمیپیشنهاد  .  باشدمی خوب    یحکمران

هنی حکمرانی خوب در دانشگاه های علوم پزشکی  فرهنگی و ذ
گسترش  دامنه تحقیق به جوامع بزرگتر  مورد بررسی قرار گیرد و  

و از فان داده کااوی بارای اساتخرا  قوانین وابستگی بین  یافته 
مورد توجه قرار   اده از تحلیلداده بندی های رتبه ها در کنار استف

 گیرد. 
در انجام هر پژوهش مشکالت و تنگناهایی مترتب است. در  
بیماری   شیوع  به  توجه  با  ها  انجام مصاحبه  پژوهش جهت  این 
کرونا و اعمال محدودیت های  ناشی از آن، برخی از مصاحبه ها  

 بصورت مجازی برگزاز گردید.   

 نتیجه گیری
انساانی آموزش محور مبتنی بر حکمرانی مدل توساعه منابع 

خوب شااامل ده عامل درشااش طبقه: عوامل علی)پاسااخگویی و 
ساازی حکمرانی و توساعه(، شافاف ساازی(، مقوله محوری)ظرفیت

زمایانااه هاویااتعاواماال  و  عاواماال    ای)ناگارش  باخشاااای(، 
راهبردها)نتیجه گرایی، اثربخشااای    ساااازی(،گر)هماهنگمداخله
اجتماعی، توسااعه  -ا)توسااعه فرهنگیهها و وظایف( و پیامدنقش

فردی و توسااعه آموزشاای( بود و ارتباط بین عوامل یاد شااده در 
دیااگرام نظریاه داده بنیااد ارائاه گردیاد. پااساااخگویی، شااافاافیات،  

بخشای گرایی، اثرساازی، نتیجهنگرش و هویت بخشای، هماهنگ
هاا و وظاایف در مسااایر توساااعاه مناابع انساااانی مبتنی بر نقش

اجتماعی، توساعه فردی -منجر به توساعه فرهنگی  حکمرانی خوب
که مؤلفه های موجود در   ی. از آنجائگرددمیو توسااعه آموزشاای  

از  یهماانناد آموزش بدعاد بلنادمادت دارناد و جزئ  یتوساااعاه انساااان
خود را  یمحساوب شاده که در بلندمدت آثار جانب  یه انساانیسارما

خوب در کوتاه مدت قادر نخواهد بود   یلذا حکمران دهد.ینشاان م
مالحظه داشااته باشااد. با گذر زمان و بهبود  یر قابل ایبر آن تأث

 یرگذاریزان تأثی، میموجود در توسعه انسان  یت در مؤلفه هایفیک
معناادار و پررنگتر خواهاد بود. بناابر این پیاامادهاای توساااعاه مناابع 

نشاگاه های انساانی آموزش محور مبتنی بر حکمرانی خوب در دا
توسااعه فرهنگی اجتماعی، توسااعه فردی و بویژه   ،علوم پزشااکی
بر اساس مطالعات صورت گرفته و یافته   .باشدمیتوسعه آموزشی 
پژوهش   الزاماات   توانمیهاای  الگوی طراحی شااااده را جزو 

سااازمانی قرار داد و بر اساااس زیر ساااختها و شاارایط محیطی، 
داشات و روساای دانشاگاه بازنگری نمود. مدیران ارشاد وزارت به 

ند با برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی توانمیهای علوم پزشااکی  
و سااااماندهی فعاالیتهاای پراکناده مرتبط با موضاااوع، از اقدامات  
بخشای اجتناب کرده و با رویکردی منساجم، بساتر توساعه منابع 

 انسانی مبتنی بر حکمرانی خوب را فراهم کنند. 
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