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  بررسی وضعیت شغلی، آموزشی و پژوهشی دانش آموختگان رشته  پرستاري 

 رامسر ) س(در دانشکده پرستاري فاطمه الزهرا 
  

  

  ، 2(BSc)کلثوم حالجیان، 1(BSc)بهناز رحیمیان، 1 (MSc)فاطمه شیرین کام، 1* (MSc)محبوبه نصیري

  2(BSc)محدثه میراحمدي، 1(MSc)مهري جهانشاهی
  

 ایرانرامسر، ، رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل) س(انشکده پرستاري مامایی فاطمه زهرا گروه پرستاري د - 1
  ایران رامسر، ،رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل) س(دانشکده پرستاري مامایی فاطمه زهرا  - 2

   

   22/5/93:، پذیرش20/5/93: ، اصالح 21/8/92 :دریافت

  

  خالصه
آگاهی از وضعیت شغلی و پژوهشی دانش آموختگان گـامی در ایـن    .مراقبت هاي درمانی یکی از وظایف دانشگاه علوم پزشکی است ارتقاء سطح سالمت و :سابقه و هدف
  .رامسر بوده است) س(پژوهشی دانش آموختگان رشته پرستاري دانشکده پرستاري فاطمه الزهرا  –آموزشی  هدف از این پژوهش تعیین وضعیت شغلی و. جهت می باشد

ابـزار گـردآوري اطالعـات پرسشـنامه مشـتمل بـر       . انجام شـد  1388-1372 سال هاي دانش آموختگان بر رويین مطالعه توصیفی مقطعی و گذشته نگر ا :و روشها مواد
ع آوري شده با اسـتفاده از  اطالعات جم. مشخصات فردي، شغلی، آموزشی و پژوهشی بود، که داده ها از طریق پست، تماس تلفنی، حضوري و آدرس اینترنتی جمع آوري شد

  .و آزمون هاي آمار توصیفی تجزیه و تحلیل گردید  SPSSنرم افزار
سال  58- 25نمونه ها همگی مؤنث و در محدوده سنی . دوره شبانه انجام شد 8دوره روزانه و  19نفر،  در  564دانش آموخته، پژوهش بر روي  633از مجموع  :یافته ها

از دانش آموختگان % 45/7سال بود  1/3±56/2و   48/7±24/7معیار سابقه کار و فاصله بین پایان طرح و استخدامی و یا قرارداد معین به ترتیب میانگین و انحراف . بودند
اد اکثریت در بخش دولتی بودند در مراکز درمانی کار می کردند و از این تعد% 36/78. بیکار بودند ،کار در مراکز درمانیبه با توجه به تمایل % 84/2. ادامه تحصیل دادند

  .اکثریت داده ها وضعیت تحصیل در دانشکده را در حد خوب گزارش کردند و فعالیت هاي پژوهشی آنان اندك بود%). 39/86(
ه، در صد قابل توجهی از آنان مشاغل تر جذب بازار کار می شوند اما با توجه به نیاز جامعت یافته ها نشان داد که رشته پرستاري نسبت به مشاغل دیگر راح :نتیجه گیري

 .ود پرستاران نیز مرتفع گردددیگر را انتخاب می کنند، پیشنهاد می گردد انتخاب نهائی رشته پرستاري با مصاحبه و با در نظر گرفتن عالقه به رشته باشد و مشکالت موج
  .پژوهشی آموزشی، دانش آموختگان پرستاري، اشتغال، فعالیت هاي :واژه هاي کلیدي   
  

                                                           
  .می باشدبابل علوم پزشکی دانشگاه  8930220ره طرح تحقیقاتی به شمااصل حاین مقاله  ©

  محبوبه نصیري :مسئول مقالهنویسنده  *
     e-mail: mahboobeh.nasiri132@gmail.com                                                   011-55225151 :تلفنرامسر، دانشکده پرستاري و مامایی، : آدرس

  مقدمه 
در کشورهاي پیشرفته جهان ارتباط تنگاتنگی بین ارائه خدمات آموزشی در 

هر . مراکز آموزشی عالی و نیاز به فارغ التحصیالن رشته هاي مختلف وجود دارد
مرکز آموزشی در بدو تاسیس داراي ماموریت تعریف شده و اهداف آموزشی کامال 

ظرفیت پذیرش، سطح و نوع فارغ  مشخص بوده و بر همین اساس براي
در حال حاضر دانشگاهها با مصرف منابع  ).1(التحصیالن برنامه ریزي می کنند 

  اقتصادي محدود در جامعه هیچ گونه گزارشی از عملکرد خود به مردم ارائه 
که آمار دقیقی از فارغ التحصیالن رشته هاي مختلف در  ، بطوري)2(نمی دهند 

این امر میتواند مشکالتی را در روند برنامه هاي آموزشی بوجود  ،جامعه وجود ندارد
  زیرا با در دسترس داشتن آمار دقیق در زمینه دانش آموختگان رشته ها با . آورد

  
  توجه به نیاز جامعه و با بازنگري منطقی در زمینه کنترل کمی و توسعه کیفی 

و در صورتی که هر دانش آموختگانی با سطح علمی باال تربیت نمود  می توان
دانشکده اي گزارشی از میزان وضعیت دانش آموختگان در جامعه را داشته باشد 

از طرفی عدم تناسب تعداد فارغ  .مشکالت مطرح شده کمتر خواهد بود
التحصیالن با نیاز جامعه، باعث ایجاد خیل عظیم فارغ التحصیالن بیکار در جامعه 

اه هاي علوم پزشکی کمک به نجات جان یکی از اهداف دانشگ). 1و2(می گردد 
انسان ها و رفع مشکالت آن ها می باشد، انجام صحیح اقدامات مراقبتی و درمانی 
از اهمیت خاصی برخوردار است و آگاهی از وضعیت شغلی دانش آموختگان 

به طوري که هر گونه ) 3(آموزش عالی یکی از راهکارهاي اساس کشور می باشد 
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ها و روش تدریس، برنامه ریزي هاي جذب دانشجو، گسترش  تغییر در درس نامه
دانشگاه ها باید با کسب اطالع از وضعیت دانش آموختگان قبلی و موفقیت 

آمارها نشان می دهد  ).2(دانشگاه در تربیت نیروهاي مورد نیاز جامعه انجام شود 
 درصد فارغ 38درصد فارغ التحصیالن دوره کارشناسی و  58، 1385تا سال 

اما متاسفانه آمار دقیق بیکاري ) 4(التحصیالن دوره کاردانی در کشور بیکار هستند 
فارغ التحصیالن در رشته هاي پزشکی و پیراپزشکی از جمله رشته پرستاري یافت 

پژوهش هاي کم و بیش در سطح برخی از دانشگاهها در زمینه . نشده است
شده است که می توان به  موقعیت شغلی دانشجویان فارغ التحصیل خود انجام

پژوهش دهقانی و همکاران و پژوهش صابریان و آقاجانی اشاره کرد که به ترتیب 
درصد از فارغ التحصیالن پرستاران در زمان پژوهش  2/17درصد پزشکان و   6/7

  ). 6و 5(بیکار بودند 
هزار می باشد که این رقم  160بر اساس آمار موجود تعداد پرستاران کشور 

هزار  100هزار پرستار افزایش یابد تعداد پرستاران شاغل نیز  210به میزان  باید
هزار  250اعالم شده است که براي رسیدن به حداقل ها استاندارد  جهانی حدود 

نفر  1000نیز به ازاي هر  2002، در اتحادیه اروپا سال )7(پرستار نیاز می باشد 
خص کشوري ایران قابل قیاس نمی پرستار وجود داشته است که با شا 82جمعیت 

میزان نیروي انسانی پرستاري یکی از استانداردهاي اثرگذار در بخش ). 8(باشد 
مدیریت صحیح سبب افزایش اثربخشی  درمان است، رعایت استانداردها، همراه با

در کشور ما در شیفت صبح، ظهر و عصر به ازاي هر . شود خدمات پرستاري می
بیمار وجود دارد که در کنار رعایت نشدن استانداردهاي الزم  15تا  10  پرستار،

  .شود ومیرها در کشور منجر می مراقبت، به افزایش مرگ
در حال حاضر کشورما تنها یک سوم استاندارد جهانی مربوط به نیروي 

هاي وزارت بهداشت و  انسانی پرستاري را دارا است و این معضل یکی از چالش
عه پرستاري کشور است که دست به گریبان نظام سالمت مطالبات مردم از جام

و قابل ذکر است که کف استاندارد در دنیا حداقل دو نفر به ازاي هر ) 9(شده است 
 7ساعت است اما این رقم در نقاطی که شرایط بهتر است  24تخت بیمارستانی در 

ر تخت دهم می باشد و در برخی از نقاط نیز به نیم پرستار به ازاي ه 8تا 
این در حالی است که بیکاري کم و بیش در پرستاران، جذب ) 7(بیمارستان است 

پرستاران در مشاغل دیگر و عدم تمایل پرستاران به کار در مراکز درمانی مشاهده 
  )5و10(می شود 

بنابراین اگر طرح ریزي ها و برنامه هاي آموزشی نیروي انسانی متناسب با 
اجتماعی کشور ها نباشد آنها قادر نخواهند بود ، سطح نیازهاي بهداشتی و شرایط 

سالمت را در جوامع خود به حدي برسانند که مردم بتوانند از نظر اجتماعی و 
اقتصادي زندگی مولد داشته باشند در این میان پرستاران نقش قابل توجهی دارند 

چالشهاي و می توان گفت پرستاري در جایگاه ایده آلی براي پاسخگوئی به ) 11(
عالوه بر موقعیت حرفه ) 12(بی شمار پیش روي نظام بهداشت و درمان قرار دارد 

متاسفانه . اي مسئله قابل اهمیت دیگر موقعیت پژوهشی پرستاران می باشد
  ).5و10(پژوهش پرستاري در سطح مطلوبی نیست 

در حالی که پژوهش هاي پرستاران در جهت یافتن درمان هاي جدید و 
تحقیق در عصر حاضر در سرویس هاي  .فیت مراقبت قابل توجه استارتقاء کی

بهداشتی و پیش بینی مراقبت هاي سالمتی اجتماعی و ایمنی مؤثر ضروري است، 
تجارب بدست آمده از بیمارستان آموزشی برادفورد نشان داد که بدون اختصاص 

وستون و ب .)13(دادن پرستاران ثابت بخش ها کار تحقیقات بالینی مشکل است 

بویسچر معتقدند که پژوهش پرستاران نقطه اتکاء تحقیقات بالینی است و بدون 
درمانی ممکن  - انجام این گونه پژوهش ها رسیدن به استانداردهاي مراقبتی

بر این اساس دانشکده پرستاري رامسر به عنوان عضو کوچکی از  ).14(نیست 
یالنی در مقطع کارشناسی فارغ التحص 1372جامعه آموزش پیراپزشکی از سال 

پرستاري داشته است و این پژوهش با هدف کلی تعیین وضعیت شغلی و آموزشی 
) س(پژوهشی دانش آموختگان رشته  پرستاري دانشکده پرستاري فاطمه الزهرا  –

  .انجام شد 1388تا 1372رامسر از سال 
  

  
  مواد و روشها

ی باشد که بر روي گذشته نگر م این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی و
دانش آموختگان رشته پرستاري در مقطع کارشناسی از اولین دوره کارشناسی یعنی 

جمع آوري . دوره شبانه انجام گردید 8دوره روزانه و  19در 1388لغایت  1372
براي دسترسی به دانش آموختگان، در ابتدا با . اطالعات از طریق پرسشنامه بود

کده اطالعاتی در زمینه مشخصات فردي نظیر سن، مراجعه به واحد آموزش دانش
وضعیت تاهل در بدو ورود به دانشکده، سال ورود و فارغ التحصیلی، معدل کل، و 
شماره تلفن و آدرس دقیق اخذ گردید آدرس برخی از دانش آموختگان با در دست 

پرسشنامه ها .  داشتن نام پدر از مخابرات شهرهاي محل سکونت شان گرفته شد
پرسشنامه  150بار از طریق پست سفارشی به آدرس ها پست شد که به  4تا  3 در

بدین ترتیب برخی از . پرسشنامه نیز برگشت داده شدند 43 ها پاسخ داده نشد و
پرسشنامه ها ي برگشتی و پرسشنامه هاي دیگر  از طریق تماس تلفنی و برخی 

دانش آموختگان شاغل در پرسشنامه به . نیز از طریق آدرس اینترنتی  تکمیل شد
  .بیمارستان هاي تنکابن و رامسر نیز  به شکل دستی داده شد

پرسشنامه با استفاده از مطالعات کتابخانه اي ومجالت معتبر طراحی وتوسط 
چند نفر از اساتید محترم روائی محتوي گردید و پایائی آن نیز از طریق آزمون 

سواالتی در زمینه اطالعات پرسشنامه حاوي . )=93/0r( مجدد سنجیده شد
وضعیت اشتغال، علل عدم اشتغال به کار، میزان ارزیابی نحوه کار خود در  فردي،

کارورزي، فعالیتهاي پژوهشی  مقایسه با دیگران، میزان رضایت از دروس تئوري و
چاپ مقاله، اجراي طرح تحقیقاتی، شرکت در سمینار و کنگره، ارائه مقاله در (

شرکت در کارگاه هاي آموزشی، سخنرانی در دوره هاي  سمینار و کنگره،
داده ها پس از جمع آوري با کمک نرم افزار . بود) بازآموزي، تالیف و ترجمه کتاب

SPSS گرفتتحلیل قرار از طریق آمار توصیفی مورد تجزیه و.  
  
  

  یافته ها
سال با  58تا  25پژوهش نشان داد که دانش آموختگان در محدوده سنی 

که  46/16±15/1، میانگین معدل کل 29/36±33/6 ن و انحراف معیارمیانگی
دانش  633از مجموع %). 3/69(بود  17تا16بیشترین فراوانی مربوط به معدل 

شبانه تحصیل %) 96/21(نفر  139در دوره روزانه و %) 04/78(نفر  494آموخته 
، %)1/89(کند نفر را جمع آوري  564پژوهشگر توانست اطالعات مربوط به  .کردند

اکثریت دانش آموختگانی که موفق به برقراري ارتباط نشدیم از تهران بودند 
داراي %  28/60متاهل، و % 48/77از کل نمونه هاي جمع آوري شده %). 8/39(

داراي یک فرزند بودند، میانگین و انحراف معیار % 12/49فرزند که از این تعداد 
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و استخدامی و یا قرار داد معین به ترتیب سابقه کار و فاصله بین پایان طرح 
اکثریت دانش آموختگان پس از طرح درکمتر  .سال بود 1/3±56/2و  24/7±48/7
و بیشترین استخدامی ها %) 89/40( ماه استخدام یا قرار داد معین شدند 6از 

محل سکونت اکثریت دانش آموختگان از . بود 87، 77، 75، 72مربوط به سالهاي 
، تهران و کرج %)12/22(، رامسر و تنکابن %)54/26(بل، ساري، آمل شهرهاي با

و بقیه دانش آموختگان از شهرهاي مختلف کشور آق قال، گنبد، %) 53/11(
گرگان، شیراز، اصفهان، سنندج، بوشهر، دزفول، شاهرود، کرمانشاه و شهرهاي 

ادند، از دانش آموختگان ادامه تحصیل د از% 45/7 .بودند ....استان گیالن و
، و %)57/28(مجموع این تعداد اکثریت پذیرفته شدگان در آموزش پرستاري 

و بقیه دانش آموختگان در رشته هاي فیزیولوژي و %) 41/5(روانشناسی بالینی 
مدیریت آموزشی، مدیریت بازرگانی، علوم ارتباطات، میکروبیولوژي، مدیریت 

تحصیل کرده اند و یا مشغول  خدمات بهداشتی، بهداري رزمی و تحقیقات آموزشی
دانشگاههاي دولتی  در% 76/54 کل تعداد پذیرفته شدگان، از. تحصیل هستند
. از دانش آموختگان در مراکز درمانی مشغول کار بودند% 36/78. پذیرفته شدند

توزیع . نیز تمایل به کار در مراکز درمانی را داشته ولی موفق به کارنشدند% 84/2
  .آمده است 1اشتغال و ترك از حرفه پرستاري در جدول شماره  فراوانی علل عدم

  
توزیع فراوانی علل کلی ترك از حرفه پرستاري و اشتغال . 1جدول 

  به کارهاي غیر پرستاري
  

  درصد  تعداد  علل
  32/28  32  .خودتان تمایلی به کار کردن در بیمارستان نداشته اید - 1
ي  بیمارستان ها در آزمون هاي استخدامی و یا قرارداد - 2

  .شرکت کرده اید ولی قبول نشده اید
16  16/14  

  66/25  29  .خانوادتان با کار کردنتان مخالفت می کرد - 3
  73/9  11  .مشغول ادامه تحصیل هستید - 4
  13/22  25  3و1

  100  113  جمع
  

بقیه دانش آموختگان با سمت هاي مختلف از قبیل مربی دانشگاه آزاد 
، %)77/1( ، مرکزبهداشت%)59/1( ، دبیر%)06/1(اشت مدارس ، مربی بهد%)95/1(

و بقیه در مشاغل آزاد خبرنگاري، بخش اداري دانشگاه، واحد پژوهش دانشگاه، 
سازمان انتقال خون، دانشکده فنی حرفه اي، طب سنتی، انجمن صرع ایران 

% 39/86اکثریت داده ها  .کشور رفتند نیز به خارج از% 59/1. مشغول فعالیت بودند
در بخش دولتی و بقیه در بخش خصوصی فعالیت داشتند، و از کل دانش 

بصورت استخدام رسمی % 46/65آموختگانی که در بخش دولتی فعالیت داشتند 
براي جذب کار مجبور به ترك شهر محل سکونت خود شدند، % 9/21 بودند، و

  .دندبیشتر نیز از شهرهاي رامسر، تنکابن و شهرهاي استان گیالن بو
 سرپرستار،%  46/8دانش آموختگان در مراکز درمانی در سمت هاي مختلف 

در % 26/28. سوپروایزر و بقیه به صورت پرستار مشغول فعالیت بودند% 72/5
در بخش هاي مختلف بیمارستان %  56/57بخش هاي مراقبت ویژه و اورژانس و 

، و تهران %)2/18( شهرهاي محل خدمت اکثریت داده ها بابل. مشغول کار بودند
در رابطه با عبارت ارزیابی کار خود نسبت به دیگران در محیط کاري  .بود%) 7/20(

. حدعالی گزارش نمودند در% 75/27خوب، % 9/69در حد نسبتا خوب، % 6/2
 در حد کم،% 8/0میزان رضایت از کسب دروس تئوري در دوران دانشجویی 

میزان . در حد زیاد را اعالم نمودند %9/12خوب و % 8/53در حد متوسط، % 6/32
 %6/51متوسط،  %1/34در حد کم، % 6/1رضایت از کسب اطالعات در کارورزي 

مطالعات روزانه  ها داده اکثریت .در حد عالی را انتخاب نمودند% 7/12خوب و 
 5/0-6/0و میزان مطالعه در گروهی که اهل مطالعه بودند %) 73/59(نداشتند 

% 9/0از نظر فعالیت هاي پژوهشی  .باالترین فراوانی بودند%) 62(ساعت در روز 
% 5/0همکاري در طرح، % 8/7داراي طرح تحقیقاتی، % 99/5چاپ مقاله در مجله 

شرکت  % 04/95ترجمه مقاله و % 2/0داراي ارائه مقاله در همایش و کنگره ها، 
نیز شرکت % 7/0شرکت در سمینارها و کنگره ها، % 9/21در کارگاههاي آموزشی، 

داراي تالیف % 3/1در دوره هاي بازآموزي به صورت سخنران فعالیت داشتند و 
  .ترجمه کتاب بودند% 4/0کتاب و 

  
  
  و نتیجه گیري حثب

رشته  ،بر خالف باال بودن آمار بیکاري در دانش آموختگان رشته هاي دیگر
همکاران  نتایج پژوهش طوالبی و .پرستاري از وضعیت مطلوبتري برخوردار است

ن داد که تقریبا همه دانش آموختگان به نوعی مشغول اهمانند پژوهش حاضر نش
از پرستاران فارغ % 2/17البته در پژوهش صابریان و همکاران ) 10(کار شدند 

در پژوهش  که با نتایج این پژوهش مطابقت نمی کند،) 5(التحصیل بیکار بودند 
تمایل به کار موفق به کار نشدند، زیرا اکثریت  نحاضر فقط درصد کمی از پرستارا

پذیرفته شدگان بنا به سیاست بومی  گزینی درکنکور سراسري از استان مازندران 
بودند که پس از گذراندن ...علی الخصوص شهرهاي آمل، بابل، قائم شهر، ساري و

یت طرح در همان بیمارستان و یا سایر بیمارستانهاي منطقه جذب کار شدند اکثر
) 10و11(آنها نیز همانند پژوهش هاي قبلی جذب موسسه هاي دولتی شدند 

اکثریت دانش آموختگانی که براي کار مجبور به ترك شهرهاي خود شدند از 
رامسر، تنکابن و شهرهاي استان گیالن بود که به شهرهاي بزرگتر از جمله تهران 

ی اندك و بیمارستان با زیرا در این مناطق بیمارستان هاي دولت. مهاجرت کردند
  کلنیک هاي خصوصی وجود ندارد، وجود بیمارستان هاي خصوصی در منطقه 
می توانست از مهاجرت دانش آموختگان بکاهند و آمار بیکاري را به صفر برساند، 
نوبخت حقیقی معتقد است براي ایجاد فرصت هاي شغلی نباید به دولت تکیه کرد 

در ) 16( و تعاونی به این عرصه الزم است بلکه وارد کردن بخش هاي خصوصی
حالی که با وجود ازدیاد جمعیت در این مناطق ساخت بیمارستان هاي تخصصی و 

  .فوق تخصصی احساس می گردد
الزم به ذکر می باشد که پایین بودن نرخ بیکاري در رشته پرستاري نباید 

د عالقه مند با توانایی تنها دلیل انتخاب این رشته باشد زیرا رشته پرستاري به افرا
ویژه نیاز دارد، آگاه کردن و گزینش دانشجوي عالقه مند در این رشته بطور کامل 

در غیر اینصورت رشته هاي آموزشی با اتالف سرمایه هاي ). 17(ملموس است 
اصلی پرستارانی بی عالقه و یا روآوردن به مشاغل دیگر را تحویل جامعه خواهند 

واحدها ي پژوهشی در مراکز درمانی فعالیت % 75چرندابی  داد هر چند در پژوهش
و در پژوهش حاضر میزان این درصد باالتر بود اما در پژوهش ) 18(می کنند 
در مشاغل غیر پرستاري مشغول فعالیت بودند، علت بیکاري % 01/43صابریان 

بیشترین علت ). 5و10(پرستاران درپژوهش قبلی مورد بررسی قرار نگرفته است 
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عدم اشتغال در بیمارستان در پژوهش حاضر به طور کلی عدم تمایل خود و 
خانواده شان را ذکر کرده اند خصوصا پس از ازدواج، همسرانشان مانع کار کردن 
آنان در بیمارستان شدند در سایر یافته ها نیز کمی بیشتر از نصف نمونه ها در 

با اهداف تشکیل  سمت هاي شغلی که براي پرستاري وجود دارد و منطبق
دانشکده پرستاري به کارگرفته شده و از تخصیص نیمی دیگر در اموري که به آن 

ترك حرفه پرستاري یکی از مشکالت مهم ). 5( تربیت شدند استفاده نکرده اند
این رشته است که سالیانه هزینه زیادي را متوجه سیستم آموزشی، بهداشتی و 

اثیر نامطلوبی به کیفیت و کمیت خدمات درمانی کشورها کرده و می تواند ت
سالمت افراد جامعه داشته باشد، درپژوهش جوالیی و  "بهداشتی ارائه شده و نهایتا

همکاران سه الویت دالیل ترك حرفه پرستاري به نظر واحدها ي مورد پژوهش به 
ترتیب عبارت بودند از نداشتن پایگاه مثبت اجتماعی، ناهماهنگی واقعیت یا 

اولیه، نگرش منفی افراد تیم پزشکی به حرفه پزشکی، نامناسب بودن  تصورات
محیط کار بالینی، وجود شکاف بین پزشکان و پرستاران، پایین بودن حقوق و 

  ).             19( دستمزد پرستاران را ذکر کردند
یافته هاي پژوهش همانند پژوهش قبلی نشان داد که درصد خیلی کمی از 

این در حالی است که ). 5و10و20(پژوهش انجام می دهند  پرستاران کارهاي
پرستاران می توانند در تمامی جنبه هاي سالمتی فعالیت داشته باشند و از نظر 
شناسایی و پی گیرهاي و طیف سالمتی افراد جامعه و تعیین خط مشی هاي 

 درصد 7/24این در حالی است که پرستاران از  .پژوهش نقش مهمی را ایفا کنند
تماس مراقبین بهداشتی با بیماران و خانواده هایشان، بیشترین ارتباط را در این 
راستا دارند و می توان گفت پرستاران پیشگامان بدعت گذار موضوعات تحقیقاتی 
درتمامی سرویس هاي بهداشتی علی الخصوص بحران ها هستند که می توانند 

ه مدارك و شواهد ثابت شده به با پیشنهادات کلی در زمینه برنامه ریزي و ارائ
پژوهش ادوارد و همکاران برخی از علل عدم  در. ارتقاء کیفیت مراقبت کمک کنند

پژوهش را وجود سلسله مراتب اداري، کمبود منابع فارغ التحصیالن آگاه به 
پژوهش، نداشتن فرصت هاي آموزشی پس از فارغ التحصیلی، نداشتن همکاران 

ذکر شده است بنابراین براي  ن بودجه هاي پژوهشیپژوهشی مناسب، زیاد بود
ارتقاء کیفیت مراقبت و سیاست گذاري در سالمت کلی جامعه باید سرمایه گذاري 

  ).20( در جهت حمایت از تحقیقات پرستاري صورت گیرد
پژوهش در پرستاران بسیار کمرنگ است باید در دانشگاه ها و بیمارستان ها     

شناساندن نقش پژوهش پرستاران در ارتقاي : از قبیل ،پذیرداقدامات اساسی انجام 
سطح سالمت جامعه، دادن امتیازهاي ویژه به محقیقین، برگزاري کالس هاي 
بازآموزي روش تحقیق، اطالع رسانی نتایج تحقیق به طور شفاهی و کتبی و 

  .استفاده از نتایج آن الاقل در بیمارستان هاي محل اجرا
ز مسئولیت هاي واگذار شده به دانشگاه ها، برقراري ارتباط با یکی انهایتا      

از قبیل گرفتن آدرس (دانش آموختگان بر اساس سیاست هاي خود دانشگاه باشد 
تا از وضعیت ) دقیق در پایان تحصیل، دادن این مسئولیت به یک واحد خاص

سازمان دانش آموخته ي خود در جامعه مطلع گردد و اطالعات بدست آمده را به 
  .هاي ذیربط ارائه دهد تا از آن در برنامه ریزي هاي مختلف استفاده شود

  
  

  تقدیر و تشکر
بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوري شوراي پژوهشی دانشگاه، شوراي 

   .پژوهشی دانشکده و کلیه دانشجویان دانشکده تقدیر و تشکر می گردد
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Improving the health and health care is one of the responsibilities of medical 
universities. To know about the employment and research status of graduates is a step in this direction. The purpose of 
this study was to determine the employment, educational and research status of nursing graduates of Ramsar Fatemeh 
Zahra faculty of nursing. 
METHODS: This retrospective cross – sectional study was conducted in the graduates of 1993- 2009. Data gathering  
instrument was a questionnaire, consisted of personal, employment, education and research details. Data were collected 
by phone, post, electronic mail address and direct interview. Data analysis was performed by spss software and 
descriptive statistics. 
FINDINGS: Out of total 633 graduates, the study was performed on 564 individuals in 27  academic periods. All were 
female and their age ranged 25-58 years. Mean and standard deviation of work experience and the time duration 
between employment and end of human resources plan or certain contracts were respectively 7.48±7.24 and 3.1±2.56 
years. 7.45% of graduates continued  their academic education. 2.84% didn, t have any job. 78.36% worked in medical 
centers, most of them (86.39% ) worked in governmental parts. Most of data about the educational status in the faculty 
were reported in the state of good and their research activity was minimal. 
CONCLUSION: Results showed that nurses are easier than other jobs to be absorbed for employment, but according 
to the needs of the community, a significant percentage of them choose other jobs. It is suggested that  the final 
selection for nursing degree should be done through interview and according to the interest in this field, and nurses 
problems also should be notified to solve. 
 
KEY WORDS: Employment, educational, Research activities, Nursing graduates. 
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