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 يارزشيابي عملكرد فارغ التحصيالن كارشناسي پرستار

 هاي وابسته به و سرپرست بالفصل آنان در بيمارستان از ديدگاه خودشان

  1380دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 
 
  

  بشردوست، سيامك رضا مهجور... شايسته صالحي، زهرا توكل، روشنك حسن زهرايي، نصرا
  

  
 

   چكيده مقاله
هـاي    يكي از راههاي سـنجش حاصـل نهـايي برنامـه      .مقدمه

ارزشيابي عملكرد فارغ التحصيالن در محـيط كـار         , آموزشي
ارزشـيابي  «اي تحـت عنـوان        مطالعه, به همين منظور  . است

عملكرد فارغ التحصـيالن كارشناسـي پرسـتاري از ديـدگاه            
هاي وابسته    خودشان و سرپرست بالفصل آنان در بيمارستان      

انجام شده » 1380به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال      
  .است
 اسـت   Triangulation اين پژوهش، يك مطالعه      .اه  روش

در مرحلـه   . كه در دو مرحله و به دو روش انجام شده اسـت           
ــراي طراحــي  , اول ــه منظــور كســب اطالعــات ضــروري ب ب

يعنــي اجــراي , پرسشــنامه از روش دلفــي و در مرحلــه دوم
 با طرح مـوازي اسـتفاده شـده         Surveyاز روش   , ارزشيابي

طريق سرشماري است و جمعيت     گيري به     روش نمونه . است
 49 فارغ التحصيل كارشناسي پرستاري و       97پژوهش شامل   
اي   آوري اطالعات از طريق پرسشـنامه       جمع. سرپرستار است 

 حيطه عملكردي است كه داراي روايي محتواست و         6شامل  

                                                 
گي امور پژوهش ثبت شده و هزينه آن از  دفتر هماهن80309اين طرح با شماره   

درماني -محل اعتبارات معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  .استان اصفهان پرداخت گرديده است

دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم , گروه مامايي, روشنك حسن زهرايي
  .اصفهان, درماني استان اصفهان-پزشكي و خدمات بهداشتي

پايايي آن نيز از طريق محاسبه ضـريب آلفـاي كرونبـاخ بـه              
  .دست آمده است

پژوهش نشان داد كـه ميـانگين ارزشـيابي         هاي     يافته .نتايج
ها بـه جـز      عملكرد از ديدگاه فارغ التحصيالن در كليه حيطه       

حيطــه آموزشــي و پژوهشــي بــه مراتــب بــاالتر از ميــانگين 
, عـالوه بـر آن    . ارزشيابي از ديدگاه سرپرسـتاران مـي باشـد        

بيشترين و كمترين درصد فراواني در سطوح خوب تـا عـالي        
تحصـيالن بـه ترتيـب مربـوط بـه حيطـه            از ديدگاه فـارغ ال    

و حيطـه آموزشـي و      )  درصـد  7/91(هاي پرسـتاري      مراقبت
ــي  ــد3/42(پژوهش ــدگاه  )  درص ــطوح از دي ــين س و در هم

سرپرستاران به ترتيب مربـوط بـه حيطـه تكامـل و توسـعه              
 6/30(و حيطه آموزشي و پژوهشـي       )  درصد 3/67(اي    حرفه
  .بوده است) درصد
التحصيالن پرستاري را در حيطـه       ضعف عملكرد فارغ     .بحث

هـاي مشـترك و       ريـزي   توان بـا برنامـه      آموزش و پژوهش مي   
هاي آموزشي باليني برطرف نمـود و بـا ارائـه             همكاري گروه 

هاي آموزشي    هاي مداوم در خصوص پژوهش و تنش        آموزش
  .پرستاران اين عملكردها را بارور نمود

, سرپرسـتار , يالنفارغ التحص ,  ارزشيابي عملكرد  .هاي اصلي   واژه
  اي  توسعه حرفه, پژوهش, آموزش, مراقبت پرستاري, پرستار
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  ارزشيابي عملكرد فارغ التحصيالن كارشناسي پرستاري

  43  /  4ه  شمار1381سال /  مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

  مقدمه
هاي بهداشتي را تشكيل  نيروي انساني پايه و اساس نظام

هاي آموزشي نيروي انساني  ها و برنامه دهد و اگر طرح مي
متناسب با نيازهاي بهداشتي و شرايط اجتماعي كشورها نباشد، 

ود سطح سالمت را در جوامع خود به حدي آنها قادر نخواهند ب
برسانند كه مردم بتوانند از نظر اجتماعي و اقتصادي زندگي مولد 

در اين ميان، براي ارائه اين خدمات بهداشتي، . داشته باشند
از نظر اهميت همين بس كه . پرستاري نقش قابل توجهي دارد

ا واحد درماني ر-تقريباً يك سوم بودجه عملياتي مراكز بهداشتي
شرايط حال و آينده باعث گرديده تا ). 1(گيرد پرستاري در بر مي

تري در نظام  هاي بيشتر و سنگين سرپرستاران مسؤوليت
ها  درماني بر عهده بگيرند و براي اجراي اين مسؤوليت- بهداشتي

هاي پرستاري با  و ايفاي نقش منحصر به فرد خود و ارائه مراقبت
  ).2(كيفيتي بهتر آماده باشند

بايد فارغ , هاي درسي طراحي شده پرستاري برنامه
هاي مورد نظر  التحصيالن را به طور شايسته براي ارتقاي توانايي

شايد به جرأت بتوان ). 3(براي عمل در حيطه باليني ياري كند
ترين بخش هر برنامه آموزشي و درسي، ارزشيابي  گفت كه اساسي

هاي برنامه پي برد و  ه كاستيتوان ب است زيرا تنها با انجام آن مي
  ).4(براي رفع آنها اقدام كرد

نه تنها شامل آنهايي , هاي مورد انتظار در ارزشيابي بازده
است كه مانند نتايج آخر جلسات يادگيري معلوم و مشخص 

كاربردها، انتقال و اثرات يادگيري مجدد است : بلكه شامل, است
گيري  ن آنها را اندازهكه ممكن است بالفاصله پس از آموزش نتوا

ها  گيري اين بازده كرد و تنها مدت زماني پس از آموزش اندازه
هاي سنجش  يكي از راه, بنابراين). 5(پذير خواهد بود امكان

هاي آموزشي و درسي، ارزشيابي عملكرد فارغ  حاصل نهايي برنامه
بيش از دو دهه است كه ). 3(التحصيالن در محيط كار است

دنيا نگران بازده آموزشي علوم پزشكي و ميزان مراكز پزشكي 
  ).6(كارآيي آن توسط فارغ التحصيالن مي باشند

در مورد اينكه ارزشيابي عملكرد فارغ التحصيالن از چه 
هاي متعددي وجود دارد كه از آن  طريقي انجام گيرد، ديدگاه

توان به موارد خودارزشيابي و ارزشيابي توسط سرپرست  جمله مي
فراگير يك منبع آشكار براي گردآوري . اشاره كردبالفصل 

هيچ كس ديگر يك ديدگاه , اطالعات درباره اوست و به جز او
ارزشيابي توسط , از سوي ديگر). 7(پرده مستمر از او ندارد بي

يك جزء مهم , سرپرستاران به عنوان يك ديدگاه متفاوت
  ).8(ارزشيابي برنامه است

رسد كه  به نظر مي, ر ايرانطي مرور مطالعات انجام شده د
اي در  رغم لزوم انجام مطالعات همه جانبه و به صورت دوره علي

اي بر روي حاصل نهايي آموزش  مطالعه, نظام آموزش پرستاري
. پرستاري به شكل مورد نظر اين پژوهش صورت نگرفته است

بر اهميت , با توجه به تأكيد مطالعات در ساير كشورها, بنابراين
يعني خودارزشيابي فارغ التحصيالن , ين جنبه از ارزشيابيانجام ا

و ارزشيابي سرپرست بالفصل از آنها و با توجه به نياز نظام 
آموزشي پرستاري به اين گونه اطالعات و دستيابي نسبي آموزش 
علوم پزشكي به اهداف كمي خود در چند دهه اخير، لزوم انجام 

در اين راستا، با توجه به . رسد چنين مطالعاتي ضروري به نظر مي
ريزي و  اهميت اين موضوع در مباحث مديريت براي برنامه

ها در امر نتايج  همچنين براي رهايي از پيش داوري, گيري تصميم
آموزش پرستاري و سنجش كارآيي آن، ضرورت اجراي چنين 

تواند در  نتايج حاصل مي, به عالوه. گردد مطالعاتي مشخص مي
هاي پرستاري و بودجه  جرا شده توسط دانشكدهدفاع از برنامه ا

, هايشان صرف شده و همچنين آگاهي فارغ التحصيالن از توانايي
  .كاربرد داشته باشد

اين پژوهش، به منظور ارزشيابي عملكرد فارغ التحصيالن از 
ديدگاه هر دو گروه و همچنين تعيين و مقايسه ميانگين امتيازات 

 و ارزشيابي آنان توسط سرپرست خودارزشيابي فارغ التحصيالن
  .بالفاصل آنان انجام گرفته است

  
  ها روش

 و در دو مرحله و به Triangulationاين پژوهش، يك مطالعه 
  .يابي با طرح موازي صورت گرفته است دو روش دلفي و روش زمينه
تعيين محتوي پرسشنامه بود كه از طريق , مرحله اول اين پژوهش

 نفر از 11نظرات, گونه كه ابتدا مجريبدين . دلفي انجام شد
ترين  نظران پرستاري را به صورت مكتوب در مورد عمده صاحب
 6هايي كه يك فارغ التحصيل كارشناسي پرستاري بايد پس از  فعاليت

ها  بندي اين فعاليت ماه كار در بيمارستان انجام دهد و همچنين دسته
بندي كرده و آنها را  هآوري و دست ها را جمع سپس پاسخ. گردآوري كرد

دهندگان بازگرداند تا در مورد آنها بحث و اظهار نظر نمايند و  به پاسخ
چندين , در اين مرحله. ها را شناسايي كنند ها و اولويت مسائل و پاسخ

بر روشن شدن هر چه بيشتر , مرتبه با مصاحبه حضوري با اين افراد
با حضور تمام اين اي  اهداف پژوهش تكيه شده و نهايتاً در جلسه

با توجه به اهداف آموزش پرستاري، متون پرستاري، , كنندگان شركت
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شرح وظايف و نيازهاي كنوني جامعه پرستاري و همچنين ساير 
, در آخرين بررسي دلفي. بندي رسيد به يك جمع, مطالعات انجام شده

 اي شامل دو بخش پرسشنامه
بر ) راي سرپرستاران سؤال ب69 سؤال براي فارغ التحصيالن و 70(

و در ) خيلي ضعيف، ضعيف، متوسط، خوب، عالي(اساس معيار ليكرت 
هاي پرستاري، آموزشي  مديريت و رهبري، مراقبت:  حيطه عملكردي6

اي  تكامل و توسعه حرفه, و پژوهشي، ارتباط و همكاري، تفكر انتقادي
طريق روايي آن از طريق روايي محتوا و پايايي آن از . تنظيم گرديد

مطالعه راهنما و محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ صورت گرفت كه براي 
 تعيين 973/0 و براي سرپرستاران 931/0پرسشنامه فارغ التحصيالن 

  .شد
جمعيت . يابي انجام گرفت اي به روش زمينه مطالعه, در مرحله دوم

 نفر فارغ التحصيل 97گروه اول . مورد مطالعه شامل دو گروه بودند
هاي وابسته به دانشگاه  سي پيوسته پرستاري كه در بيمارستانكارشنا

 به 1376شاغل بوده و از سال )  بيمارستان12(علوم پزشكي اصفهان 
اند و سابقه اشتغال حداقل  بعد از دانشگاه دولتي فارغ التحصيل شده

شش ماه پس از فارغ التحصيلي دارند و همگي يك برنامه درسي را 
نين قبالً بهيار نبوده و دانشجوي كارشناسي ارشد همچ. اند تجربه كرده

 سرپرستار 49گروه ديگر از سرپرستاران بالفصل شامل . باشند نيز نمي
كه حداقل از شش ماه قبل سرپرستي فارغ التحصيالن مذكور را بر 

  .اند عهده داشته
آوري  جمع. گيري به صورت سرشماري بوده است روش نمونه

. كاري صبح، عصر و شب انجام گرفتها نيز در سه شيفت  داده
هايي در  شامل پرسش, پرسشنامه عالوه بر سؤاالت مربوط به عملكرد

سابقه : زمينه مشخصات دموگرافيك واحدهاي مورد پژوهش مانند
اشتغال، سابقه مسؤوليت شيفت، مدت كار دانشجويي و محل تحصيل 
براي فارغ التحصيالن، سن، جنس، تأهل، مدت سرپرستي فارغ 
التحصيل از طرف سرپرستار و ميزان تحصيالت وي، نوع بخش و نام 

  .بيمارستان محل اشتغال بوده است

براساس پاسخ , معيار سنجش امتيازات هر حيطه عملكردي
 براي 4به صورت صفر براي خيلي ضعيف تا , ها به موضوعات نمونه

  .عالي محاسبه شد
وصيفي و استنباطي هاي آمار ت ها از روش براي تجزيه و تحليل داده

  .استفاده شده استSPSS افزار  و نرم) tآزمون (
  

  نتايج
 سال داراي اين 5/25±2فارغ التحصيالن با ميانگين سني

، سابقه ) درصد1/52(و مجرد )  درصد74(زن : اند ها بوده ويژگي
، سابقه مسؤوليت ) درصد3/58( ماه 6كار دانشجويي كمتر از 

حصيل از دانشگاه علوم پزشكي ، فارغ الت) درصد4/85(شيفت 
 68(، سابقه اشتغال حداكثر دو سال )  درصد3/85(اصفهان 

، و عدم عضويت يا همكاري با ) درصد2/42(، بخش ويژه )درصد
  ). درصد8/91(انجمني در رابطه با پرستاري 

مشخصات دموگرافيك گروه سرپرستاران داراي ميانگين 
، ) درصد98(اسي  و داراي مدرك تحصيلي كارشن8/40±6سني 

)  درصد6/86(سرپرستي فارغ التحصيل به مدت حداكثر دو سال 
  .اند بوده

از فارغ التحصيالن )  درصد3/75( نفر 73به طور كلي 
)  درصد7/24( نفر 24عملكرد خود را در سطح خوب تا عالي و 

اند و هيچ يك از آنها خود را در  در سطح متوسط ارزشيابي كرده
). 1جدول (ضعيف ارزشيابي نكرده است سطح ضعيف يا خيلي 

عالي در حيطه  بيشترين درصد فراواني در سطح خوب تا
بوده و كمترين درصد در )  درصد7/91(هاي پرستاري  مراقبت

)  درصد3/42(پژوهشي  همين سطوح در حيطه آموزشي و
  . باشد مي
  

 حيطه عملكردي از ديدگاه واحدهاي مورد 6ورد پژوهش و امتيازات آنان در  توزيع فراواني امتيازات ارزشيابي عملكرد فارغ التحصيالن م.1جدول 
  پژوهش در هر دو گروه فارغ التحصيالن و سرپرستاران

 عالي خوب متوسط ضعيف خيلي ضعيف حيطه عملكرد

  مديريت و رهبري
  فارغ التحصيالن

 سرپرستاران

  

-  
)1(%1 

  

)1/2(%2  
)1/6(%6 

  

)6/20(%20  
)8/37(%37 

  

)68(%66  
)9/34(%42 

  

)3/9(%9  
)2/12(%12 

  هاي پرستاري مراقبت
  فارغ التحصيالن

 سرپرستاران

  

-  
- 

  

-  
)1/5(%5 

  

)2/8(%8  
)7/35(%35 

  

)1/70(%68  
)8/39(%39 

  

)6/21(%21  
)4/19(%19 
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  التحصيالن كارشناسي پرستاري ارزشيابي عملكرد فارغ
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  آموزشي و پژوهشي
  فارغ التحصيالن

 سرپرستاران

  

)1/2(%2  
)1/4(%4 

  

)3/11(%11  
)5/24(%24 

  

)3/44(%44  
)8/40(%40 

  

)32(%31  
)4/21(%21 

  

)3/10(%10  
)2/9(%9 

  ارتباط و همكاري
  فارغ التحصيالن

 سرپرستاران

  

-  
- 

  

-  
)2/10(%10 

  

)7/24(%24  
)7/36(%36 

  

)6/53(%52  
)8/39(%39 

  

)6/21(%21  
)3/13(%13 

  تفكر انتقادي
  فارغ التحصيالن

 سرپرستاران

  

-  
)1(%1 

  

)1(%1  
)3/13(%13 

  

)5/15(%15  
)5/26(%26 

  

)9/62(%61  
)9/43(%43 

  

)6/20(%20  
)3/15(%15 

  اي تكامل و توسعه حرفه
  فارغ التحصيالن

 سرپرستاران

  

-  
)1(%1 

  

)1/3(%3  
)1/6(%6 

  

)2/15(%15  
)5/25(%25 

  

)7/56(%55  
)50(%49 

  

)7/24(%24  
)4/17(%17 

  كل
  فارغ التحصيالن

 سرپرستاران

  

-  
- 

  

-  
)1/4(%4 

  

)7/24(%24  
)9/45(%45 

  

)9/64(%63  
)8/38(%38 

  

)3/10(%10  
)2/11(%11 

  
  

از فارغ )  درصد50( نفر 48بالفصل عملكرد  سرپرستاران
را در )  درصد9/45( نفر 45التحصيالن را در سطح خوب تا عالي 

را در سطح ضعيف ارزشيابي )  درصد1/4( نفر 4سطح متوسط و 
اند و هيچ يك از فارغ التحصيالن در سطح خيلي ضعيف  كرده

 درصد سرپرستاران حيطه تكامل و 4/67 .اند ارزشيابي نشده
اند در حالي  اي را در سطح خوب تا عالي برآورد كرده توسعه حرفه

 درصد آنها حيطه آموزشي و پژوهشي را خوب تا عالي 6/30كه 
  ).1جدول (ارزشيابي نموده اند 

ميانگين امتيازات ارزشيابي عملكرد فارغ التحصيالن از ديدگاه 
دار شدن آزمون براي كل  و سطح معنيخودشان و سرپرستاران 
 آورده شده است كه نشان 2ها در جدول  آن و هر يك از حيطه

دهد فارغ التحصيالن نسبت به سرپرستاران به طور  مي
اند  خود را باالتر ارزشيابي كرده عملكرد) >001/0P(داري  معني

دار نبوده  و تنها اين تفاوت در حيطه آموزشي و پژوهشي معني
  .است

  
 حيطه عملكردي مورد نظر از 6هاي توصيفي كل امتيازات ارزشيابي عملكرد فارغ التحصيالن مورد پژوهش و امتيازات آنان در   شاخص.2جدول 

  ديدگاه واحدهاي مورد پژوهش در هر دو گروه فارغ التحصيالن و سرپرستاران
  )P(نتيجه   معيارميانگين± انحراف  حداكثر حداقل حيطه عملكرد

  ) امتياز56=  گزينه 14 (يت و هبريمدير
  فارغ التحصيالن

 سرپرستاران

  

11  
9 

  

53  
53 

  

83/6  ±21/36  
23/9  ±72/33 

  
  
03/0 

   امتياز80=  گزينه 20 (هاي پرستاري مراقبت
  فارغ التحصيالن

 سرپرستاران

  

41  
18 

  

79  
79 

  

87/7  ±03/58  
89/12  ±60/51 

  
  
001/0<  
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  )امتياز 32=  گزينه 8 (آموزشي و پژوهشي
  فارغ التحصيالن

 سرپرستاران

  

5  
3 

  

30  
31 

  

04/5  ±86/16  
10/6  ±62/15 

  
  
132/0 

  ) امتياز44=  گزينه 11 (ارتباط و همكاري
  فارغ التحصيالن

 سرپرستاران

  

19  
12 

  

42  
44 

  

75/5  ±13/30  
38/7  ±97/26 

  
  
001/0 

  ) امتياز40=  گزينه 10 (تفكر انتقادي
  فارغ التحصيالن

 انسرپرستار

  

14  
7 

  

39  
40 

  

84/4  ±65/27  
91/6  ±10/26 

  
  
001/0<  

  ) امتياز24=  گزينه 6 (اي تكامل و توسعه حرفه
  فارغ التحصيالن

 سرپرستاران

  

7  
4 

  

24  
24 

  

36/3  ±08/17  
08/4  ±80/15 

  
  
02/0 

  ) امتياز276=  گزينه 69 (كل
  فارغ التحصيالن

 سرپرستاران

  

138  
68 

  

260  
269 

  

02/25  ±94/185  
35/41  ±82/167 

  
  
001/0< 

  
  

  بحث
بطور كلي نتايج پژوهش بيانگر آن بود كه فارغ التحصيالن 

در . اند عملكرد خود را نسبت به سرپرستاران بهتر ارزشيابي نموده
پژوهشي فارغ التحصيالن عملكرد خود را بسيار توانمندتر از 

عه در حالي كه مطال) 3(دانند برداشت اساتيد و سرپرستانشان مي
داري بين خودارزشيابي فارغ التحصيالن و  ارتباط معني, ديگري

ارزشيابي آنان توسط سرپرستشان نشان نداد و اين دو ارزشيابي 
با آن كه بعضي معتقدند كاركنان ) 9(را از يكديگر مستقل دانست

هاي  ارزش, و اعضاي سازمان در موقع ارزشيابي از عملكرد خود
ا مورد توجه قرار داده و به خود نمره متعلق به سازمان خودمدار ر

دهد  اي كه فرد به عملكرد خود مي نمره, يعني. دهند بااليي مي
و اين امر ) 10(دهد اي نيست كه سرپرست به او مي همانند نمره

دهند  تحقيقات نشان مي. خورد در پژوهش حاضر نيز به چشم مي
ي ترين شخص برا  درصد مديران سرپرست مستقيم را مناسب98

 درصد از 45در حالي كه تنها , دانند ارزشيابي كاركنان مي
كاركنان سرپرست مستقيم را براي ارزشيابي فرد مناسب 

اند و اغلب معتقدند كه نظر سرپرست مستقيم بايد  تشخيص داده
رياست در دست , به نحو مناسبي كنترل شود و به قول معروف

  .يك نفر قرار نگيرد

مربوط به آموزش و همچنين برخي معتقدند كه مشكالت 
عدم تناسب وظايف فارغ التحصيالن با اهداف آموزشي و شكاف 

تواند بر توانايي  بين امور نظري و عملي و يا آموزشي و باليني مي
, بنابراين. فارغ التحصيالن براي ارائه عملكرد مناسب مؤثر باشد

هاي مشترك از طريق همكاري دو گروه آموزشي و  ريزي برنامه
الزم ). 7(ها كمك كند تواند در از بين بردن اين شكاف ليني ميبا

به ذكر است كه وجود محيط مساعد براي استفاده از علوم و 
يكي از مسائل مهم در عملكرد فارغ , هاي فراگرفته شده مهارت

التحصيالن است چنان كه گفته شده هر گاه عملكرد كارمندي 
انست بدان گونه عمل تو در سطحي نيست كه به باور شما او مي

بايد ابتدا محيط كار را مورد بررسي و تحقيق قرار داد كه , كند
آيا تجهيزات و ابزار كافي و الزم را براي انجام كار در اختيار فرد 

  ).10(قرار داده است
وري پرسنل پرستاري را  اي مهمترين عوامل مانع بهره مطالعه

هاي ضمن  آموزشعدم تطابق حجم كار با تعداد پرسنل ضعف در 
خدمت، مشكالت در اجراي فرايند پرستاري و كمبود امكانات و 
  تجهيزات و اشكال در آموزش دوران دانشجويي معرفي نموده

نتايج اين پژوهش نشان داده كه فارغ التحصيالن در ). 11(است
حيطه آموزش و پژوهش كمترين نمره ارزشيابي را از ديدگاه 
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. اند رستاران بالفصل كسب كردهخود و همچنين ارزشيابي سرپ
اين امر بيانگر عدم تعهد فارغ التحصيالن در امر آموزش مداوم 
است و لزوم انجام تحقيقات و به كار بردن نتايج آن در محيط 

دهد و لزوم پرورش روحيه تحقيق و تفحص در  عمل را نشان مي
هاي مداوم در خصوص  دانشجويان و همچنين ارائه آموزش

 كارگيري نتايج آن به فارغ التحصيالن را نمايانگر پژوهش و به
  .سازد مي

دهد كه براي  هاي اين پژوهش نشان مي همچنين يافته
ارتقاي كيفيت عملكرد فارغ التحصيالن پرستاري و رفع نقاط 

الزم است مديران آموزشي و مديران خدمات , ضعف موجود
ام داده و تري انج هاي ارزشيابي منسجم برنامه, درماني- بهداشتي
وري  بندي نتايج تحقيقات منظم، عوامل مؤثر در بهره با جمع

نيروي انساني و ميزان تأثير آن عوامل را شناسايي كرده و براي 
شود مگر با فراهم كردن  اين امر محقق نمي. رفع آنها تالش كنند

زمينه مشاركت و همكاري بين مراكز آموزشي و خدمات 
  .شود  كيفي هر دو سازمان ميپرستاري كه باعث ارتقاي سطح

  
  قدرداني

بدين وسيله پژوهشگران از حمايت و ياري مسؤولين و 
كاركنان محترم معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 
هيأت علمي و كاركنان محترم دانشكده پرستاري و مامايي 

هاي وابسته به  اصفهان و كليه پرستاران و مسؤولين بيمارستان
  .نمايند وم پزشكي اصفهان قدرداني ميدانشگاه عل
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