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  آموختگان دانشكده پرستاري سمنان سرنوشت شغلي دانش
  

  سعيد حاجي آقاجاني, معصومه صابريان
  
  

  

   چكيده
تربيت نيروهاي , ها هاي مهم دانشگاه  يكي از رسالت.همقدم

مراكز آموزش عالي مايلند . متخصص مورد نياز جامعه است
آموختگان آنها بعد از فراغت از تحصيل با چه  بدانند دانش

اين . گيرند اند و از تخصص خود چگونه بهره مي سرنوشتي مواجه
 رشته آموختگان تحقيق با هدف تعيين سرنوشت شغلي دانش

  .پرستاري دانشكده پرستاري سمنان انجام شده است
 آموختگان  مقطعي، كليه دانش- در يك مطالعه توصيفي.ها روش

هاي  كه در فاصله سال)  نفر174(كارشناسي پيوسته پرستاري 
, اند و آدرس آنها در دسترس بود التحصيل شده  فارغ71- 78

 10ها پرسشنامه با  ابزار گردآوري داده. مورد بررسي قرار گرفتند
 پرسشنامه 93در مجموع . سؤال بود كه براي نمونه پست شد

 مورد پردازش قرار SPSSافزار  ها با نرم داده. برگشت داده شد
ها با تعيين ميانگين و انحراف معيار و  تجزيه و تحليل داده. گرفت

محاسبه فراواني مطلق و نسبي و آزمون مجذور كاي انجام 
  .گرفت
 12/30ها را زنان تشكيل داده و   درصد نمونه22/60 .نتايج

اكثراً . برند درصد در وضعيت استخدام رسمي آزمايشي بسر مي
 درصد در مشاغلي 01/43ها مشغول به كار بودند و  در بيمارستان

 درصد كمتر از 2/17فقط . اند غير از پرستاري به كار گرفته شده
ه زماني شش ماه تا شش ماه مشغول به كار بوده و بقيه در فاصل

 درصد نيز 2/17كه , در عين حال. اند بيش از سه سال بيكار بوده
ادامه تحصيل نداده )  درصد21/60(اكثراً . در حال حاضر بيكارند

اند  هاي غير پرستاري ادامه تحصيل داشته  درصد در رشته61/2و 
 درصد 64/80. اند  درصد نيز تغيير رشته و شغل داده45/6و 

                                                 
معاونت آموزشي دانشگاه , مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي , معصومه صابريان

  .سمنان, بلوار بسيج, م پزشكي سمنانعلو

 2/17 با دانشگاه محل تحصيل ارتباط نداشته و فقط ها نمونه
هاي دانشگاه علوم پزشكي سمنان  درصد در استخدام بيمارستان

دار بين جنس و مدت  آزمون مجذور كاي رابطه معني. هستند
  .دار مشاهده نشد در ساير موارد رابطه معني. بيكاري نشان داد

پرستاران پس كار ماندن طوالني   نتايج پژوهش بيانگر بي.بحث
وضعيت نامشخص استخدامي و كثرت اشتغال , التحصيلي از فارغ

گردد پذيرش  پيشنهاد مي. هاي غير تخصصي است در رشته
پرستاران با توجه به نياز جامعه و عاليق انجام گيرد و به مشكل 

  .استخدامي آنها توجه شود
آموختگان،  دانش سرنوشت شغلي، استخدام، .هاي كليدي واژه
  .كده پرستاريدانش

  
  

  مقدمه
هاي پرستاري عبارتست از تربيت پرستاران  رسالت دانشكده

ها و مراكز  متخصص كه ضمن تأمين نيروي انساني مورد نياز دانشكده
ادامه تحصيل و كسب دانش  درماني، قادر باشند با -بهداشتي

بيشتر، در امر آموزش يا مراقبت پرستاري به پيشبرد مرزهاي 
نموده و در امر توسعه كشور و كمك دانش نو كمك دانش و توليد 

ها در  گسترش دانشگاه. به حل مسائل جامعه نيز سهيم باشند
آموختگان در بيشتر  هاي گذشته باعث افزايش تعداد دانش سال
نظام آموزش كشور در . ها از جمله پرستاري گرديده است رشته
 سال 50  حدود دو برابر نيروي انساني را كه در طول65- 75دهه

  ).1(تربيت نموده است, تأمين شده بود
هاي ملي صرف آموزش  از آنجا كه بخش مهمي از سرمايه

ها پس  آموختگان دانشگاه رسد كه دانش شود، به نظر مي عالي مي
از فراغت از تحصيل نبايد مدت زيادي بيكار مانده و بايد سريعاً 
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ان از جذب بازار كار شوند، در حالي كه آمارهاي موجود نش
التحصيل  آموخته از جمله پرستاران فارغ بيكاري هزاران دانش

 درصد واحدهاي 32نتايج يك تحقيق نشان داده است كه . دارند
مورد پژوهش با وجود تمايل به كار، در زمان پژوهش بيكار 

بعضي از صاحب نظران، علت اين امر را گسترش ). 2(اند بوده
هاي بازار كار و  با نيازمنديهاي تحصيلي بدون ارتباط  كمي رشته

درحالي كه مسؤوالن مراكز ). 3(دانند تقاضاي شغلي مي
 درماني مكرراً به كمبود نيروي انساني پرستاري اشاره –بهداشتي

هاي موجود در اين  نموده و علت بعضي از مشكالت و نارضايتي
  .كنند زمينه را مربوط به اين كمبود عنوان مي

هاي  فرادي كه به استخدام دانشگاهاز سوي ديگر، بعضي از ا
هاي ديگري مانند واحدهاي  اند، در بخش علوم پزشكي در آمده

از گروهي كه جذب سيستم . اداري و غيره مشغول به كارند
اي كه جذب مراكز خصوصي  اند، بجز آن عده دولتي نشده

اين امر . اند، بقيه جذب مشاغل آزاد شده و يا بيكارند گشته
وري نيروي انساني تحصيل كرده  هش بهرهدهنده كا نشان
باشد، در حالي كه هدف اكثر افراد، استخدام در مشاغل  مي

تحقيقي كه در رابطه با بازار كار و آموزش عالي در . دولتي است
كشور اندونزي انجام شد، نشان داد كه بيشتر دانشجويان 

هاي دولتي انتظار دارند بعد از فراغت از تحصيل، در  دانشگاه
  ).4(بخش دولتي شاغل شوند

هاي تحصيلي و نيازهاي بازار كار در كشور ما نيز  بين رشته
هاي موجود در  و نابرابري) 1(خورد عدم تطابق زيادي به چشم مي

عرضه و تقاضاي نيروي انساني دانش آموخته را ريشه نهادي 
در ). 5(اند آموختگان دانسته مشكالت مربوط به اشتغال دانش

آموختگان  دانش, به سبب پيشرفت تكنولوژي, جوامع امروز
وجود متخصصاني كه . با دانش روز هستندنيازمند همگام شدن 

 پيش رفته و باعث استقالل علمي، اقتصادي و بتوانند با اين دانش
متخصص ولي اينكه فقط . حتي فرهنگي شوند، مايه مباهات است

 كاري و ارائه تربيت كنيم بدون اينكه به امكان جذب آنها در مراكز
 براي اين خدمات تخصصي آنها به ديگران بينديشيم، نوعي سرخوردگي

خواهد كرد، درعين حال كه التحصيالن و جوانان ايجاد  فارغ
  .هاي ملي نيز به هدر خواهد رفت سرمايه

توقف توسعه كمي در بخش آموزش پزشكي و شروع توسعه 
كارهاي مناسب  كيفي و توجه به امر تحقيقات، يكي ديگر از راه

هر گونه , در همين راستا. حل مشكالت تشخيص داده شده است
هاي اشتغال و تعيين سرنوشت شغلي  تحقيق در زمينه

مشخص نمودن . شود آموختگان اقدامي مفيد محسوب مي دانش
ايا بازده و محصول يك نظام با رسالت و اهداف آن  اينكه

نظام ,  اساس آنگوي نياز جامعه كه بر هماهنگي داشته و پاسخ
باشد يا نه؟ با كمك تحقيقات  مي, آموزشي تشكيل شده است

بديهي است كه براي حل مشكل اشتغال قبل از . پذير است امكان
در اين زمينه ارتباط . هر گونه اقدامي بايد نيازسنجي انجام گيرد

آموختگان و بررسي وضعيت شغلي آنان و تعيين ميزان  با دانش
به . گردد رشته از اقدامات اوليه محسوب ميواقعي بيكاران هر 

آموختگان رشته  پيگيري سرنوشت شغلي دانش, همين دليل
, بنابراين. هاي تحقيقاتي در اين رشته است پرستاري از اولويت

آموختگان  اين تحقيق با هدف تعيين سرنوشت شغلي دانش
  .دانشكده پرستاري سمنان انجام گرديده است

  
  ها روش

باشد  مي) Cross-sectional( مطالعه مقطعي اين تحقيق يك
آموختگان كارشناسي پيوسته  كه با هدف تعيين سرنوشت شغلي دانش

. پرستاري دانشكده پرستاري و پيراپزشكي سمنان انجام شده است
آموختگان كارشناسي پيوسته پرستاري كه  جامعه آماري را كليه دانش

دادند  اند، تشكيل مي دهالتحصيل ش  فارغ78 تا 71هاي  در فاصله سال
)  نفر265(كه به دليل كوچك بودن جامعه آماري، كليه افراد جامعه 

  .به عنوان نمونه و به صورت سرشماري انتخاب گرديدند
 سؤال در زمينه محل 10اي حاوي  ها پرسشنامه ابزار گردآوري داده

نوع استخدام و نوع فعاليت , خدمت، نوع شغل، وضعيت ادامه تحصيل
از روش , براي تعيين روايي و پايايي علمي پرسشنامه. شي بودپژوه

  اعتبار محتوا و آزمون مجدد
)85/0= r (استفاده شد. 

براي دسترسي به واحدهاي مورد پژوهش، آدرس آنان از اداره كل 
 1- 11آموختگان دوره  مجموع دانش. آموزش دانشگاه اخذ گرديد
 174 پرسشنامه براي  نفر بودند كه265كارشناسي پيوسته پرستاري 

 پرسشنامه 76در مرحله اول . نفر كه آدرس آنها كامل بود ارسال شد
ها، يا پاسخ داده نشد، يا  بقيه پرسشنامه. تكميل و برگشت داده شد

مواردي كه تغيير آدرس داشته و قابل دسترس . آدرس شناسايي نشد
ال حذف گرديد و براي بقيه موارد، مجدداً پرسشنامه ارس, نبودند
 درصد كل 38( پرسشنامه كامل شده 93جمعاً , در نهايت. گرديد
مورد تجزيه و تحليل آماري ) ها  درصد نمونه4/53آموختگان و  دانش

 مورد پردازش SPSSافزار  ها با نرم اطالعات پرسشنامه. قرارگرفت
هاي كمي از محاسبه ميانگين و انحراف معيار  در مورد داده. قرارگرفت

هاي كيفي از محاسبه فراواني مطلق و نسبي و براي  و براي داده
  .ها از آزمون مجذور كاي استفاده شد مقايسه ويژگي
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  نتايج

 درصد واحدهاي مورد پژوهش را 22/60ها نشان داد  يافته
 سال 26- 30در فاصله سني ) درصد48/35(زنان و بيشترين آنها 

رسمي  درصد در وضعيت 12/30, از نظر استخدامي. قرار داشتند
 درصد قراردادي، 8/12 درصد رسمي قطعي، 2/17آزمايشي، 

برند و اين در شرايطي است كه   درصد طرحي بسر مي8/11
از نظر محل . اند  درصد نيز پاسخ غيره را مشخص نموده95/27

درصد 97/13 درصد در بيمارستان، 1/44آموختگان  خدمت دانش
 درصد در 6/8 درصد دانشكده پرستاري، 12هاي اداري،  در سمت

 درصد در ساير مشاغل مشغول به 43/20مراكز بهداشتي و 
  .اند خدمت بوده

 درصد 93/13 درصد پرستار بخش، 6/22, از نظر سمت
 91/12 درصد مدير خدمات پرستاري بيمارستان و 54/7سرپرستار، 

 درصد آنها به 01/43اند در حالي كه  درصد مربي پرستاري بوده
)  درصد74/24(بيشترين درصد . اند ل داشتهاشتغا» غيره«هاي  سمت
ها بعد از گذراندن طرح و خدمت سربازي، به مدت كمتر از  نمونه

 درصد نيز كمتر از سه 37/19 درصد كمتر از دو سال و 52/7يكسال، 
اين در . اند درصد كمتر از شش ماه بيكار بوده 2/17سال بيكار و تنها 

  حالي است كه
اكثريت . اند كه در حال حاضر بيكار هستند وده درصد نيز اظهار نم2/17

 9/12ادامه تحصيل نداده و فقط )  درصد21/60(آموختگان  دانش
هاي غير   درصد در رشته61/2, درصد در مقطع كارشناسي ارشد و باالتر

درصد با حفظ شغل پرستاري مدرك  16/2, پرستاري ادامه تحصيل
ه تحصيل را  درصد وضعيت ادام12/16ديگري اخذ نموده و 

 درصد آنان تغيير 45/6اين در شرايطي است كه . اند مشخص ننموده
ها در استخدام  نمونه درصد از 2/17بطور كلي . اند رشته و شغل داده

در درصد 15/2بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي سمنان و 
هاي اداري اين دانشگاه   درصد در قسمت23/3دانشكده پرستاري و 

واحدهاي مورد پژوهش اظهار  درصد 64/80و مشغول بكارند 
اند كه بعد از فراغت از تحصيل با دانشگاه هيچ گونه  نموده
-3 درصد هر 6/8پژوهشي، هاي  از نظر فعاليت. اند اي نداشته رابطه

 سال يك پژوهش 3-5 درصد هر 23/3 سال يك پژوهش و 1
از  درصد عالقمند به پژوهش ولي پس 8/25اند در حالي كه  داشته
 91/55(التحصيلي هيچ پژوهشي انجام نداده و اكثريت  فارغ

 45/6اي به پژوهش ندارند و  اعالم نموده بودند كه عالقه) درصد
  .درصد به اين سؤال پاسخ نداده بودند

 درصد تاكنون 07/1در مجموع , از نظر ترجمه و تأليف كتاب
هايي از يك كتاب رشته تخصصي را   درصد بخش3/4يك كتاب، 

 درصد در ترجمه و 07/1 در حالي كه تنها  رجمه يا تأليف نمودهت
 56/93(تأليف كتب غير پرستاري شركت كرده بودند و اكثريت 

التحصيلي  اي پس از فارغ هيچ گونه تأليف و ترجمه) درصد
  .اند نداشته

علمي هاي  چاپ مقاالت در مجالت نيز يكي ديگر از فعاليت
آموختگان دانشكده  دانشدر . دباش پرستاران فارغ التحصيل مي

 درصد تا كنون بيشتر از يك مقاله، 23/3پرستاري مورد مطالعه 
درصد مقاله پرستاري در 5/ 38 درصد تا كنون يك مقاله، 52/7

مقاله غير پرستاري در نشريات  درصد 15/2نشريات غير علمي، 
  اند و اكثريت چاپ نموده

 درصد به 3/4شته و اي ندا هيچ گونه چاپ مقاله)  درصد42/77(
  .اين سؤال پاسخ نداده بودند

 درصد در سطح دانشگاه علوم 23/3آموختگان  از بين دانش
 درصد در 6/8 درصد در دانشكده پرستاري، 35/5پزشكي كشور، 
هاي بيمارستاني در   درصد در بخش48/35بيمارستانها، 

 32/47ريزي شركت نموده بودند در حالي كه  هاي برنامه فعاليت
  .اند درصد از اين جنبه وضعيت نامعلومي داشته

دار بين جنس و مدت  رابطه معني, آزمون مجذور كاي
دار   در ساير موارد رابطه معني).=002/0P(بيكاري را نشان داد 

  .مشاهده نشد
  

  بحث
ها در مدت  نتايج تحقيق حاكي از آن است كه بيشتر نمونه

 از گذراندن طرح و زماني بين شش ماه تا بيشتر از سه سال بعد
آموختگان  دانشاي فراواني بيكاري  مطالعه. اند سربازي بيكار بوده

) 2( درصد نشان داده است3/19رشته پرستاري مورد پژوهش را 
ها فاقد   درصد از نمونه9/35تحقيق ديگري بيانگر آن است كه . 

كه هر دو مطالعه، ) 6(اند  درصد داراي شغل آزاد بوده6/3شغل و 
منتظر كار ماندن . نمايد هاي مطالعه كنوني را تأييد مي يافته

تواند  ماندگي از شروع زندگي، مي عالوه بر اتالف عمر و عقب
. عواقب سوء اجتماعي و خانوادگي را نيز به دنبال داشته باشد

بجز مسأله مجوز استخدامي، توجه به , براي بررسي علل اين امر
يكي عدم تمايل . رسد دو مسأله ديگر ضروري به نظر مي

آموختگان غير بومي براي كار در شهر و دانشگاهي است كه  دانش
هاي غير  آموختگان دانشگاه دوم جذب دانش. بومي آن نيستند
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دولتي مسلماً امكانات هر استاني در مرحله اول متعلق به 
شهروندان همان استان است و بايد براي تربيت فرزندان خود آن 

ها در  رسد هدف از تأسيس دانشگاه نظر ميبه . استان صرف گردد
هر شهر يا استان به منظور ايجاد امكانات پذيرش و تربيت 

تأمين نيروي انساني مورد نياز آن استان و , جوانان همان استان
بديهي است كه پذيرش دانشجويان بومي . شهرهاي ديگر باشد

ند نياز صرف نظر از امتيازاتي كه دارد، مان, هاي محلي در دانشگاه
كمتر به خوابگاه، سلف سرويس، وسايل نقليه و تبعات آن، باعث 

شود نيروهاي تربيت شده تمايل بيشتر براي ماندگاري و  مي
اين امر در تأمين . شهر و استان داشته باشنداشتغال در همان 

در غير اين . نيروي انساني مورد نياز آن منطقه تأثير بسزايي دارد
قل و انتقاالت كاركناني كه تازه دوران هر روز شاهد ن, صورت

تجربگي را پشت سر نهاده و كارآيي الزم را به دست آورده و  بي
  .به دليل بومي نبودن منطقه را ترك مي كنند، خواهيم بود

جذب دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي و تربيت , مسأله دوم
كند  آمار دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي اشاره مي. پرستار است
 از دانشجويان مؤسسات دولتي فزوني داشته 1375كه در سال 

هاي  آموختگان دانشگاه دانشبايد توجه داشت كه ). 1(است
هاي ملي نيز  دولتي ظاهراً از ميان نخبگان انتخاب شده و سرمايه

سرمايه به مردم رود اين  گردد كه انتظار مي صرف تربيت آنان مي
ي، بكارگيري صحيح نيروهاي راه برگشت سرمايه مل. برگردد

فراغت از تحصيل . تربيت شده در خدمت به جامعه است
هاي  آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي، تعداد محدود فرصت دانش

هاي دولتي محدودتر  آموختگان دانشكده شغلي را براي دانش
هاي دولتي نيز مشكلتر خواهد  سازد و امكان برگشت سرمايه مي
هاي شغلي گسترش يابند و يا آموزش  فرصت مگر اينكه اين  ,شد

  .پرستار بر اساس تقاضا ارائه گردد
كاري، ضروري است كه نيازسنجي  براي رفع مشكل بي

نيروي انساني به عمل آمده و ميزان نياز بازار كار به 
آموختگان رشته پرستاري با تحقيقات گسترده سنجيده و  دانش

اي نشان داد  مطالعه. شوددانشجو پذيرفته , با توجه به نتايج آن
كاري عدم انطباق بين عرضه و تقاضا  كه علت اساسي بي

  ).7(باشد مي
ها  نتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه كمتر از نيمي از نمونه

بوده و بقيه در ) قطعي و آزمايشي(در استخدام رسمي 
تحقيق . برند بسر مي... هايي مانند قراردادي، طرحي و  وضعيت

 درصد استخدام رسمي و بقيه 50يز نشان داد كه تنها مشابهي ن

هاي  كه با يافته) 2(اند قراردادي و در مراكز درماني خصوصي بوده
نتايج تحقيق ديگر نشان داده است . اين تحقيق همخواني دارد

  ).6(اند  درصد در وضعيت رسمي قطعي بوده7/79كه 
ها  يمارستانها در ب ها نشان داد كمتر از نيمي از نمونه يافته

هاي پرستاري  مشغول به كار شده و درصد كمي نيز در دانشكده
تحقيق چرندابي وضعيت بهتري را نشان داد كه . اند شاغل بوده

واحدهاي مورد پژوهش در واحدهاي  درصد 75بيانگر اشتغال 
آموختگان   درصد از دانش40 اشتغال حدود ).2(درماني بوده است 

ز تخصص خود نشان از اين دارد كه پرستاري در مشاغلي غير ا
اهداف برنامه آموزش پرستاري با بازار كار هماهنگي الزم را نشان 

, ايران مركز آمار 1378ضرغامي با ذكر آمارهاي سال . دهد نمي
تحصيلي كه بايد در هاي  دهد كه شاغالن بعضي رشته نشان مي
هاي  هاي توليدي جامعه شاغل باشند، عمدتاً در فعاليت فعاليت

  ).1(اند خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي شاغل بوده
داد كمي بيشتر از نصف  اطالعات به دست آمده نشان 

هاي شغلي كه براي پرستاران وجود دارد و  ها در سمت نمونه
به كار گرفته , منطبق با اهداف تشكيل دانشكده پرستاري است

بيت اند و از تخصص نيمي ديگر در اموري كه براي آن تر شده
هاي  ضرغامي عدم تطابق بين آموزه. اند، استفاده نگرديد شده

آموزش عالي با فعاليت شاغلين را از جمله معضالت مربوط به 
هاي  عدم توزيع مناسب شاغلين داراي تحصيالت در بخش

 درصد مربوط به 76وي با ذكر آمار . داند مختلف مي
 كه اين عدم نشان داد... هاي كشاورزي و  التحصيالن رشته فارغ

هاي دانشگاهي نيز ديده شده  تطابق در بعضي ديگر از رشته
آموختگان كار  دهد كه يا دانش اين مسأله نشان مي). 1(است

اند كه اگر  مناسب نيافته و يا خود مايل به كار در اين رشته نبوده
عالقگي آنان به رشته پرستاري  نشان از بي, اين امر درست باشد

سائل مهم گزينش دانشجويان است و بايد مورد دارد كه يكي از م
  .توجه قرار گيرد

 درصد دانشجويان پرستاري 3/49 تحقيقات نشان داده كه 
اند كه در آينده به شغلي غير از پرستاري روي  اظهار نموده
رشته پرستاري از مشاغلي است كه شاغلين آن ). 8(خواهند آورد

با مشكالت فراواني اي و صعوبت كار  هاي حرفه به دليل ويژگي
در اين حرفه افرادي قادر به كار خواهند بود , بنابراين. مواجهند

  .كه عالقه به خدمات اجتماعي و كمك به ديگران داشته باشند
هاي سراسري هزاران نفر شركت  در هنگام برگزاري آزمون

شوند كه نمره  كنند كه در بين آنها فقط كساني انتخاب مي مي
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ر باشد و نه اينكه عالقه به نوع رشته تحصيلي، آزمون آنها باالت
بسياري از داوطلبين . حرفه و نوع خدمات آن داشته باشند

ممكن است با چند صدم نمره كمتر كنار گذاشته شوند، در حالي 
. اند كه احتماالً عالقه وافري براي خدمت به بيماران داشته

تعداد , شود در آزمون سراسري براي رشته پرستاري پيشنهاد مي
چند برابر ظرفيت اعالم گردد و سپس طي يك آزمون اختصاصي 

افراد عالقمند و با انگيزه , هاي هنر همچون رشته, يا مصاحبه
هايي كه براي  گذاري اين كار از هدر رفتن سرمايه. انتخاب گردند

شود و نهايتاً به اين كار  تربيت هر كارشناس پرستاري انجام مي
انگيزه بوده و نسبت به سرنوشت  ينكه بيآورد و يا ا روي نمي

. نمايد باشند، جلوگيري مي تفاوت مي مددجويان و حرفه خود بي
آموختگان كه  گردد به مشكل استخدامي دانش پيشنهاد مي

باشند،  عمدتاً نيز جوان بوده و در آستانه زندگي مشترك مي
هايي  بكارگيري پرستاران در فعاليت. توجه بيشتري مبذول گردد

مانند پرستار روستا، پرستار مدارس، , باشد كه در توان آنان مي
  .كاهد كاري آنان مي از نرخ بي, ...پرستار كارخانجات و

مشكالت پرستاران براي نوشتن مقاالت يا , از نكات قابل توجه
رسد ايجاد انگيزه يكي  كتاب و يا شركت در تحقيقات است، به نظر مي

  .ها باشد تاز نكات كليدي اين نوع فعالي
رود كه با دانشگاه محل تحصيل  آموختگان انتظار مي دانشاز 

ء  خود در ارتباط بوده و با پيشنهادات سازنده خود در ارتقا
هاي مداومي كه  و از برنامه. كيفيت و بهبود كارايي آن بكوشند

. استفاده نمايند, شود توسط دانشگاه محل تحصيل برگزار مي
ها،  ها در بيمارستان رصد كمي از نمونهها نشان داد كه د يافته

هاي اداري دانشگاه علوم پزشكي  دانشكده پرستاري و بخش
اند و بقيه آنها با دانشگاه محل تحصيل  سمنان به كار گرفته شده

شايد بتوان علت اين امر را در عدم . اند اي نداشته خود هيچ رابطه
موختگان در آ ريزي براي سهيم نمودن دانشجويان و دانش برنامه

ها با برقراري ارتباط و  دانشگاه. ها و دانشگاه دانست اداره دانشكده
بررسي برونداد خود در بازار كار و پيگيري سرنوشت شغلي آنها 

توانند ميزان موفقيت خود در دستيابي به اهداف و رسالت  مي
ها  اين ارتباط بطور مداوم توسط دانشگاه. خود را بازنگري نمايند

  .رسد به نظر ميالزامي 
 آموختگان كه در اداره كل آموزش از آنجا كه آدرس دانش

باشد، متعلق به زمان ثبت نام اوليه و متعلق  دانشگاه موجود مي
باشد و به دليل ازدواج، تغيير منزل، فوت  به منزل والدين مي

, بنابراين, اين آدرس تغيير نموده و در دسترس نبوده, ...والدين و
يكي از .  تعميم پذيري نتايج محدوديت داردپژوهش از نظر

هاي مهم ارزشيابي هر مؤسسه و برنامه آموزشي، پيگيري و  جنبه
. باشد آموختگان هستند، مي كه همان دانشارزشيابي محصول 

نمايند شود كه ادارات كل آموزش در ثبت نام اوليه دقت  پيشنهاد مي
 تحصيل و در پايان. كه آدرس گرفته شده كامل و پستي باشد

دريافت نمود كه به توان آدرس مجدد  زمان تسويه حساب نيز مي
  .گردد پذيرتر   امكانآموختگان دسترسي به دانش, اين ترتيب

  
  قدرداني

پور، رئيس دانشگاه، دكتر  بدين وسيله از آقايان دكتر رشيدي
معاون آموزشي كه امكانات انجام اين تحقيق را , مجتبي ملك

, امي عزيزاني كه در اين راه ما را ياري نمودندفراهم نمودند و تم
  .كنيم تشكر و قدرداني مي
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