
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  

  نظام سالمتاداري و مالی  هاي پژوهش در حوزهدانشگاهی سومین همایش                                                                                                                    

  1395شهریور  14

 دانشگاه علوم پزشکی بابل                                                                                        

32 

  رضایت کارکنان جدید االستخدام دانشگاه علوم پزشکی بابل از دوره آموزشی 

13توجیهی بدو خدمت در سال 94  

  

  *4نرگس قلی زاده پاشا  ،3احمد غالم نیا روشن ،2فریده قریب ،1شهال حسینخانی روشن

  

 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزش، کارشناس آموزش، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل-1

 رئیس گروه تشکیالت، آموزش و طبقه بندي مشاغل، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل-2

 ارشد، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناسی -3

 کارشناسی ارشد مدیریت، کارشناس طبقه بندي مشاغل، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل-4

 

ت گردد، کسب مهار هدف از برگزاري دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت که براي کارکنان  جدیداالستخدام برگزار میسابقه و هدف: 
شغلی الزم جهت اشتغال، قبول مسئولیت، افزایش همبستگی کارکنان با اهداف سازمانی، بهبود بهره وري سرمایه انسانی و افزایش اثر 
بخشی و کارائی در جهت اهداف سازمان می باشد. از سوي دیگر اثربخشی دوره منوط به رضایت کارکنان از دوره آموزشی می باشد. 

ن مطالعه به بررسی رضایت کارکنان جدیداالستخدام دانشگاه علوم پزشکی بابل از دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت پرداخته لذا ای
  است.

کارمند جدیداالستخدام دانشگاه علوم پزشکی  101پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است. جامعه مورد پژوهش روش کار: 
در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی شرکت نمودند، می باشند.  94ه سال بابل که در دوره توجیهی بدو خدمت ک

ارزیابی محتواي دوره (با چهار  ،سوال در سه مقوله ارزیابی مدرسین دوره (با شش سوال) 15ابزار گردآوري داده ها یک پرسشنامه با 
رکت کنندگان تکمیل کردند. روایی ابزار اندازه گیري توسط کارشناسان سوال) بود که تمام ش 5سوال) و ارزیابی نحوه اجراي دوره (با 

مورد بررسی و تجزیه و  SPSSv.23) تائید گردید. یافته ها توسط نرم افزار آماري 92/0مرتبط و پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ(
  تحلیل قرارگرفت.

)، بیشترین میانگین رضایت 4از حداکثر نمره  18/3±91/0کنندگان از دوره(یافته ها نشان می دهد، میانگین رضایت شرکت  یافته ها:
  ) بوده است. 82/2±11/0) و کمترین آن مربوط به مقوله محتوي دوره (60/3±22/0کارکنان مربوط به مقوله مدرسین دوره (

لی با یت قابل توجهی داشتند. واین مطالعه نشان می دهد، شرکت کنندگان نسبت به دوره توجیهی بدو خدمت رضا نتیجه گیري:
  توجه به میزان رضایت کمتر از مقوله محتوي دوره آموزشی، ارتقاي کیفیت محتوي دوره توجیهی بدو خدمت ضروري می باشد.

  دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت ،االستخدام کارکنان جدید ،رضایتواژه هاي کلیدي: 
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