
  باسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 

  توسعه مدیریت و منابعمعاونت 

  کارگاه چکیده نویسی 

  : زمان

  چکیدهیک تدوین  - کارگروهی انجام :موضوع

نفر از  2370کالس آموزش توجیهی بدو خدمت ... با برگزاري 1392بندي مشاغل دانشگاه در سال گروه تشکیالت، آموزش و طبقه
موضوعات در خصوص   سطح یادگیري یا دانش کسب شدهش اقدام به سنجکارکنان جذب شده را آموزش داده و در پایان هر دوره 

با را )دانش کسب شده(سطح آگاهی  حیطه شغلی و حاصله شامل جنس، سن، تحصیالت، ي داده ها. ه استنمود آموزش داده شده
بر اساس پژوهش . استخراج نمودند که قسمتی از نتایج  آن طی جدول زیر گزارش می گردد SPSS 18 زار افنرماز استفاده 

 )هاي کلیديها، نتیجه گیري و واژهداراي عنوان، نویسندگان و وابستگی، مقدمه و هدف، روش کار، یافته(انجام شده یک چکیده 
  .تدوین نماییدکلمه  300حداکثر با 

و  سطح آگاهی             
  ارتباط آن با 

  مشخصات فردي

 کل  )دانش کسب شده( سطح آگاهی
P Value  ضعیف  متوسط  خوب  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

س
جن

  

  9/41  994  0/6  143  3/17  410  6/18  441  زن  p=149/0  1/58  1376  2/7  170  2/22  525  5/28  681  مرد
الت

صی
تح

  
  3/6  149  2/3  76  9/1  46  1/1  27  زیر دیپلم 

031/0=p  8/10  258  7/3  83  5/4  108  6/2  67  دیپلم  
  9/82  1963  5/6  154  0/32  781  3/43  1028  باالتر از دیپلم

نی
ه س

گرو
  

  2/49  1165  6/8  203  1/10  239  5/30  723  سال 25زیر 
046/0=p  30 - 25 7/40  964  4/2  57  0/23  546  2/15  361  سال  

  1/10  241  2/2  53  3/6  150  6/1  38   سال و باالتر 30

طه 
حی

لی
شغ

  

  3/21  505  7/2  63  0/13  307  7/5  135  اداري مالی  p=067/0  7/78  1865  5/10  250  3/26  628  6/41  987  بهداشتی درمانی
    100  2370  3/13  313  6/39  935  1/47  1122  جمع

 

 هاي فوق یک چکیده مقاله تدوین و در پایان کارگروهی نتایج آن را گزارش نمائید شما با اتفاق اعضاي گروه با استفاده از داده

 



 

  

   1392: آموزش توجیهی بدو خدمتدوره سنجش سطح یادگیري کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل در 

           -4                             -3                            -2                       -1: نویسندگان

  معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابل ، :                وابستگی

ها باعث شده که خیلی از کارکنان شناخت کافی از ساختار، اهداف، وظایف و سازماناندازه  تر شدنبزرگامروزه   :مقدمه و هدف
براي موثر گامی  ،هاي ضمن خدمتبه عنوان یکی از آموزشآموزش توجیهی بدو خدمت . نداشته باشند سازمان خودشانفرایندهاي 

ین مطالعه به منظور بررسی سطح یادگیري ا. شودبا ساختار، اهداف، وظایف و فرایندهاي سازمان محسوب می کارکنانآشنا نمودن 
  .انجام گرفت 1392کارکنان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی بابل در دوره آموزش توجیهی بدو خدمت در سال 

کارکنان جدید جامعه پژوهش . انجام گرفت 1392که به صورت مقطعی در سال  هتحلیلی بود -یاین مطالعه از نوع توصیف: روش کار
به صورت سرشماري انتخاب  ونموده بودند  احدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل که در دوره آموزش توجیهی شرکتالورود و

 SPSS 18ها در نرم افزار داده. قرار ؟؟؟ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید وري دادهآابزار جمع. شدند
 .مورد تحلیل قرار گرفت P>05/0وارد و با آزمون هاي مرتبط در سطح معناداري 

) درصد 9/82نفر یا  1963(بیشترشان از نظر تحصیالت، . مرد بودند) درصد 1/58(نفر 1376 ،نفر مورد مطالعه 2370از بین  :یافته ها
نفر  1865از نظر حیطه شغلی . قرار داشتندسال  25 زیرسنی در گروه ) درصد 2/49(بیشترین افراد  .اراي مدرك دانشگاهی بودندد
متوسط و ) درصد 6/39(نفر  935خوب، ) درصد 1/47(نفر  1122سطح آگاهی . بودند در حیطه بهداشتی درمانی مشغول) درصد 7/78(

دار وجود و سطح آگاهی افراد مورد مطالعه رابطه معنی ، گروه سنیبین سطح تحصیالت. ضعیف بوده است) درصد3/13(نفر  313
 ).p( )067/0=p=149/0( دار وجود نداشتو سطح آگاهی رابطه معنی جنس، حیطه شغلیبین . )p( )047/0=p=031/0(داشت 

این گردد پیشنهاد می. فراد آموزش دیده در سطح نسبتا مناسب قرار گرفتا یادگیرينتایج مطالعه نشان داد که سطح  :گیرينتیجه
  .اجرا گردد دوره آموزشی براي سایر کارکنان آموزش ندیده

 آموزش توجیهی، آموزش ضمن خدمت، آموزش بدو خدمت، کارکنان جدید الورود :واژه هاي کلیدي

 


