
 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي
بررسي تاثیر یک برنامه امیدبخش مبتني بر نظریه اشنایدر و مفاهیم دیني بر عملکرد شغلي پرستاران بخشهای 

 5931روانپزشکي بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان سال 

 
 935593 كد طرح

 زهرا قضاوی نام و نام خانوادگي مجری طرح

 دانشکده پرستاری و مامایي دانشکده/مركز تحقیقاتي

 

، فاده نماینداستاز نتایج طرح به طور مستقیم كه بتوانند  هایيافراد یا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید 1تا  5به هر كدام از آنها وزن 

 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 

 ...پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ) کنندگان خدمات سالمترائها (5)

 غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مدیران  گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم(4) 

 (...كارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشکي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه 

 (مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، های مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس 

 

 استخراج و نگارش پيام پژوهشي. 2

 الف. عنوان پیام یا خبر

 امید بر عملکرد شغلي پرستاران بخشهای روانپزشکي موثر است.

 موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

یار مهم ان یکی از حوزه های بسبهبود عملکرد شغلی پرستاران به دلیل ارتباط مستقیمی که با سالمت آحاد جامعه دارند، به عنو

ی بر عملکرد مبتنی بر نظریه اشنایدر و مفاهیم دینف تعیین تاثیر یک برنامه امیدبخش هدبا  ی حاضرمطالعهآید. حساب میسالمت به 

 ه است.اجرا شدستاران بخشهای روانپزشکی شغلی پر

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 

 

 

 

 

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به را به  پژوهشاصلي های پیامها و یافته ج.

 .باشدها بر عهده مجری طرح ميمسؤولیت صحت پیامتوجه: 

 :1پیام شماره 

امید بخش مبتني بر نظریه اشنایدر و مفاهیم دیني باعث افزایش عملکرد شغلي پرستاران شاغل در بخشهای  برنامه

 روانپزشکي شده است.

 : 2پیام شماره 

 پرستاران بخشهای روانپزشکي را بهبود داد.توان عملکرد شغلي های امید بخش ميبا حمایت از برنامه

  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

شواهدی بسیار قوی برای تائید تاثیر برنامه امید بخش بر عملکرد شغلي پرستاران بخشهای روانپزشکي وجود دارد؛ 

ر بر عملکرد با این حال، مطالعات بیشتری برای تعمیم آن به جوامع مختلف پرستاری و كشف عوامل دیگر موث

 نیاز است. پرستاران شغلي

 کنید؟های انتقال پیام را پیشنهاد ميد. کدامیك از روش

 برای معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذیگروه مخاطب، تشکیل جلسه با   ☐

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 ها و مجالت كثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها  ☐

 سازمانيهای درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه  ☐

 ها و سمینارهای داخليارائه در كنفرانس  ☒

 ها و سمینارهای خارجيارائه در كنفرانس  ☐

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهیافتهارائه   ☐

 های هدفبرای گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال   ☒

 كنندگان بالقوهسایت برای دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش كامل طرح بر روی وب  ☒

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین تهیه راهنما، بروشور، كتابچه، و غیره  ☐

 سازی نتایج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(انجام اقدامات الزم برای تجاری  ☐

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐

 



 

 

 

 

 

 

 

 :. چكيده طرح تحقيقاتي3

به دلیل ارتباط مستقیمی که با سالمت آحاد جامعه به ویژه پرستاران  بهبود عملکرد شغلی کارکنان بخش بهداشت و درمان و

دارند، به عنوان یکی از حوزه های بسیار مهم در توسعه پایدار جوامع بشری به حساب می آید. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر 

 راحی و اجرا شد.زشکی طیک برنامه امیدبخش مبتنی بر نظریه اشنایدر و مفاهیم دینی بر عملکرد شغلی پرستاران بخشهای روانپ

نفر بودند  07صورت سه مرحله ای و دو گروهی است. نمونه ها  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی به مواد و روشها:

ژگیهای ها پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون و قسمت ویکه بطور تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. ابتدا آزمودنی

جلسه تحت آموزش برنامه امید بخش مبتنی بر نظریه اشنایدر و مفاهیم دینی  8ر را تکمیل نمودند.گروه مداخله دموگرافیک ابزا

 SPSSقرار گرفت، و در پایان، بالفاصله و یک ماه بعد از مداخله، عملکرد شغلی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با نرم افزار 

 تجزیه و تحلیل شد.

اختالف میانگین امتیاز )قبل و بعد از مداخله( عملکرد شغلی پرستاران بالفاصله بعد از  نشان داد که این مطالعه یافته ها:

 ( در دو گروه آزمون و کنترل معنی دار بود.t=2.18, p=0.033( و یکماه بعد از مداخله  )t=3.62, p=0.001مداخله )

اران بخشهای مفاهیم دینی به منظور بهبود عملکرد شغلی پرست اجرای برنامه امیدبخش مبتنی بر نظریه اشنایدر و نتیجه گیري:

 روانپزشکی پیشنهاد می گردد.

 

 امیدبخش، پرستار عملکرد شغلی،  برنامه ها:کلیدواژه

 

  ( مستخرج از طرح:آدرس اینترنتي مقاله )های. ۴
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برنامه اميدبخش مبتني بر نظریه اشنایدر و مفاهيم دیني بر عملكرد شغلي پرستاران بررسي تاثير یک 

 1331بخشهای روانپزشكي بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال 

 پرستاران، مدیران و سیاست گزاران: مخاطبان طرح پژوهشي

 روانپزشکي موثر است.امید بر عملکرد شغلي پرستاران بخشهای  :عنوان پيام

ن ابهبود عملکرد شغلی پرستاران به دلیل ارتباط مستقیمی که با سالمت آحاد جامعه دارند، به عنو مقدمه و اهميت موضوع:

نی بر نظریه مبتف تعیین تاثیر یک برنامه امیدبخش هدبا  ی حاضرمطالعهآید. یکی از حوزه های بسیار مهم سالمت به حساب می

  ه است.اجرا شدستاران بخشهای روانپزشکی اهیم دینی بر عملکرد شغلی پراشنایدر و مف

امید بخش مبتني بر نظریه اشنایدر و مفاهیم دیني باعث افزایش عملکرد شغلي  برنامه پيام برای پرستاران:

 پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکي شده است.

 توان عملکرد شغلي پرستاران بخشهایهای امید بخش ميبرنامهبا حمایت از  پيام برای مدیران و سياست گزاران:

 روانپزشکي را بهبود داد.

شواهدی بسیار قوی برای تائید تاثیر برنامه امید بخش بر عملکرد شغلي پرستاران  پيشنهاد برای كاربرد نتایج:

مع مختلف پرستاری و كشف بخشهای روانپزشکي وجود دارد؛ با این حال، مطالعات بیشتری برای تعمیم آن به جوا

 نیاز است. پرستاران عوامل دیگر موثر بر عملکرد شغلي


