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 ره :شما

 : پيوست

 هاي پژوهشينتايج تحقيق طرحترجمان دانش فرم 
 

 مشخصات طرح:الف: 

 :عنوان كامل طرح

 طراحي و روانسنجي ابزار سنجش قضاوت باليني پرستاران 

 :طرح انمجري

 دکتر فاطمه الحاني -دکتر جمال صيدي 

   

 :اين طرح شامل مخاطبان  :ب
مديران آموزشی و اعضای عيئت  ، مديران بيمارستان و دانشگاه ؛شت( مديران و سياستگذاران سالمت ) مانند ستاد وزارت بهدا 

  پرستاران هستند.  مردم وبيماران و علمی؛ پزشکان؛

 :شامل موارد ذيل استبراي کاربست نتايج   اين طرح تحقيقاتي : برنامهج
 

  پروپوزال  پژوهش یطراح ايبا گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام انتخاب موضوع  یهمفکر  ايمشاركت 

  همفکری با گروه مخاطب و استفاده كنندگان بالقوه در هنگام اجرای پژوهش مشاركت يا 

 پژوهشی داخلی  -انتشار مقاله در مجله های علمی 

 پژوهشی خارجی -انتشار مقاله در مجله های علمی 

 ارائه در كنفرانس ها و سمينارهای داخلی 

 ارهای خارجیارائه در كنفرانس ها و سمين 

  آن   آن برای استفاده كنندگان بالقوه يا مقاله حاصل از  ارسال خالصه يا گزارش كامل طرح 

 به آن   قرار دادن متن كامل گزارش يا خالصه ای از آن در وب سايت به منظور دسترسی استفاده كنندگان بالقوه 

 امه های مورد عالقه عموم()نظير مجله ها يا روزن انتشار نتايج پژوهش در نشريات غيرعلمی 

  ارائه يافته های پژوهش به خبرنگاران رسانه ها و يا شركت در مصاحبه ها 

 برای معرفی نتايج پژوهش  تشکيل جلسه با استفاده كنندگان بالقوه 
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 مديران و سياستگذاران سالمتبراي پيام 

. استمميزی و حسابرسی بالينی در بخش پرستاری ابزار سنجش قضاوت بالينی پرستاران معيار مناسبی در  اعتبار بخشی؛ 

مديران و سياست گذاران سالمت می توانند از اين ابزار در تهيه  دستورالعمل ها و راهنما ها  و كد گذاری های اخالقی در برنامه 

 .استفاده نمايند در بخش پرستاری سالمت ءريزی های استراتژيک  نظام ارتقا

  ن و دانشگاهمديران بيمارستابراي پيام 

و كنترل كيفيت مراقبت پرستاران می  ساليانه ؛ ارزشيابی بالينی؛  ؛دوره ای مديران بيمارستان و دانشگاه جهت ارزيابی های  

 نتايح سنحش قضاوت بالينی پرستاران استفاده از با  مديران بيمارستان و دانشگاهتوانند از اين ابزار استفاده نمايند. همچنين 

. مديران با نتايج حاصل از به كار گيری اين ابزار  به  تعيين می نمايند در هر كدام از ابعاد قضاوت بالينیآنها را نقاط ضعف و قوت 

 .جواب سئواالت در مورد پگونگی قضاوت بالينی پرستاران خواهند رسيد

   تاري دانشگاهپرسدانشکده هاي و دانشجويان  اعضاي هيئت علمي ،مديران آموزشي براي پيام 

اين ابزار  با تاكيد بر ابعاددانشکده های پرستاری دانشگاه می توانند  و دانشجويان اعضای هيئت علمی ،دانشگاه مديران آموزشی

در آموزش قضاوت بالينی به دانشجويان پرستاری استفاده نمايند. همچنين می توانند ابعاد قضاوت در آموزش قضاوت بالينی 

 .رنامه درسی بگنجانندبالينی را در ب

 پيام برای پزشکان

برای طراحی ابزار سنجش قضاوت  وپزشکان  می توانند با چگونگی قضاوت بالينی پرستاران آشنا شوند. همچنين اين ابزار يک الگ

 .است بالينی پزشکان

 براي پرستارانپيام 

پرستاران از نتايج به كار گيری اين ابزار می توانند در اين ابزار نقاط ضعف و قوت پرستاران را  در قضاوت بالينی مشخص نمايد. 

بردارند. پرستاران با ارزيابی درست از چگونگی قضاوت بالينی خود و همکاران راهکار های  مجهت ارتقای حرفه ای خود قد

ود پرستار به عنوان خكه . در واقع گويه های اين ابزار سئواالتی هستند  خواهند دادمناسب در جهت ارتقاء قضاوت بالينی ارائه 

 .ود و يا همکاران به دنبال پاسخگويی به آنها خواهد بودخيک چک ليست در ارزيابی 


