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Abstract  Article Info 

Introduction: Monitoring of organizational processes in order to improve them is one 

of the vital functional areas in organizations with modern management and one of the 

inevitable necessities and needs in a healthy and efficient management is the existence 

of a complete and accurate process monitoring procedures. FOCUS-PDCA model is 

one of the efficient tools for this aim. The aim of this study was to evaluate the effect 

of FOCUS-PDCA model on student satisfaction. 

Methods: This is a semi-experimental study of pre-test and post-test, which was 

conducted in the first and second semesters of the academic year 2019-2020 in the 

faculty of nursing, Baqiyatallah University of Medical Sciences, and 5 research 

management processes were selected. Data collection tools in the satisfaction section 

were measured by a researcher-made questionnaire at each stage (before and after the 

intervention). In the discussion of process timing, the execution time of each process 

was measured and reported in terms of days. 

Results: The mean time of the processes was reported to be 74 days, taking into account 

the time consuming nature of some of the processes that took place during the academic 

semester. After the formation of FOCUS-PDCA workshops and the promotion of 

upgrades by students, the average time to perform these processes was reduced to 55 

days. The average percentage of upgrades reported was 65%. The mean score of the 

initial satisfaction of the reviewed processes was 318 out of 500, which means that the 

average satisfaction of graduate students with the research processes of the school of 

nursing was 63.6% that reached to 84.4%. 

Conclusion: The present study showed that the implementation of FOCUS-PDCA 

method has led to the promotion of research performance of the faculty of nursing. It is 

suggested that this method be performed in other clinical departments, the student 

research committee and the welfare services involved with students and professors, and 

the other indicators be evaluated in terms of its effect. 
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از   بر رضایتمندی دانشجویان  تحصیالت تکمیلی FOCUS – PDCAتاثیر اجرای مدل   

 )عج(علوم پزشکی بقیه اهلل دانشگاه  فرآیندهای جاری دانشکده پرستاری 

 
 *7، محسن مالهادی6، فریال خمسه5لیال کریمی ،4فخرالدین فیضی ،3زهرا قاسمی فرید  ،2، بتول نحریر1حیدرانلواسماعیل 

 
 رانیاهلل )عج(، تهران، ا هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،ی تروما، دانشکده پرستار قاتیمرکز تحق 1

 رانیاهلل )عج(، تهران، ا هیبق یسالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریمد  قاتیمرکز تحق 2
 رانیواحد تهران مرکز ، تهران، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس 3

 ران یاهلل )عج(، تهران، ا  هیبق یدانشگاه علوم پزشک ی دانشکده پرستار س،یآترواسکلروز  قاتیمرکز تحق 4
 رانیاهلل )عج(، تهران، ا هیبق یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده پرستار ،یسبک زندگ تویانست ،یعلوم رفتار  قاتیمرکز تحق 5
 ران یاهلل )عج(، تهران، ا هیبق یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده پرستار ،یسبک زندگ تویانست  ،یعلوم رفتار قاتیمرکز تحق 6
 اهلل )عج(، تهران  هیبق یدانشگاه علوم پزشک  یدانشکده پرستار ،یسبک زندگ تویورزش، انست یولوژیزیف قاتیمرکز تحق 7

 
 mmollahadi@gmail.com: لی می. ااهلل )عج(، تهران هی بق یدانشگاه علوم پزشک  یدانشکده پرستار ، یسبک زندگ  توی ورزش، انست  یولوژیزی ف قاتی مرکز تحق ، یمحسن مالهادمسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

با مدیریت نوین بوده و یکی از ضرورت    ی در سازمان ها  اتی یح  ی به منظور بهبود و بازمهندسی آنها، جزء عملکردها  ی سازمان  ی فرآیندهاپایش    : مقدمه

ارتقا      نفکیجزو ال  یندیفرآ  شیپا  قیکامل و دق  ستمیگردد. وجود یک س  یاجتناب ناپذیر در یک مدیریت سالم و کارآمد محسوب م  یازهایها و ن
 انجام شد.  یلیتکم التیتحص   انیدانشجو یتمندیبر رضا FOCUS –PDCAمدل   ی اجرا ریباشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تاث یم یانسازم 

در دانشکده    1398-99  یل یاول و دوم تحص   مسالیباشد که در ن  ی و پس آزمون م  شیپ  یاز نوع تک گروه  یتجرب  مه یپژوهش ن  نیا ها: روش

انجام شد.    یلیتکم  التیتحص   انیاز دانشجو  ی سنج  تیپژوهش انتخاب و رضا  تیریمد  ندیفرآ  5اهلل انجام شد و    هیبق  ی دانشگاه علوم پزشک یپرستار
شد. در بحث زمان    دهیاز مراحل )قبل و بعد از مداخله( سنج  کیتوسط پرسش نامه محقق ساخته در هر  یتمندیدر بخش رضا  هاه داد   یآورابزار جمع 
 . دیو گزارش گرد دهیبرحسب روز سنج ندیهر فرآ  یمدت زمان اجرا ندهایفرآ یسنج

روز گزارش    74بود    یلیترم تحص   ک یکه تحقق آنها عمال در طول    ندهایاز فرآ  یبرخ  ی با احتساب زمان بر  ندها یزمان انجام فرآ  ن یانگیم : هایافته

  55مذکور به    یندهایزمان انجام فرا  ن یانگیم  ان،یو انجام مداخله ارتقاء توسط دانشجو  FOCUS – PDCA  ی کارگاه ها  ل یکه پس از تشک  دیگرد
  ان یدانشجو  یمند  تیرضا  نیانگی. مدیدرصد گزارش گرد  65  یشده در خصوص زمان سنج  یبررس  یندهایدرصد ارتقاء فرآ  نیانگیدا نمود. میپ  لیروز تقل
در مجموع    نیانگی بطور م  یمند   تیرضا  نی که پس از ارتقاء، ا  دیدرصد گزارش گرد  63.6  یدانشکده پرستار  یپژوهش  یندهایاز فرآ  ی لیتکم  التیتحص 
 .دیرس %84.4 یتمندیو رضا افتهیدرصد بهبود  21.2به  ندهایفرآ

شده    یدانشکده پرستار  یپژوهش  یندهایمنجر به ارتقای عملکرد فرآ  FOCUS-PDCAپژوهش حاضر نشان داد که اجرای روش   : یریگجه ینت

انجام  و  دیو اسات انیبا دانشجو ریدرگ  یو خدمات رفاه ییدانشجو قات یتحق تهیکم ،ینیبال یگردد که این روش در دیگر بخش ها یاست. پیشنهاد م
 از نظر تأثیر آن بر شاخص های دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

 FOCUS-PDCAمدل    ،یلیتکم  التیتحص  انی، دانشجو یتمندی، رضا یپژوهش  یندهایفرآ : واژگان کلیدی
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  یدانشکده پرستار یجار یندهایاز فرآ  یلیتکم التیتحص انیدانشجو یتمندیبر رضا FOCUS – PDCAمدل   یاجرا  ریتاث
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 مقدمه 
جدامع   رویکدرد  بدا  مددیریت  سدازمانی،  فرآینددهای  مدیریت

 کدارایی  و  افدزایش اثربخشدی  بده  منجدر  رویکرد  این.  است  نگر
 کدارآیی  بدا  معدادل  سدازمان  یدک  کدارآیی.  (1)می شود  سازمان

 بددا آن همسوسدازی و عملکددرد مددیریت .اسددت آن فرآینددهای
و  سدازوکار  بدا  کده  اسدت  اهددافی  جملده  از  سازمانی  راهبردهای
. (2)مددی شددود امکددان پددذیر انسددازم در فرآیندددی رویکددرد
 فرآیندددهای سددازمانی مدددیریت زمیندده در زیددادی تحقیقددات
 بدده هددای فعالیددت مجموعدده بدده فراینددد .(3)شددده اسددت انجددام
 چندد یدا یدک  ایجداد  بدرای  کده  شود  می  اطالق  ای  پیوسته  هم
 هددر. اسددت شددده سددازی پیدداده و طراحددی شددده تعریدد  تغییددر
 فعالیددت یددک بددا و آغدداز مشددخص فعالیددت یددک بددا فرآینددد
 سددازمانها، از بسددیاری در. پددذیرد مددی پایددان نیددز مشددخص
 و عملکدرد ارتقداء و رشدد منظدور بده فرآینددها  بهبدود  و  اصالح
 انسددانی نیددروی .(4)گددردد مدی دنبددال تعددالی مسددیر در حرکدت
 یددک هایسددرمایه مهمتددرین از یکددی تددوانمی را کارآمددد
 بدر  کده  تاسد  انسدانی  نیدروی  ایدن  کده  زیدرا  دانسدت،  سازمان
 راهکددار. بددود خواهددد تاثیرگددذار نتددایج و کددار کیفیددت و کمیددت
 مندابع  آمدوزش»  سدازمانی،  اثربخشدی  و  کارآمددی  بدرای  اصلی
 تکنولددوژی انفجدار بددا یکدم و بیسددت قدرن. (5)اسددت «انسدانی
 عقیددده بدده. اسددت شددده همددراه رسددانی اطددالع و ارتباطددات
 یدک  ارتقداء  و  شددن  پربدار  بدرای  مددیریت،  حدوزه  صاحبنظران
 آن هدای  فرآیندد  ارتقداء  و  بدازنگری  تثبیدت،  بدر  تمرکز  سازمان،
 و هددا روش محققددین .(6)باشددد مددی الزم اصددول از سددازمان
 عندوان بده. اندد نمدوده  ارائده  زمینده  ایدن  در  متعدددی  الگوهای
 تعددالی الگددو اسددا  بددر فرآینددد مدددیریت بدده تددوان مددی مثددال

 بهبددود دمیندد ، چرخدده اسددا  بددر فرآینددد بهبددود سددازمانی،
 مهندسددی یددا بازمهندسددی و سددیگما، شددش اسددا  بددر فرآینددد
 بدرای  دنیدا  در  مختلفدی  ابزارهدای.  (7)کدرد  اشداره  فرآیند  مجدد
 جملده از. شدود مدی بکدارگیری  سدازمان  یدک  فرآیندهای  ارتقاء

 سددال در کدده سددالمت حددوزه در پرکدداربرد و کددارا ابزارهددای
 سدازمانی  فرآینددهای  ارتقداء  بدرای  ایدران  کشدور  در  اخیدر  های
 ابدزار و (TQM) کیفیدت جدامع مددیریت اسدت، شدده استفاده
 چرخددده. (8)باشدددد مدددی FOCUS-PDCA آن مهدددم

PDCA آن دمیند  دکتدر و شدده ابدداع شدوارت والتر توسط 
 هاینبیمارسدددتا انجمدددن ،1989 سدددال در. نمدددود تکمیدددل را

 روش آن، بدده FOCUS مراحددل افددزودن بددا آمریکددا

FOCUS PDCA آورد وجدددود بددده را. FOCUS 

PDCA بددرای کدداربردی و منسددجم علمددی، روش یددک 
 مددرتبط و کامددل ابزارجعبدده یددک از و بددوده فرآیندددها ارتقدداء
 کشددور خدار  در متعدددی مطالعدات. اسدت برخدوردار مددیریتی

 FOCUS-PDCA روش از گیدددری بهدددره راسدددتای در

 سددازمان مدددیریتی و درمددانی بهداشددتی، مشددکالت حددل بددرای

 و سکسددنا .(9) اسددت شددده انجددام سددالمت حددوزه هددای
 کدده دهددد مددی توضددی  ای مطالعدده در( 2014)   همکدداران

 از  اسدتفاده  بدا  خدون  تجدویز  ارزیدابی  جدامع  برنامده  یک  گونهچ
 تجددویز  کلددی هددای شددیوه FOCUS-PDCA رویکددرد
 مطالعده( 2019) چدن لدی .(11, 10)بخشدد  مدی  بهبدود  را  خون
 مدددیریت برنامدده بکددارگیری ارزش ارزیددابی منظددور بدده ای

PDCA (عمدل-چدک-انجدام-برنامده )بده مبدتال بیمداران در 
 مجدداری عفونددت بددا همددراه  ادراری هددای سددن   مشددکالت
 مطالعدده، ایددن نتددایج اسدا  بددر. دادنددد انجددام  ادراری دسدتگاه
 خطدرات از مدثثر طدور بده تواندد مدی PDCA مدیریت روش

 ،  دهدد  تغییدر  را  بیمداران  بدد  رفتارهدای  ،  کندد  اجتناب  پرستاری
 تسددریع را آنهددا بهبددود ، دهددد کدداهش را عمددل از بعددد عفونددت
 .(12, 2)بخشد بهبود را آنها روزمره های  فعالیت و کند

  ارتقداء  ،  مطدالعده  هددف  بدا  ای  مطدالعده  در(   2017)  جداویدد  بزاز
 درمانی آموزشدی مرکز در اورژانسدی  بیماران پذیرش فرایند کیفیت
 این   در.  دادندد  انجدام FOCUS-PDCA روش  بده  تبریز  الزهرا
  برای FOCUS-PDCA روش از  اسدتفاده با ای مداخله مطالعه
 الزهراء بیمارسددتان در اورژانسددی  بیماران  پذیرش فرایند  ارتقای
 گیری نتیجه  اسدا   بر.  شدد اجرا  و طراحی  1390 سدال در تبریز
 افزایش موجب اورژانسدددی  بیمداران پذیرش  جاری فرایندد  مطدالعده،
 در تاخیر از  ناشددی خدمات  اورژانسددی، بیماران  انتظار زمان مدت
. گردد می پرسنل و بیماران رضایت  کاهش  پزشکی، خدمات  ارائه
 اورژانسدی  بیماران  تفکیک گرفته،  صدورت بندی اولویت  اسدا   بر
 تحت پرونده  اختصدداص و  طراحی  طریق از تریاژ و  درمانگاهی و
 .(14, 13)باشند می اهمیت بیشترین دارای اورژانس کارت و نظر

 هددف  بدا  ای  مطدالعده  در(  1394)  همکداران  و  بیرامی  جبداری
 کداهش   در PDCA-FOCUS مددیریتی  روش  تواندایی  ارزیدابی
 بیمداران  تکلی   تعیین  شددداخص  ارتقدای  و  فراینددهدا  انتظدار  زمدان

 مطالعه  این  در.  شد  انجام  و  طراحی  ساعت  3  مدت  ظرف  اورژانس
-PDCA مددیریتی  روش  اجرای  تداثیر  بعدد،  و  قبدل  ای  مدداخلده

FOCUS تکلی   تعیین  شددداخص  و  فراینددهدا  انتظدار  زمدان  بر  
 ماه 5 مدت در تبریز سددینای بیمارسددتان  اورژانس  بخش  بیماران
 ماه5  گذشدت  از پس داد  نشدان ها یافته. گرفت قرار  بررسدی مورد
  از مشدداوره دریافت برای انتظار زمان میانگین  مداخالت،  انجام از
  شددن  آماده زمان  میانگین  (p 001/0)   دقیقه17  به دقیقه1/28

. یدافدت  کداهش  دقیقده66/37  بده  دقیقده  26/70   از  آزمدایش  جواب
 در   کده  اورژانس  در  سددداعدت3  بداالی  اقدامدت  بدا  بیمداران  تعدداد

. یافت کاهش ماه آبان در  نفر58  به بود  نفر 101  ماه  اردیبهشدت
 71/94 ار نیز  سدداعت  3 از کمتر در بیمار تکلی  تعیین  شدداخص
. یافت  ارتقا ماه آبان در درصدد 86/96  به ماه  اردیبهشدت در درصدد
 اجرای که میرسدد  نظر  به  فوق  مطالعه  از  حاصدل نتایج  اسدا   بر

 زمان  کاهش  بر مثبتی  تاثیرFOCUS-PDCA مدیریتی  شددیوه
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 بخش  بیمداران  تکلی   تعیین  شددداخص  بهبود  و  فراینددهدا  انتظدار
 .(15, 9)باشد داشته اورژانس

 بددده ای مطالعددده  در( 1389) همکددداران و فدددرحبخش
 مسدددتمر ارتقددداء اجدددرای روش مددددوردی، گدددزارش صدددورت
 اولیددده هدددای مراقبدددت نظدددام در را آن ارزشدددیابی و کیفیدددت
 مددی تدددشری  شدددرقی آذربایجدددان اسدددتان در بهداشدددتی

 کیفیدت  مددیریت  اسدتقرار  ارزشدیابی  هدا،  یافته  اسا   بر.  نماید
 بددا سددازمانی فرهندد  همسددویی و انطبدداق سددال، پددنج از بعددد

  FOCUS-PDCA مدددل از اسددتفاده. داد نشددان را کیفیددت
 داشددته بهمددراه را سددازمانی کیفیددت ارتقدداء در مثبتددی تدداثیر
 9 روش یددددکFOCUS-PDCA مدددددل. (17, 16)اسددددت
 مدی  سدازمان  یدک  جداری  فرآینددهای  ارتقداء  بدرای  ای  مرحله
 مدی تددوین کدار یدک انجدام فرآیندد ابتدا مدل این  در  که  باشد
 دهددد نشددان کدده( فلوچددارت و فرآینددد شناسددنامه ثبددت) شددود
 فرآیندد  پایدان  و  شدروع  نقطده.  نمایدد  مدی  عمدل  چگونه  فرآیند

 تددیم سدد س هسددتند  کسددانی چدده فرآینددد صدداحبان کجاسددت 
 شدده  تشدکیل  فرآیندد  صداحبان  همده  از  متشدکل  فرآیندد  ارتقاء
 مددی انجددام جمدع نظددر بدا ارتقدداء مدددا ای مرحلده 9 رونددد بدا و

 ، 5Sآراسدددتگی نظدددام هدددای روش بدددین از. (18, 1)گیدددرد
 شددش مدددل ایزوهددا، انددواع اجددرای ، کددایزن ژاپنددی مدددیریت
 تکنولددوژی از اسددتفاده رکتی،مشددا مدددیریت نظددام ،  سددیگما
 داخلددی، ممیددزی و مشدتریان از نظرسددنجی اطالعددات، فنداوری
 تصددمیمات بددر مشددتمل روشددی FOCUS-PDCA مدددل

 یددک ارشددد مدددیریت پشددتوانه کدده بددوده فرآینددد صدداحبان
 انعطدداف و اجرایددی قابلیددت از و داشددته بهمددراه را سددازمان
 مددی برخددوردار ارتقدداء هددای روش سددایر بدده نسددبت بیشددتری
 بددا پزشددکی علددوم هددای دانشددکده آنجاکدده از. (20, 19)باشددد
 تحصدیالت تکمیلددی )کارشناسددی مقطددع در دانشددجویان جدذب
 نیددروی آمدوزش مراکددز تدرین مهدم جملدده از دکتدری( و ارشدد
باشددند و خروجدی ایدن مقدداطع در حدل معضددالت  مدی انسدانی

پژوهشی سدازمان هدا از اهمیدت بسدزایی برخدوردار مدی باشدد 
و عمددال هددیا مطالعدده ای در بررسددی فرآیندددهای پژوهشددی 

 هدددف بددا حاضددر مطالعدده دانشددگاهی گددزارش نگردیددده ولددذا
 بدددر FOCUS – PDCAمدددل اجددرای بررسددی تدداثیر
 دانشدددکده تکمیلدددی تحصدددیالت  دانشدددجویان رضدددایتمندی
 .است شده انجام(  عج) اهلل بقیه پزشکی پرستاری علوم

 کار روش 
 و  پدیش  گروهدی  تدک  ندوع  از  تجربدی  نیمده  پدژوهش  این
 تحصددیلی دوم و اول نیمسددال در کدده باشددد مددی آزمددون پددس

 پزشددکی علددوم دانشددگاه پرسددتاری دانشددکده در 99-1398
 12 منتخددب از کددل فرآینددد 5 و شددد انجددام( عددج) اهلل بقیدده

 در هدداداده آوریجمددع ابددزار. گردیددد انتخدداب فرآینددد پژوهشددی

 نامدده پرسددش توسددط فرآینددد صدداحبان رضددایتمندی بخددش
( مداخلدده از بعددد و قبددل) مراحددل از هریددک در سدداخته محقددق
 فرآیندد  صداحبان  سدنجی  رضدایت  نامده  پرسدش.  شدد  سنجیده
 روش بددا و گردیددد تنظددیم مطالعدده جزئددی اهددداف اسددا  بددر

 هیئددت نظددر صدداحب اسدداتید از نفددر 15 محتواتوسددط اعتبددار
 نهدایی تاییدد و نظدر اظهدار داوری،  مدورد  زمینده  ایدن  در  علمی
 روش  از  سدنجی  ابدزار رضدایت  پایدایی  منظدور  بده.  گرفدت  قرار

 اسددتفاده کرونبددا  آلفددای ضددریب محاسددبه و مجدددد آزمددون
 محاسددبه( r = 0.95) پرسشددنامه همبسددتگی ضددریب شدددکه
 اجدرای  زمدان  مددت  فرآینددها  سدنجی  زمدان  بحدث  در.  گردید
 نتددایج. گردیددد گددزارش و سددنجیده روز برحسددب فرآینددد هددر

 قالددب در و توصددیفی هددای آزمددون از اسددتفاده بددا پددژوهش
 ابتددا. گرفدت قدرار تحلیدل و تجزیده مدورد SPSS 22 افزارنرم

پرسددتاری )اعددم از:  دانشددکده جدداری پژوهشددی فرآیندددهای
  دکتددری تصددویب عنددوان رسدداله دانشددجویان پژوهشددی فراینددد

 تحقیقداتی، فرایندد  طدرح  پژوهشدی  و کارشناسی ارشدد، فرایندد
 امانددت کتابخاندده و فراینددد بددرای کتدداب سددازی آمدداده و خریددد
.  شددد شناسددایی دانشددجویان تحصددیالت تکمیلددی ( بدده کتدداب

.  گردیدددد تکمیددل اسددتاندارد طبدددق فرآینددد هددر شناسددنامه
 آمددوزش ارتقدداء کمیتدده در. گردیددد رسددم فرآینددد هددر فلوچددارت
 مددذکور پژوهشددی فرآیندددهای متعدددد جلسددات در دانشددکده
 طددی در. گردیددد تدددوین و بررسددی فرآینددد صدداحبان توسددط
 در و شدددده اجرایدددی مدددذکور فرآینددددهای عملکدددرد یکسدددال
 اعتباربخشددی تددیم توسددط سددازمانی درون هددای ارزشددیابی
 فرآیندددهای زمانسددنجی. گرفددت قددرار تاییددد مددورد دانشددگاه،
 رضددایت پرسشددنامه.  شددد انجددام ارتقدداء تددیم توسددط مددذکور
 کمیتدده تاییددد بدده محتددوا اعتبددار و تدددوین فرآیندددها سددنجی
 بددا فرآیندددها سددنجی رضددایت. رسددید دانشددکده آمددوزش ارتقدداء

 آمددوزش ارتقدداء کمیتدده در کدده تددیم سدداخته محقددق پرسشددنامه
 شددده تاییددد آن محتددوای اعتبددار علمددی هیئددت اعضدداء توسددط
 آیدتم  از  یدک  هدر  در  پرسشدنامه  کلدی  نمدره.  گردید  بررسی  بود
 فرآینددددهای صددداحبان. بدددود 500 مجمدددوع در و 100 هدددا

 آمددوزش FOCUS - PDCA مدددل و تعیددین آموزشددی
 - FOCUS روش بدا پدژوهش فرآینددهای ارتقداء. شدد داده

PDCA ارتقدداء کمیتدده در شددده انجددام تغییددرات.  شددد انجددام 
 گددزارش متعدددد مطالعددات طبددق.  رسددید تصددویب بدده آمددوزش
 بعندوان.  شدد  گرفتده  نظدر  در  فرآیندد  تثبیدت  زمدان  ماه  2  شده،

 تدیم  توسدط  مدذکور  فرآینددهای  زمانسدنجی  عملکرد،  ارزشیابی
 فرآینددهای  سدنجی  رضدایت  بعدد  مرحلده  در.  شدد  انجدام  ارتقاء

 ارتقدداء نمودارهددای. شددد انجددام ارتقدداء تددیم پژوهشددی توسددط
 فرآیندددهای ارتقدداء کتابچدده پایددانی مرحلدده در. گردیددد رسددم
(1 شماره دیاگرام.)گردید گزارش و تدوین پژوهشی
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 مراحل ثبت و ارتقاء فرآیندهای پژوهشی  .1 دیاگرام

 
 

 نتایج
  مرتبط   پژوهش   حیطه  در  شده  شناسایی   فرآیند  12  مجموع  از
تکمیلی  با   فرآیند   5  تعداد  پرستاری،  دانشکده  مقاطع تحصیالت 

شروع   مجوز  و  ثبت  مرحله  به  دانشکده  آموزش  ارتقاء  کمیته  توسط
 کمترین   شده،   داده  ارتقاء  و  ثبت  فرآیند  5  مجموع  از   رسید.  کار  به

  دانشجویان   به  کتاب  امانت  فرایند  "  به  مربوط  بری  زمان

  بر زمان)  ترین طوالنی  و   دقیقه  60  زمان   با "  تکمیلی  تحصیالت

  دکتری   دانشجویان  پژوهشی  فرایند  "  به  مربوط  فرآیند(  ترین

  میانگین .  گردید  گزارش  روز  150  زمان  با  "  پرستاری  دانشکده
 که  فرآیندها  از  برخی  بری  زمان   احتساب  با  فرآیندها  انجام  زمان
  گزارش   روز    74  بود  تحصیلی  ترم   یک   طول  در   عمال   آنها  تحقق 
 و   FOCUS – PDCA  های   کارگاه  تشکیل  از  پس  که  گردید
 انجام  زمان   میانگین  دانشجویان،  توسط   ارتقاء  مداخله  انجام

  ارتقاء  درصد  میانگین.نمود  پیدا  تقلیل  روز   55  به   مذکور  فرایندهای
 درصد  65  سنجی   زمان   خصوص  در   شده  بررسی  فرآیندهای
 (1 شماره جدول. )گردید گزارش

 ثبت فرآیندهای پژوهشی

 ارتقاء آموزش دانشکده پرستاریتایید عنوان فرآیند در کمیته 

 تدوین شناسنامه و فلوچارت هر فرآیند

 تدوین پرسشنامه رضایتمندی از فرآیند )اعتبار و پایایی توسط اساتید هیئت علمی(

 سنجش اولیه زمان انجام فرآیند و رضایتمندی صاحبان فرآیند

 تشکیل کمیته ارتقاء )با حضور صاحبان فرآیند(

 FOCUS – PDCA آموزش مدل

 بازنگری فرآیندها توسط کمیته

 ماه اجرای فرآیند های بازنگری و اصالح شده 2

 فرآیند صاحبان رضایتمندی و سنجش مدت زمان اجرای زمان اجرای فرآیند

 گزارش نتایج
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  بیشترین  شده،  داده  ارتقاء  و  ثبت  فرآیند  5  مجموع  از

  پژوهشی  فرایند  "  به  مربوط(  ارتقاء  از  قبل)  اولیه  رضایتمندی

 کمترین  و  400  نمره  با   "  پرستاری   دانشکده  دکتری  دانشجویان

 پژوهشی   فرایند  "  به  مربوط(  ارتقاء  از  قبل)  اولیه  مندی  رضایت

  از   پس   که  بود   260  نمره  با  "  پرستاری  دانشکده  تحقیقاتی   طرح
  فرآیندهای   ارتقاء  و FOCUS – PDCA های  کال   برگزاری

 "  پرستاری  دانشکده  تحقیقاتی  طرح  پژوهشی  فرایند  "  پژوهشی،
 .داد نشان  ها در بررسی را درصدی 16 ارتقاء

زوجددی نشددان داد کدده از نظددر زمانسددنجی  tنتددایج آزمددون 
ی و مددورد فرآینددد هددای پژوهشددی دانشددجویان دکتددر 5در 

فرایندد خریدد و آمداده سدازی کتداب ارشد و طرح تحقیقداتی و  
فرایندددد اماندددت کتددداب بددده و  بدددرای کتابخانددده دانشدددکده

ی، قبدددل و بعدددد از اجدددرای لدددیتکم التیدانشدددجویان تحصددد
فرآیندددهای پژوهشددی دانشددکده اخددتالف معنددی دار وجددود 

 (.Pvalue<0.05دارد)

 بررسدی  فرآینددهای  اولیده  سدنجی  رضدایت  نمدره  میانگین
 میددانگین بعبددارتی کدده بددود 500 مجمددوع از 318 نمددره شددده

 از اولیددده دانشدددجویان تحصدددیالت تکمیلدددی رضدددایتمندی
 درصدددد 63.6 ریپرسدددتا دانشدددکده پژوهشدددی فرآینددددهای
 بطددور رضددایتمندی ایددن ارتقدداء از پددس کدده گردیددد گددزارش
 و  یافتده  بهبدود  درصدد  21.2  بده  فرآینددها  مجمدوع  در  میانگین

 (3 شماره جدول.)رسید %84.4 به نمره رضایتمندی
زوجی نشان داد که از نظر رضایت سنجی در    tنتایج آزمون  

مورد فرآیند های پژوهشی دانشجویان دکتری و ارشد و طرح    5
و   کتابخانه تحقیقاتی  برای  کتاب  سازی  آماده  و  خرید  فرایند 
ی،  لیتکم  التیفرایند امانت کتاب به دانشجویان تحصو    دانشکده

معنی  قبل و بعد از اجرای فرآیندهای پژوهشی دانشکده اختالف  
 (. Pvalue<0.05دار وجود دارد)

 پرستاری  دانشکده پژوهشی فرآیندهای اجرای " زمانسنجی" نتایج  . 1شماره جدول

 درصد ارتقاء زمان سنجی پس از مداخله  زمان سنجی اولیه عنوان فرآیند ردیف 

 %80 روز  120 روز 150 پرستاری  دانشکده دکتری دانشجویان پژوهشی فرایند 1

 %75 روز  90 روز  120 پرستاری دانشکده ارشد دانشجویان پژوهشی فرایند 2

 %66.7 روز  40 روز  60 پرستاری دانشکده تحقیقاتی  طرح پژوهشی فرایند 3

 %62.5 روز  25 روز  40 دانشکده  کتابخانه برای کتاب سازی آماده و خرید فرایند 4

 %41.6 دقیقه  25 ساعت  1 دانشجویان تحصیالت تکمیلی  به کتاب  امانت فرایند 5

 %65 میانگین کلی درصد ارتقاء زمان انجام فرآیندهای پژوهشی 

 مقایسه نتایج زمانسنجی فرآیندهای پژوهشی قبل و بعد از اجرای فرآیند های پژوهشی دانشکده  .2جدول 

 بعد از اجرا  قبل از اجرا  متغیر
 * t Pvalue درجه آزادی

اجرای فرآیند های پژوهشی  

 دانشکده پرستاری

 میانگین)انحراف معیار(  میانگین)انحراف معیار( 

(6/50 )1/74 (9/48  )55 4 417/3 02/0 

 زوجی  t* آزمون 

 پرستاری  دانشکده پژوهشی فرآیندهای اجرای " سنجی رضایت" نتایج  .3 جدول

 عنوان فرآیند ردیف 
 رضایت سنجی اولیه 

 ( 500)نمره از 

 رضایت سنجی پس از مداخله 

 ( 500)نمره از 
 درصد ارتقاء

 %6 430 400 پرستاری  دانشکده دکتری دانشجویان پژوهشی فرایند 1

 %16 350 270 پرستاری دانشکده ارشد دانشجویان پژوهشی فرایند 2

 %16 340 260 پرستاری دانشکده تحقیقاتی  طرح پژوهشی فرایند 3

 %54 400 310 دانشکده  کتابخانه برای کتاب سازی آماده و خرید فرایند 4

 %14 420 350 دانشجویان تحصیالت تکمیلی  به کتاب  امانت فرایند 5

 %21.2 میانگین کلی درصد ارتقاء رضایتمندی از فرآیندهای پژوهشی 

 پژوهشی دانشکده مقایسه نتایج رضایت قبل و بعد از اجرای فرآیند های  .4جدول شماره 

 بعد از اجرا  قبل از اجرا  متغیر
 * t Pvalue درجه آزادی

اجرای فرآیند های  

پژوهشی دانشکده  

 پرستاری 

 میانگین)انحراف معیار(  میانگین)انحراف معیار( 

(05/58)318 (86/40 )388 4 674/6 - 003/0 

زوجی  t* آزمون 
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 بحث 
  دانشکده  عملکرد  بر FOCUS – PDCA مدل  اجرای
 و داشته  مثبت تاثیر پژوهشی فرآیندهای  ارتقاء طریق از پرستاری
 و   مذکور  فرآیندهای  انجام  زمان  مدت  کاهش  موجب  عمال

  اجرای  نحوه  از  فرآیند  صاحبان  رضایتمندی  افزایش  همچنین
همکاران .  است  گردیده  پژوهشی  خدمات و  حیدرانلو  مطالعه  در 

 FOCUSکه فرآیندهای آموزشی دانشجویان با مدل  (2020)

– PDCA  42.8  از  فرآیندها  انجام  زمان  ارتقاء داده شد، میانگین  
  دانشجویان   رضایتمندی  میانگین.  نمود  پیدا  تقلیل  روز  32  به  روز
  درصد  60.2  پرستاری  دانشکده  آموزشی  فرآیندهای  از  اساتید  و

  در   میانگین  بطور  رضایتمندی  این  ارتقاء،  از  پس  که  گردید  گزارش
 . (21)یافت بهبود درصد 26 به فرآیندها مجموع

 از اسددتفاده با ای مطالعه در( 2014)  همکاران و سددکسددنا
 را خون  تجویز  کلی های شددیوه  FOCUS-PDCA رویکرد
 می همسدو ما پژوهش با مذکور مطالعه نتایج که  بخشدد می بهبود
 به  مبتال بیماران در که( 2019) چن لی مطالعه در. (23,  22)باشدد

 دسدتگاه  مجاری  عفونت با همراه   ادراری  های  سدن   مشدکالت
-FOCUS روش  کده  شدددد  داده نشدددان  گرفدت انجدام   ادراری

PDCA  کند اجتناب پرستاری خطرات از مثثر  طور  به  تواند می 
 را  عمدل  از  بعدد  عفوندت  ،  دهدد  تغییر  را  بیمداران  بدد  رفتدارهدای  ،

 آنها  روزمره های  فعالیت و کند تسدریع  را آنها بهبود ، دهد کاهش
 ارتقاء  ،(  2017)  جاوید  بزاز مطالعه در. (25, 24)بخشدددد  بهبود را

 درمانی آموزشدی مرکز در اورژانسدی  بیماران پذیرش فرایند کیفیت
 در .  (26)شدددد انجدام FOCUS-PDCA روش  بده تبریز  هراالز

-FOCUS مددل  اجرای(  2011)  همکداران  و  حیددرانلو  مطدالعده

PDCA بیماران  به  رسدیدگی و  انتقال زمان مدت کاهش موجب 
  از  فرآیند صدداحبان  مندی رضددایت  افزایش  همچنین  و اورژانسددی
 =P)(27)بود  شدده اورژانسدی  بیماران  به رسدیدگی  و انتقال  نحوه

 هددف  بدا(  1394)  همکداران  و  جبداری  مطدالعده  .در   (0.0001
 کداهش   در PDCA-FOCUS مددیریتی  روش  تواندایی  ارزیدابی
 بیمداران  تکلی   تعیین  شددداخص  ارتقدای  و  فراینددهدا  انتظدار  زمدان

  از  مشدددداوره  دریدافدت  برای  انتظدار  زمدان  میدانگین  اورژانس،
  شددن  آماده زمان  میانگین  (p 001/0)   دقیقه17  به دقیقه1/28

. یدافدت  کداهش  دقیقده66/37  بده  دقیقده  26/70   از  آزمدایش  جواب
 در   کده  اورژانس  در  سددداعدت3  بداالی  اقدامدت  بدا  بیمداران  تعدداد

. یافت کاهش ماه آبان در  نفر58  به بود  نفر 101  ماه  اردیبهشدت
 71/94 ار نیز  سدداعت3   از کمتر در بیمار تکلی  تعیین  شدداخص
  ارتقا ماه آبان در درصدددد 86/96  به ماه  اردیبهشدددت در درصدددد
 تداثیر   دهندده  نشدددان  همگی  فوق  مطدالعدات  نتدایج.  (29,  28)یدافدت
  زمدان  مددت  کداهش  بر FOCUS-PDCA مددل  اجرای  مثبدت
  باشدد می  فرآیند صداحبان رضدایتمندی افزایش و فرآیندها اجرای
  وان   مطالعه در.  باشددد  می  همسددو ما مطالعه نتایج با  عمال که

 مدددل  اجرای  تدداثیر  خصدددوص  در(  2019)همکدداران  و  کیددان

FOCUS-PDCA شددده انجام  عمل اتاق  فرآیندهای  ارتقاء  بر  
 در  کیفیدت  مددیریدت  اجرای  تداثیر کده  داد  نشدددان  تحقیق  نتدایج بود
 نتیجه  محقق که (p= 0.23)    نبوده دار معنی  ارتقاء از  بعد و قبل
 در   حاکم رهبری  سدبک جمله  از  متعدد دالیل  به نماید می گیری
 هدای   تیم  بین  همداهنگی  عددم  و  پزشدددکدان  از  متداثر  عمدل  اتداق
 ارتقاء نتایج...  و بیهوشددی پرسددتاری،  پزشددکی، جمله از مختل 
  همسدو  ما  پژوهش با مذکور  مطالعه  نتایج. (24)باشدد نمی ملمو 
 .باشد نمی

 گیری نتیجه
مدددل   فدرآیدندددهدد  FOCUS-PDCAاجدرای  بدهدبدود  ای  در 

پژوهشی موثر بوده و ارتقاء مدت زمان اجرا و افزایش رضایتمندی 
دانشدجویان را موجب گردیده اسدت. به نظر اجرای این مطالعه در 
فرآینددهدای اجرایی و همچنین فرآینددهدای آموزش بدالینی و کمیتده 
تحقیقدات دانشدددجویی نیز موثر واقع گردیدده و موجدب اصدددالح 

 محددود   نمونده  حجم  بدا  مطدالعده  این  در فرآینددهدای مدذکور گردد.
 در   داری  مدعدندی  تدغدیدیدرات  FOCUS-PDCA اجدرای  از  پدس

محدودیت   از یکی.  گردید  مشداهده پژوهشدی  فرآیندهای  عملکرد
 هماهنگی   سدددختی و  بودن دانشدددجویان درگیر  مطالعه این های
  می  پیشدنهاد.  بود آموزشدی های کال   تشدکیل برای الزم های
 همه   آموزشدی و پژوهشدی  فرآیندهای در  ارتقاء  مدل  اجرای شدود
  سداالنه و  شدده انجام  پزشدکی علوم های دانشدگاه های قسدمت
 صددورت  جاری  فرآیندهای ارتقاء راسددتای در الزم های  بازنگری
 ما کشدور در  که کرد اشداره نتیجه این  به  میتوان  پایان در. پذیرد
  مثل FOCUS-PDCA  روش   از اسدددتفاده موفقیت  نیز  ایران

 .باشد می تثبیت حال در ژاپن جمله از دیگری  کشورهای

 سپاسگزاری 
 علمی  هیئدت  اسددداتیدد  کلیده  از وسدددیلده  بددین پژوهشدددگران
 دانشددکده آموزش  ارتقاء  کمیته اعضدداء خصددوصددا و  ،دانشددجویان
 مراحل در که( عج)اهلل  بقیه  پزشددکی علوم دانشددگاه  پرسددتاری
 داده   اصالحی  نظرات  پژوهشی  فرآیندهای  ثبت  فاز در کار  ابتدایی
می  قدردانی و تشکر  نمودند،  یاری پژوهش این  انجام در  را تیم و

در  98000393طرح پژوهشدددی حداضدددر بدا کدد رهگیری   .نمدایندد
 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( به ثبت رسیده است.

 منافع  تضاد
 .ندارد وجود منافعی تعارض هیچگونه  نویسندگان، بین

 مالی منابع
 تهیه   نویسندگان  شخصی  های  هزینه  با  صرفاً  حاضر  تحقیق

. است شده
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