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  مقاله پژوهشی

 یکارشناس انیدانشجو يا حرفه شدن یاجتماع بر مؤثر يا حرفه خارج و يا حرفه طیشرا و عوامل
  یفیک مطالعه کیران: یا يپرستار

 
 3يرويد پيحم ،2ير جالليام ،*1يمحمد نيمحمدرضا د

 
 10/11/1393تاریخ پذیرش  01/09/1393تاریخ دریافت 

  
 چکیده

 ،ن عواملين انتظارات ايمناسب ب يو سازگار ينقش دارند. همگون يان پرستاريدانشجو يا حرفهشدن  ياجتماع در يمتعددمتنوع و  عوامل و هدف: نهیزم شیپ
شـدن   يبـر اجتمـاع   مـؤثر ط يعوامل و شـرا  يمعرفاست که به  ياصلک مطالعه ياز  ين مقاله، گزارش بخشيهدف ا. دينما يم ليشدن را تسه يند اجتماعيفرا

  .پردازد يم رانيا يپرستار يکارشناسان يدانشجو يا حرفه
 يد کارشناسـ يـ جد آموختـه  دانشبزرگ تهران و دو  ييو ماما يل در دو دانشکده پرستاريشاغل به تحص يپرستار يکارشناس يدانشجو ١٢ :مواد و روش کار

ن يه استراس و کوربيه پايو با استفاده از نظر يرگردآو افتهيساختارمه يق نيق مصاحبه عميمطالعه از طر يها دادههدفمند انتخاب شدند.  يريگ با نمونه يپرستار
  ل قرار گرفت.يمداوم مورد تحل يا سهيمقا) و روش ١٩٩٨(
مـاران و  يم مراقبـت، ب يت يان، اعضايد و مربيل اساتياز قب يو عوامل انسان يدرس يها برنامه، يآموزش يها طيمح(متشکل از  يا حرفهط يعوامل و شرا :ها افتهی

د و يـ ر طبقات مربوطـه انتـزاع گرد  يبا ز ياصل دوطبقه) در قالب يفرد يها داشت شيپ(متشکل از جامعه، رسانه، خانواده، دوستان و  يا حرفهو خارج  ان)يهمتا
بـر   يا حرفـه ط يعوامل و شرا ريتأثشد.  يو معرف ييشناسا يپرستار يان کارشناسيدانشجو يا حرفهشدن  يده اجتماعيبر پد مؤثر ينه و ساختارهايزم عنوان به

ط يعوامل و شرا راتيتأث. ديگرد يممشاهده  يم و آشکار بوده و با درجات مختلف در سراسر دوره آموزشيمستق عمدتاًان يدانشجو يا حرفهشدن  ينحوه اجتماع
  . ديگرد يم تر کمرنگاال ب يها سالآغاز و با گذر فرد به  يم و پنهان بوده و از قبل از ورود فرد به دوره آموزشيرمستقيغ معموالً يا حرفهخارج 

 ميرمسـتق يغم و يمسـتق  راتيتـأث تـابع   يدر حرفه پرستار يان کارشناسيشدن دانشجو ياجتماع يمطالعه نشان داد که چگونگ يها افتهي :يریگ جهینتبحث و 
ن يـي تع يرا در حرفـه پرسـتار   هـا  آنشدن  ياعت اجتميفيط، کين عوامل و شرايان با اي. نحوه تعامل دانشجوباشد يم يا حرفهو خارج  يا حرفهط يعوامل و شرا

  . دينما يم
  يفيق کي، تحقيپرستار يشدن، دانشجو ي، اجتماعيا حرفه، عوامل خارج يا حرفهعوامل  :ها دواژهیکل
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  ٠٩١٢٣٤١١٩٠٨:، تلفنزنجان يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يدانشکده پرستار يرستارگروه پ آدرس مکاتبه:
Email: mdinmohammadi@zums.ac.ir 

 

                                                
 (نويسنده مسئول) استاديار، عضو هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي زنجان ١
  ديار، عضو هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاهاستا ٢
  پرستاري دانشگاه علوم پزشکي ايران يها مراقبتاستاد، عضو هيات علمي دانشکده پرستاري و مامايي، مرکز تحقيقات  ٣

  مقدمه
هـا،   آن، نقـش اجتماعي شدن فرايندي است كه فرد در طي 

ــراي حضــور در ســازمان  هــا و موقعيــت ارزش هــاي  هــاي الزم ب
. اين فرايند کـه در سراسـر زنـدگي فـرد     رديگ يفراماجتماعي را 

ــش   ــا و نق ــادگيري هنجاره ــا ي ــان دارد، ب ــانواده و  جري ــاي خ ه
و بخشي از پنداشـت از خـود    شود يمآن آغاز  يها فرهنگ خرده

در  رشد و پذيرش نقش ازاتمو بهدهد. فرد  هر فرد را تشكيل مي
گيرد و بـه پـااليش    مي يادهاي جديد، هنجارهاي جديد را  گروه

) به ۲۰۰۷. ولف ()۱(پردازد  مجدد پنداشت از خود خويشتن مي
: اجتمـاعي شـدن فراينـدي    سدينو يم) ۱۹۷۷( نقل از هين شاو

، رفتارها و دانش مربوط ها ارزش، ها نقشاست که طي آن، افراد 
   .)۲( رنديگ يمبه حرفه يا گروه اجتماعي جديد را ياد 

تکامــل  اساســياي، جنبــه  فراينــد اجتمــاعي شــدن حرفــه
باشد. اين فرايند با ورود افراد به برنامـه   دانشجويان پرستاري مي

آموزش پرستاري آغاز و با اتمـام آمـوزش پرسـتاري و ورود بـه     
 .)۹-۲(يابد  هاي کاري ادامه مي محيط
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 پرستاري ايران: يک مطالعه کيفياي دانشجويان کارشناسي  اي مؤثر بر اجتماعي شدن حرفه اي و خارج حرفه عوامل و شرايط حرفه
 

 مایی ارومیهمجله دانشکده پرستاري و ما    1394، فروردین 66هم، شماره اول، پی در پی سیزددوره  65

نـد  يا ناخواسـته فرا يـ امد خواسـته  يشدن پ ين، اجتماعيبنابرا
ه هـر  يـ هـدف اول  .)۱۰, ۴(باشـد   يط کار ميتجارب مح و يآموزش

 يهـا  رش نقـش يپـذ  يان بـرا يآماده کردن دانشجو يبرنامه آموزش
ــبا يآموزشــ يهــا باشــد. دوره يآن برنامــه مــ مــوردنظرد يــجد د ي

هـا و کسـب    هـا، جـذب ارزش   رتمهـا  يريادگي يان را برايدانشجو
ـ  يا از گروه حرفـه  يعضو عنوان بهد يت جديهو . )۱۱(د يـ نما ياري

را از  يوابسته بـه پرسـتار   يا حرفه يها نقش يان پرستاريدانشجو
 .)۱۲(رند يگ ياد مي يا شدن حرفه يند اجتماعيق فرايطر

 يهـا  در برنامه يشدن رسم يند اجتماعياز فرا يا بخش عمده
گر يدهد و بخش د ين رخ ميق مدرسياز طر يه آموزش پرستاريپا

مـه آگاهانـه در   يو ن يفـاق ات طور بهباشد،  يم يررسميغاغلب  که آن
ــر برنامــهان مشــاهدات يــجر ــا د يزي گــران در ينشــده و تعامــل ب
ده پرسـتاران،  يـ د. بـه عق ينما يبروز م ينيو بال يآموزش يها طيمح

باشـد.   يتر م يو دائم يشدن، قو ير از تجربه اجتماعين بخش اخيا
ان، همکـاران  يـ ان، مربيمـددجو  ازجملـه  يمتعددط يو شرا عوامل
، خانواده و دوسـتان در  يم مراقبت سالمتيت يگر اعضايد، يا حرفه

نقـش دارنـد.    يد پرسـتار يـ جد آموختگـان  دانـش شـدن   ياجتماع
ـ   يو سازگار يهمگون نـد  ين عوامـل، فرا يـ ن انتظـارات ا يمناسـب ب
گـر عوامـل و   ياز د .)۱۳, ۳(د يـ نما يل مـ يشدن را تسـه  ياجتماع

بـه   تـوان  يمـ شدن  يده اجتماعيدر پد مؤثر يا حرفهط خارج يشرا
و عوامـل   يخيتـار  يهـا  شـه يرز اشـاره نمـود.   يـ ن هـا  رسانهمردم و 
، يتيض جنسـ ي، تبعـ يزنانه بودن حرفه پرسـتار  ازجمله ياجتماع

 يهـا  يرسـاز يتصودگاه مردم در رابطه با پرستاران در جامعـه و  يد
 باشـند  يمـ ل يـ پرسـتاران دخ  يا حرفـه ت يل هويدر تشک يا رسانه

 يشدن بدون توجه به چگونگ يد توجه داشت که اجتماعيبا .)١٤(
ــل ز  ــل عوام ــتيتعام ــاعيس ــ ي، اجتم ــدر  يو فرهنگ ــکل کي  ش

  .)۱۵(و درک نخواهد بود  فهم قابلده يچيو پ ختهيآم درهم
را  يمتعـدد  يمثبت و منفـ  يامدهايپ يمتون موجود پرستار

انـد.   برشـمرده  يدر پرسـتار  يا شـدن حرفـه   يند اجتماعيفرا يبرا
و  يا فرد در حرفه، تعهد حرفه ، ابقاءيا ت حرفهيو توسعه هو کسب
رش ي، پـذ يو خودآگـاه  نفـس  اعتمادبـه ، يا ت حرفهي، رضايسازمان

ـ يـ ، انگيا نقـش حرفـه    يو مراقبـت پرسـتار   يور بهـره ، يزش درون
ن يـ نـد. ا يآ يشدن به شمار مـ  يمثبت اجتماع يامدهاياز پ نگر کل

رش آن يو پـذ  يا قش حرفـه فرد با ن مؤثر يامدها حاصل سازگاريپ
  .)۱۸-۱۶, ۱۴, ۱۲-۱۰, ۷, ۶, ۴, ۳(باشد  يم

 ين در حرفـه پرسـتار  شـد  ياجتماع يمنف يامدهايپ ازجمله
و  يور بهـره و کـاهش   هيـ ف روحيزه، تضـع يـ به کاهش انگ توان يم
. )۴, ۳(ان اشــاره کــرد يت مراقبــت ارائــه شــده بــه مــددجويــفيک

ا حرفـه،  يـ مکرر در حرفه، تـرک سـازمان    يها ييجابجان، يهمچن
ک، ابهام در ين و بوروکراتيروت يف و کارهايضع يتداوم عملکردها

ــيزدا تيحساســنقــش،  ــدر ي ــه ن يجيت  يانســان يازهــاينســبت ب

مکـرر   يهـا  يمرخصـ و درخواست  يان، فقدان تفکر انتقاديمددجو
 گردنـد  يممحسوب  شدن در حرفه ياجتماع يتبعات منف عنوان به
)۴ ,۶ ,۷ ,۱۰ ,۱۶ ,۱۷ ,۱۹(.  

 يا حرفـه شـدن   يرامون اجتمـاع ير، مطالعات پيدر دو دهه اخ
گـاه  يل نقـش و جا يـ از قب دهيـ ن پديمطالعه ابعاد ا برعمده  طور به

 يآن و راهبردهـا  يامدهايپشدن، آثار و  ياجتماع طيو شرا عوامل
از  ياسـت. برخـ   متمرکـز بـوده  شـدن   ينـد اجتمـاع  يت فرايريمد

 يرانسـان يغ طيشراگاه ينه نقش و جايج خود را در زميمطالعات نتا
 يا حرفـه شـدن   يدر اجتمـاع  يکارو  يآموزش يها طيمحل ياز قب

خـود را در   يها افتهيگر، يد يبرخو  )۲۲-۱۹, ۷( اند نمودهگزارش 
و  سپتورها، منتورهـا يان، پريمرب لياز قب ينه نقش عوامل انسانيزم

ان يشدن پرسـتاران جـوان و دانشـجو    يدر اجتماع ينقش يالگوها
ــه  )۲۴, ۲۳, ۵, ۴, ۲( ــد دادهارائ ــاان ــات در  يج بعضــي. نت از مطالع

, ۱۰, ۶, ۴( يا حرفـه شـدن   ياجتمـاع  يامدهايخصوص تبعات و پ
ت يريمـد  ينـدها و راهبردهـا  ينـه فرا يز در زمين يو برخ )۱۸, ۱۱

-۲۵, ۱۷, ۶, ۵( يد پرستاريجد آموختگان دانش يدوره گذر نقش
  ارائه شده است.  )۲۷

و  ها ينگرانانگر يران بيو مرور مطالعات انجام شده در ا يبررس
ب يـ . در قرباشد يم ياست که درخور توجه جد يفراوان يها چالش

 يتيل نارضـا يـ از قب يو مسـائل  هـا  چـالش ات، ن مطالعـ يـ ا اتفـاق  به
 ير اجتمـاع يگـاه و تصـو  ي، جايان از رشته و حرفه پرستاريدانشجو

ن پرستاران و يب يطبقات يها ينابرابرض و ينامناسب پرستاران، تبع
شکاف ، يا حرفه يعدم آمادگ، )۳۰-۲۸( يم سالمتيت يگر اعضايد
، عـدم  يآموزشـ  يهـا  طيمحـ و عمل، نامسـاعد بـودن    ين تئوريب

 )۳۵-۲۹( يا حرفـه  يهـا  نقش م درابهاو  ينيان باليمرب يستگيشا
 ينـوع  بهن مسائل را که يبه ا يگزارش شده است که پرداختن جد

ان را در يشـدن دانشـجو   يده اجتماعيپدمختلف  يها جنبهابعاد و 
  .دينما يم يضرور شيازپ شيب، ندينما يمحرفه مطرح 

ل در يـ دخ يو سـازمان  يتي، مـوقع يگر، عوامل فرديد ياز سو
 ياجتماع يها افتبنه و يشدن بسته به فرهنگ، زم يده اجتماعيپد

شدن داشته  يند اجتماعيبر فرا يمتفاوت راتيتأث توانند يممختلف، 
 دهنـده  ليتشکن يبدون درک درست و جامع از مضام .)۱۸(باشند 

ش يکـه آن را پـ   يروها و عواملينو  يا حرفهشدن  يند اجتماعيفرا
 يتيريو مـد  يمات آموزشـ ير و تصمين و توسعه تدابي، تدوبرند يم

 يان در حرفه پرستاريشدن دانشجو يل و ارتقاء اجتماعيتسه يبرا
 باشد يمبزرگ  يفيک مطالعه کياز  ين مقاله بخشيا. ستينممکن 

و  يا حرفـه ط يچـه عوامـل و شـرا   «که  سؤالن يکه قصد دارد به ا
ان يدانشـجو  يا حرفـه شـدن   ينـد اجتمـاع  يدر فرا يا حرفـه خارج 

 پاسخ دهد.» ؟باشند يمل يدخ
  

  ها روشمواد و 
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 محمدي، امير جاللي، حميد پيروي محمدرضا دين
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ه نسـخه اسـتراس و   يه پايکرد نظرياز رو يفين مطالعه کيدر ا
ق يـ مطالعه از طر ندگانکن شرکت د.ي) استفاده گرد۱۹۹۸ن (يکورب

 نظـري  يريـ گ نمونه صورت به جيتدر به و آغاز هدفمند يريگ نمونه

 بـه  بستگي نمونه هر انتخاب نظري يريگ نمونه در د.کر پيدا ادامه

 .)۳۶(دارد  قبلـي  يهـا  نمونـه  يـا  نمونه از شده يآور جمع يها داده
 در کافي اطالعات و تجربه که بودند افرادي مطالعه کنندگان شرکت

 در شـرکت  بـه  منـد  عالقه و داشته موردنظر پديده يا موضوع مورد

 با افتهيساختار نيمه عميق مصاحبه طريق از ها داده. بودند پژوهش

دو  در تحصـيل  حال در پرستاري کارشناسي دانشجويان از نفر ۱۲
 يد کارشناسـ يـ جد آموختـه  دانـش و دو  نتهرا شهر دولتي دانشگاه
زن و چهـار   کنندگان شرکتده نفر از  .گرديد يآور جمع يپرستار

سال قرار  ۲۶تا  ۲۰سن در محدوده  ازلحاظمرد بودند و  ها آننفر 
و  يليآخـر دوره تحصـ   يها سالدر  کنندگان شرکتداشتند. اغلب 

 توسط ها مصاحبه كليهمسال ششم تا هشتم قرار داشتند. ين عمدتاً

 از يـك  هـر  بـه  محقـق  ابتـدا  د.شـ  انجـام  گـر  مصـاحبه  يـك 

 صـورت  در تحقيـق،  هدف بيان ضمن و مراجعه کنندگان مشارکت

 انجـام  بـراي  مناسـب  وقـت  تحقيـق،  در مشـاركت  بـراي  او تمايل

 در و انفـرادي  صـورت  بـه  هـا  مصـاحبه . ديـ گرد يم تعيين مصاحبه

 نـدگان کن شـرکت  کـه  مناسـب  مکـان  و زمـان  در و آرام محيطـي 

 نفـر  هـر  بـا  مصـاحبه . ديگرد يم انجام ،نمودند يم راحتي احساس

 صـورت  جلسـه  دو تـا  يـك  در وي عالقـه  ميزان و تحمل به بسته

 و دقيقـه  ۱۲۰ الـي  ۷۰ حـدود  مصـاحبه  جلسـات  مدت. گرفت يم
 سـپس  و ضبط رسمي يها مصاحبه. بود دقيقه ۹۰ متوسططور  به

مطالعه به  يها داده. شد يم نوشته کلمه به کلمه صورت به بالفاصله
 يگـردآور  ۱۳۹۱سال تا بهمن  ۱۳۸۹ماه از اول خرداد  ۳۲مدت 
 از اسـتفاده  بـا  و همزمان صورت به ها داده تحليل و يآور جمعشد. 

) در سه مرحله ۱۹۹۸ن (ياستراس و کورب يشنهاديل پيتحل روش
  . )۳۷(د يانجام گرد يو انتخاب يباز، محور يکدگذار

ق يـ و دقت تحق يدر رابطه با درست يفراوان يها چالشبحث و 
ت يو کفا يدرست يت اعتماد به معنيا قابليوجود دارد. دقت  يفيک

ــ روش ــدر تحق يشناس ــيق کي ــ يف ــد يم ــاکنون )۳۹, ۳۸( باش . ت
 يارهـا يکـه مع  اند نموده ين منظور معرفيرا بد يمختلف يها روش

، ٢يت وابستگي، قابل١اعتبار يعني)، ۱۹۹۵نکلن (يچهارگانه گوبا و ل
ن محققان با اقبـال و اسـتفاده   يدر ب ٤يريدپذييو تا٣ يريپذ انتقال

 ارهـا ين معيز از ايحاضر ن مواجه بوده است که در مطالعه يشتريب
 درگيـر  روش از هـا  داده مقبوليت و اعتبار دييتأ برايشد. استفاده 

                                                
1 credibility 
2 dependability 
3 transferability 
4 confirmability 

 و يآور جمـع  براي کافي زمان صرف و ها داده با مدت يطوالن شدن
 بررسـي و  کننـدگان  مشارکت توسط بازبيني ،ها داده تحليل تجزيه

 يت وابسـتگ ي. قابلگرديد استفاده قيم تحقيت ياعضا توسط ها داده
 يا حسابرسي يريگ ميتصم هيرو کيارائه  جهيدرنتاست که  ياريمع

. باشـد  يم يابيدست قابل موردمطالعهف جامع عرصه و بافت يبا توص
. انجـام  باشـد  يمـ  يخـارج  ياز به حسابرسـ ين معموالًن امر يا يبرا

ق تـا  يـ شـنهاد تحق ي، ارائـه پ ين مرحله طراحـ ياز اول يمطالعه اصل
 يپژوهشـ  يهـا  طـرح اب يـ تـه ارز ياسـت کم يطبق س ييمرحله نها

ن منتخـب  ينـاظر  حـداقل دو نفـر از   يوب تحت نظارت و داورمص
از  يف جـامع و غنـ  يرفت. پژوهشگران با استفاده از توصـ يانجام پذ

 ها افتهيو کاربرد  ت انتقاليبافت و عرصه پژوهش تالش نمودند قابل
ش دهنـد.  يمشابه افزا يها يژگيوط و يبا شرا ها تيموقعگر يرا در د

(انتخـاب   ها دادهق منابع يد با تلفيگرد يسع يريپذ دييتأ منظور به
د و يـ جد آموختگان دانشمختلف،  يها دانشکدهاز  کنندگان شرکت

 کننـدگان  شـرکت و تنـوع در   يريرپـذ ييتغهر دو جنس) حداکثر 
 ازجملــه يشناســ روش ينــدهايق فرايــف دقيلحــاظ گــردد. توصــ

بـا حفـظ    تـوأم ق يـ ، ثبـت دق هـا  دادهل يو تحل يگردآور يها روش
ادآورهــا و ثبــت ين مراحــل، نوشــتن يــت در ايــنيو ع ياريهوشــ

د. ين منظور به انجام رسيا يبود که برا ييها روشمهم،  يدادهايرو
همکاران  يمراحل مختلف مطالعه و نظارت دائم ينين، بازبيهمچن

مطالعــه نقــش داشــت.  يريپــذ دييــتأش يق در افــزايــگــروه تحق
 يا نامـه  تيضار ،دانشگاه اخالقي کميته تصويب از پس وهشگرانپژ

 از پـس  و تهيـه  کننـدگان  مشـارکت  آگاهانـه  شـرکت  جهت کتبي

 و تکميـل  هـا  آن توسـط  ،موردپژوهش در روشن و مختصر توضيح
 آزادي و رازداري تـا  گرديـد  سـعي  تحقيـق  طـي  در. گرديد امضاء

 رعايـت  آن از خـروج  يـا  تحقيق در شركت براي کنندگان مشارکت

 .شود
 

 ها افتهی
 دانشجوي دوازده تجارب از يگزارش بخش همقال اين يها افتهي

 يپرستار يد کارشناسيجد آموخته دانشو دو  پرستاري کارشناسي
ن مطالعـه عوامـل و   يـ . در اباشـد  يم ياصل مطالعه در کننده شرکت

ر يـ بـا ز  ياصـل  دوطبقـه در قالـب   يا حرفهو خارج  يا حرفهط يشرا
 مـؤثر  يرهانه و ساختايزم عنوان بهد و يطبقات مربوطه انتزاع گرد

 يپرسـتار  يان کارشناسيدانشجو يا حرفهشدن  يده اجتماعيبر پد
  ). ۱شد (جدول  يو معرف ييشناسا
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  مربوطه طبقات ريز و ياصل طبقه ):1(جدول

  يطبقات فرع  ياصل اتطبق

 يا حرفهط) ينه (عوامل و شرايزم

 و ينيان باليد و مربي، اساتانو همراه مارانيم مراقبت، بيت ياعضا(پرستاران،  يا حرفه رگذاريتأثعوامل 
 )انيهمتا

 )ي، برنامه آشکار و پنهان درسينيو بال يآموزش يها طيمح( يا حرفه رگذاريتأثط يشرا

  يا حرفهط) خارج ينه (عوامل و شرايزم
 و دوستان) جامعه، رسانه، خانواده( يا حرفهخارج  رگذاريتأثعوامل 

 انشجوده ياول يها ش داشتيپ

  
  :يا حرفهط يراعوامل و ش

اشاره دارد که در بسـتر   يبه نقش عوامل انسان يا حرفهعوامل 
ت تجــارب يــفيخــود در ک يعملکردهــامات و يبــا تصــم يا حرفـه 

 يل در رشـته پرسـتار  يان در طول دوره چهارساله تحصـ يدانشجو
د دانشـکده،  ين عوامـل کـه متشـکل از اسـات    يـ . ااند بوده رگذاريتأث
گـر  يو د يمـار و همراهـان و  يرستاران، بان، پي، همتاينيان باليمرب

مثبت  راتيتأثبه سهم خود  هرکدام، باشند يمم مراقبت يت يياعضا
ان يشـدن دانشـجو   يو مخرب بر نحوه اجتماع يا منفيو سازنده و 

ل ياز قب يرانسانيغز به مجموعه عوامل ين يا حرفهط ي. شرااند داشته
 يت آموزشـ يريمـد  يهـا  سـبک آشکار و پنهـان،   يدرس يها برنامه

 يو اسـتانداردها  ها ارزشو مقررات،  ينيبال يها طيمح، ها دانشکده
ط ين عوامـل و شـرا  يـ . اگـردد  يمـ اطـالق   هـا  طيمحـ ن يحاکم بر ا

ـ   يهـا  واکـنش و  هـا  کـنش  يرا بـرا  ي، بسـتر يا حرفه ن يمتقابـل ب
فــراهم  يطــيو مح يگــر عوامـل انســان يو د يان پرســتاريدانشـجو 

ـ  ي. دانشجونمودند يم از دوره  يا مرحلـه نکـه در چـه   يه اان بسـته ب
ن يـ ا ريتـأث تحـت   يخود قرار داشتند، با درجـات متفـاوت   يآموزش

 راتيتـأث ن يشـتر يان بي. دانشـجو گرفتنـد  يمـ ط قرار يعوامل و شرا
تجربه  ينيبال يها طيمحو مخرب را در  يا منفيمثبت و سازنده و 

و  ياغلـب منفـ   يليل دوره تحصـ يـ در اوا راتيتـأث ن يـ . اکردند يم
  مولد و سازنده بوده است. عمدتاًبود و در اواخر دوره  رسان بيآس

ان ير مثبت نگـرش دانشـجو  ييسته را در تغيشا ينقش الگوها
ـ  ييک راهنمـا ي يست. گاهين انکار قابل ينسبت به پرستار ک يـ ا ي

ن يـي دانشـجو را تع  يا حرفـه سرنوشـت   توانسـت  يمسته يرفتار شا
ن الگوهـا  يـ از ا يکـ يرد احسـاس خـود را در مـو    ييد. دانشجوينما

  :کرد يمان يب نيچن نيا
 )ص( يآقـا  يهـا  کـالس سـر   يشتر با رشته پرستاريمن ب"... 

 يالگـو  .ميشـون کـالس داشـت   يترم پنجم که بـا ا  يعنيآشنا شدم 
 يدوست داشتم که تـو کـاراموز   يليو خ شون کرده بودميخودمو ا

ون بـا  شـ ي. اانـد  چگونـه نم که تو عمـل  يشون باشم تا ببيهم با اها 
 توجه منو يلي. خکردند يممار و رشتشون صحبت يعشق در مورد ب

 ؛ وکـردم  يمـ بعد کالسشون به حرف هاش فکر  يحت کرد يم جلب

ــد  ــالسبع ــا ک ــون فهميا يه ــش ــه  ي ــه ب ــتهدم ک ــه  ام رش عالق
  ).٥ کننده شرکت."(دارم

 يز در چگـونگ يـ ان سال بـاال ن ينقش دوستان خوب و دانشجو
 يداشتند. دانشجو ييان نقش بسزايوشدن دانشج يتجربه اجتماع

  :کرد يماظهار  ن مورديفوق در ا
دم و يـ سال بـاال رو د  يها بچه] ين تجربه کارآموزي"... [در اول

شون که تـرم هشـت   يکي. جلب کرده بودند وشتر حواس منياونها ب
[از شـون هـم   يگذرونـد صـحبت کـردم کـه ا     يت مـ يريبود و مـد 

 يست کـه کارهـا  يخبرها ن نيکه ا کرد يم فيخوب تعر] يپرستار
مـن  . داشـت  يد خـوب يـ از دوست هـام هـم د   يکيبخوان.  ياريبه

اگر اونها هم مثل مـن   يعني. داشتم يخوب يها دوستخوشبختانه 
ش " (.ق بشـم يداشتند ممکن نبود که من تشو يد منفيا ديدودل 

٥.(  
ت يمختلف با توجه به وضع يها زمانط در يعوامل و شرا ريتأث

ان، ياز دانشـجو  يکـ يداشتند. طبق گفته  يمتفاوت ترايتأثدانشجو 
داشـتند. او تجربـه    ينقش سازنده ا يليماران در سال آخر تحصيب

  :کرد يمان ين گونه بيخود را ا
 يشـتر يمـاران نقـش ب  يدر عرصـه] ب  ي"... تو عرصه [کـارآموز 

ض بـه  يبـا مـر   يدارند. چون استاد [دانشجو را] آزاد گذاشته. وقتـ 
 کننـده  شرکت." (يريگ يم يمثبت يانرژ يليخ يکن يمکار  ييتنها

١.(  
عامـل و   عنـوان  بـه  يگـاه  توانند يمگر عوامل فوق ياز طرف د

از  يکـ ينـد.  يان عمل نمايو مخرب در تجربه دانشجو يط منفيشرا
  :گفت يم ينيان بالياز مرب يکيان در مورد نحوه پوشش يدانشجو

ـ  ديـ کن يمـ م کـه بـاور   يدار يها يمرب يلي"... ما خ سـه  يک کي
شه که تـو  يرومون نم اصالًآن تو بخش که ما  يم کنند يمتنشون 
ـ   هـا  بچـه ماسـت. همـه    ين مربيم که ايبخش بگ  ياز روپـوش مرب
 يهم به آدم القا مـ  ي. خوب مرببرند يمسه اسم يک عنوان بههامون 
ک يـ نـژاد مـا بـا     يمارسـتان هاشـم  يگه! ... [در عوض] تو بيکنه د

ک با يک و پيکه ش گفت يمر روز به ما م که هيبود ي] خانمي[مرب
د. يفـرش باشـ   مـثالً د ييـ ايد. خـواب آلـود ن  ييايم بيش ماليک آراي

ک ربع به مـا  يبود که منظم بود  يک آدمينمونه  واقعاًخودش هم 
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 محمدي، امير جاللي، حميد پيروي محمدرضا دين
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 ياگر هم از رشته ناراض آمد يم. خودش هم با ما داد يمم ورزش يتا
 ).١ کننده شرکت(."داد يمبهت  يک انرژيباز  يبود

شتر يد بيبا تاک ياز دروس پرستار يد بعضيس اساتيسبک تدر
خـاص کـه بـه اعتقـاد و      ياز مطالب و موضوعات درس يبعض يرو

حـس   بعضـاً ، شـود  ينمن انجام به کار گرفته يتجربه دانشجو در بال
 يطور بهبه وجود آورده بود،  ها آندر  يتينارضا جهيدرنتو  يدوگانگ

  : گفت يمان ياز دانشجو يکيکه 
شتر بچه هارو از رشته يفن ب يها کالستونم بگم که  يو م"... 

شـه کـه    يتو کالس صـحبت مـ   يک مطالبيچون از  کنه يزده م
د ييـ ايشه که ب يگفته م ها بچهبه  دائماً مثالً! نداره يت خارجيواقع

تـو   يريم يوقت يد. وليد انجام بدين کارا رو بايد ايمالفه عوض کن
ل قبـل از  يـ من اوا مثالً! وجود نداره اصالً ها نياکه  ينيب يمط يمح

کـه فکـر    دميشـن  يمـ تو کالس فن  يزهايچام يمارستان بينکه بيا
." مون بشـم يمن داره که ممکنه من پش يبرا يها يسخت کردم يم
 ).٤ کننده شرکت(

ان ين ارتبـاط را بـا دانشـجو   يشـتر يب ها بخش يپرسنل پرستار
ــتار ــارآموز يپرس ــتند و متا يدر دوران ک ــفانه بداش ــتريس ن يش

از  يکـ يان شـده اسـت.   يب ها آنز از جانب يان نيدانشجو يتينارضا
ــه يدر مــورد برخــورد پرســتاران در اولــ کننــدگان شــرکت ن تجرب
  :گفت يم يکارآموز

استاد حضور نداشت پرسـتاران و   يل ورود به بخش وقتي"... اوا
 يبرخـورد خـوب   اصـالً  ييهد نرس بخـش عـوض خـوش آمـد گـو     

برگشت  يکين رفت. آن يچاره شديشون که گفت ب يکي .نداشتند
ادم مونده گفت يشه يگه که هميد يکيمتاسفم براتون.  واقعاًگفت 

آنجـا بـود   ؟ ن رشتهين تو ايياياجازه داده که ب يمامان شما چطور
تـو   يلـ يگـه خ يد يعنـ يزون يـ ه گوشه با لب ولوچه اويکه همه ما 

که  يما دادند. طور به يمنف يانرژ يليروز اول خ ذوقمون خورد ...
 يودمونو به کسـ خ ميکرد ينمم جرات يروز بعد که وارد بخش شد

م. يع بشـ يکـه االن ممکنـه ضـا    ميديترسـ  يمم. همش يک کنينزد
م. يک نشـ يـ نزد يزيـ م، بـه چ يدست نزن يچيبه ه ميکرد يم يسع
 ميکـرد  يمـ  يش پرسنل سـع يگر پيد يول م. ....يمحدود شد يليخ

  ). ۱ کننده شرکت(م."يپوشونت] بيبرچسب هوهامونو [تگ 
اظهـار نظـر    نيچنـ  نيـ ا يگـر يد ين رابطـه دانشـجو  يدر هم

   :کرد يم
ـ  يسـ  يآ ي"... تو ترم هفت کارآموز ه يـ م يو کـه رفتـه بـود   ي

م يد. تا گفتيد بريول کن ين پرستاريپرستار مرد گفت که چرا اومد
ن قدر يگه کارتون تموم شده. ايم گفت که خوب ديکه ما ترم هشت

 هـا  بچـه  گميمـ م کـه  ين چهار سال گرفتيرو تو ا بازخوردها نيما ا
  ).١٠ کننده شرکتخوب دوام آوردند." (

م مراقبـت  يت يگر اعضايهم مشاهده برخورد نادرست د يگاه
ند دانشجو نسبت بـه  يجاد نگرش ناخوشايدر ا تواند يمبا پرستاران 

ن يـ در ا در مورد تجربـه خـودش   ييباشد. دانشجو رگذاريتأثرشته 
  :گفت يموص خص

صـحبت   ين شکل ممکن با پرسـتار يبا بدتر يه بار پزشکي"... 
دونه دونه به مـن   کردم يم من فکر يو روش با من نبود ول کرد يم
ت يـ اذ يلـ ين منو خيو ا کرد يمک پرستار صحبت يگه چون با يم
  ).١٢ کننده شرکت(."ذارهيم ريتأثکنه و  يم

  :يا حرفهط خارج يعوامل و شرا
ل يـ از قب يبه مجموعـه عـوامل   يا حرفهط خارج يعوامل و شرا

ه ياول يها ش داشتيپات و يذهنو  ، دوستانجامعه، رسانه، خانواده
ط يسه با عوامـل و شـرا  يکه اگر چه در مقا گردد يماطالق  انشجود

ــأث يا حرفــه ــر تجرب يميمســتق ريت نــد يان در فرايات دانشــجويــب
در  هـا  آن ينفـ ا ميـ مثبـت و   راتيتأثشدن نداشتند، اما  ياجتماع

 يليزودتر از آغـاز دوره تحصـ   يليخ يو حت يدوران آموزش يتمام
باورهـا و   يک سـر يـ کـه بـا    ييقابل انتظـار بـوده اسـت. دانشـجو    

، مراقبـت،  يچـون پرسـتار   يميه در مـورد مفـاه  يـ اول يهـا  نگرش
که در  ي؛ خانواده اشود يمن حرفه يمار وارد ايو ب يماري، بيسالمت

ن دوره چهار ساله يدر ا يل ويشگاه و تحصدر دان يرش ويزمان پذ
کــه  يري؛ تصــاودهنــد يمــت قــرار يــا حمايــاو را مــورد ســرزنش 

در  ياز پرستار و پرسـتار  يداريو د يداري، شنينوشتار يها رسانه
کـه عامـه مـردم از حرفـه      ي؛ و پنداشتگذارند يمش يجامعه به نما

خـارج  ط يعوامل و شـرا  يدر جامعه داشته و دارند، همگ يپرستار
در رخـداد   توانسـت  يمـ به سـهم خـود    هرکدامبودند که  يا حرفه

 ينينقش آفر يان در حرفه پرستاريشدن دانشجو يده اجتماعيپد
ات خـود را قبـل از انتخـاب    يـ ش ذهنياز دانشجوها پ يکيند. ينما

  :کرد يمف يتعر نيچن نيال در آن يو تحص يرشته پرستار
د يک ديم يديد يها م مليون و فيزيکه تو تلو يزهايخوب چ"... 

 يکـه پرسـتار   يهـا  گـه بچـه  يد .دادند يرو از پرستار نشون م يبد
 يه کـار يـ گفتنـد کـه    يمـ ، اومدند مدرسه يقبول شده بودند و م

خـوب از   ... ديه رشته خـوب قبـول بشـ   يا يد که دارو، دندان يبکن
" کردنـد  يد مـردم صـحبت مـ   يـ گفتنـد. از د  يهـا مـ   فتيش يسخت

  ).١٠ کننده شرکت(
مـردم نسـبت بـه     ينگـرش منفـ   ريتـأث از  يگـر يد يانشجود

  :کرد يمصحبت  يپرستار
 يعالقه انتخاب نکردم و وقتـ  يرا از رو يمن رشته پرستار"... 

خـاطر  ه ب يبه نظرم هم ناراحت ... شوکه شدم يليکه قبول شدم خ
ک يـ از  ؛ مـثالً شـد  يمـ  ن عموم از رشتهيبود که ب يبد يها فيتعر

ک دختـر هـم بـودم    يه من که يبا روح ندکرد يمصحبت  ييکارها
ما هم همون  گفت يمبود و  اريسازگار نبود. من دختر عموم هم به

ناراحـت شـدم و    يليو من خ است يکيمون يلد کاريم و فيپرستار
 يبا کسـ  ين همه درس خوندم و اومدم دانشگاه و فرقيگفتم من ا

 ).۵ کننده شرکت("نگذرونده ندارم. رو ن مراحليکه ا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             5 / 11

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-1869-fa.html


 پرستاري ايران: يک مطالعه کيفياي دانشجويان کارشناسي  اي مؤثر بر اجتماعي شدن حرفه اي و خارج حرفه عوامل و شرايط حرفه
 

 مایی ارومیهمجله دانشکده پرستاري و ما    1394، فروردین 66هم، شماره اول، پی در پی سیزددوره  69

مردم از حرفه  يخود را در مورد عدم آگاه يناراحت ييجودانش
ف يتوصـ  نيچنـ  نيا يو يها تيمسئولف و يطه وظايو ح يپرستار

  :کرد يم
گفـت   يمـ کـردم کـه    يمصحبت  يتو اتوبوس با کس ي"... وقت

دم يپرسـ  يمـ شـتر کـه   يب رم.يگ يمصد تومان حقوق يپرستارم و س
ا سـالمندان  يـ ه هـا  هاست که تو خون يشرکتن يدم که از ايفهم يم

  ).١٠ کننده شرکتکنند." ( يمکار 
ده گرفـت.  يـ د ناديز نبايرا ن ها خانوادهن نقش مثبت ين بيدر ا
  : کرد يمان ين بينه چنين زميتجربه خود را در ا يدانشجو

ل پدرم سه جلـد اطلـس زبوتـا را بـرام     ينکه اون اوايگه اي"... د
سـاس کـرده کـه    دم که او قبول کـرده و اح يه کرد و من فهميهد

[کتـاب] زبوتـا    يه و حس کرده کـه حتـ  يهم رشته خوب يپرستار
 ). ٢ کننده شرکت(ن رشته الزمه!"يا يبرا
  

 يریگ جهینتبحث و 
 يا حرفـه شـدن   يدر اجتمـاع  يمتعـدد متنوع و  عواملبحث: 

ن يمناسب ب يو سازگار ينقش دارند. همگون يان پرستاريدانشجو
 ليرا تسـه  هـا  آن شـدن  ياعنـد اجتمـ  يفرا ،ن عوامـل يـ انتظـارات ا 

ق يـ پرسـتاران از طر  يشـدن حـر فـه ا    يند اجتماعيفرا. دينما يم
 يهـا  طيمحـ ت در يـ و فعال يآموزشـ  مؤسساتآموزش در مراکز و 

ق يـ ند از طرين فراياز ا ي. بخش)٤٠(افتد يماتفاق  يا حرفهو  يکار
گـر  يو بخـش د  رديگ يمشکل  ينيش بيو قابل پ يرسم يها برنامه
 يهـا  تعامـل ات و ق مشـاهد يـ و از طر يررسـم يغز به شـکل  يآن ن
 جـه يدرنتده يـ ن پديـ . ا)٣(دهـد  يمنشده رخ  يزير برنامهو  ياتفاق

 يا حرفـه و خـارج   يا حرفـه ط يتعامل فرد با خود و عوامـل و شـرا  
  . گردد يمحاصل 

از آن اسـت   يمطالعه نشان داد حـاک  يها دادهل يآنچه که تحل
ــه دانشــجو ــان در اوايک ــي ــور در   يل دوره آموزش ــه جهــت حض ب

، بـه  ينيان بـال يد و مربيشتر با اساتيدانشکده و تعامل ب يها طيمح
قـرار   يا حرفـه ط ين عوامل و شرايا ريتأثتحت  يزان قابل توجهيم

و گسـترش   ينيبـال  يهـا  طيمحـ شتر در يبا حضور ب ها آنداشتند. 
 ريتـأث شـتر تحـت   ي، بهـا  طيمحـ ن يـ در ا تعامالتشاندامنه و تنوع 

 ريتأث. گرفتند يمم مراقبت قرار يت يگر اعضايماران و ديپرستاران، ب
را در  هـا  آنو فرهنگ حـاکم بـر    ينيبال يها طيمحط يشگرف شرا

 هـا  آن يا حرفـه ت يهو يريان و شکل گيدانشجو ينگرش و باورها
م يمستق راتيتأثانگر ين مطالعه بيا يها افتهي ده انگاشت.يد نادينبا

ان بود. يتجارب دانشجو يط بر روين عوامل و شرايو بدون واسطه ا
ـ  يـ فعال  ازلحاظان يت دانشجويوضع ن يـي ودن عامـل تع ا منفعـل ب

  ط بود. ين عوامل و شراي) ايا منفي(مثبت  راتيتأثکننده نوع 
 ياجتمـاع  يشخصـ  يازهـا يکننده و ن يعوامل متنوع اجتماع

از بافت و سـاختار موجـود ممکـن اسـت      ها آنر يشوندگان و تفاس

. عامـل  )۴۱(د يـ ل نمايشـدن و اثـرات آن را تعـد    يتجربه اجتماع
کـه   يات محل بحث و مناظره است. در حاليشدن در ادب ياجتماع

 يبـرا  يک سـازمان يـ ا تاکتيـ تـالش   يشدن را نوع ياجتماع يبرخ
فـرد را   ي، برخـ داننـد  يمـ وستن و الحاق فرد تازه وارد در گـروه  يپ

 –هم هـر دو   ي. برخدانند يمشدن خود  يل اجتماعيمسئول تسه
. داننـد  يمـ ل يـ شـدن دخ  يجتمـاع نـد ا يرا در فرا -سازمان و فـرد 

ک يـ که در  گردد يم يوستار مفهوم سازيک پيشدن در  ياجتماع
شـدن   يگـر اجتمـاع  يد يو در انتهـا  يشـدن فـرد   يانتها اجتماع

) بـر  ۲۰۰۸س و همکـاران ( يسر مـ ي. م)۴۲, ۵(قرار دارد  يسازمان
ـ  يد دانشـکده پرسـتار  يمطالعه خود اسات يها افتهياساس  ن يرا اول

افـت  يق دريان از طريکردند. دانشجو يشدن معرف يعوامل اجتماع
ــا تعهــد، ياطالعــات از اســات ــه يهــا تيمســئولد خــود ب و  يا حرف

. کالسـنر  )۴۲(شوند يمآشنا  يجود در حرفه پرستارمو يها چالش
ان يدانشــجو يکننــده بـرا  ي: عوامــل اجتمـاع سـد ينو يمـ ) ۲۰۰۸(

د يخــانواده، دوســتان، اســات -نــه محــدود بــه  -شــامل  يپرســتار
  )۴۳( باشند يمان و پزشکان يماران، همتايدانشکده، ب

د دانشـکده و  ياسـات  ريتـأث شـتر تحـت   يل بيان در اوايدانشجو
شـتر بـا   يب ينيبـال  يهـا  طيمحبا ورود به  يبودند ول ينيان باليمرب

 يها طيمحدر  ها آن. اگرچه باشند يمماران در تعامل يپرستاران و ب
متنوع  يو بازخوردها راتيتأثتعامالت،  يبه جهت گستردگ ينيبال

و  ينيان بالي، مربيماران، کارکنان پرستاريب ياز سو يو اغلب منف
ـ  يگر اعضايد شـرفت بـه   ي، بـا پ نمودنـد  يمـ افـت  يم مراقبـت در يت

ن عوامل يبا ا ييارويرو يدر چگونگ يبرنامه آموزش يانيپا يها سال
ان در ي: دانشـجو سـد ينو يمـ ) ۲۰۰۱نـانن ( يداشتند. ر ينقش فعال

مختلـف   يهـا  نشـانه و انتخـاب عالمـت و    يابي، ارزشيت بندياولو
نـد  يدر فرا يکننـده نقـش فعـال    يعوامـل اجتمـاع   يصادره از سو

ن پزشـکان، پرسـتاران،   يهمچنـ  ي. وندينما يمفا يشدن ا ياجتماع
ان يکننـده در دانشـجو   يان را عوامل مهم اجتماعيماران و همتايب

  .)۴۴( دينما يم يمعرف يپزشک
ان يانشـجو کردن د يپنهان در اجتماع يدرس يها برنامهنقش 

 يهـا  ارزشنـد،  ين فرايـ ات مستند شده است. در ايدر ادب يبه خوب
ان انتقـال  يبـه دانشـجو   ينقشـ  يق الگوهـا يـ اغلـب از طر  يا حرفه

آشـکار نبـوده و عـدم     هـا  برنامـه ن يموجود در ا يها ارزش. ابدي يم
را در  هـا  آنممکن است  ها برنامهن يا يان از محتويدانشجو يآگاه

قرار دهـد   ها ارزشن يا يساز يدرون يهيو تنب يقيمعرض آثار تشو
)۴۵( .  

جامعه،  لياز قب يمتشکل از عوامل يا رحرفهيغط يعوامل و شرا
 انشجوده ياول يها داشت شيپات و يذهنو  ، دوستانرسانه، خانواده

شدن  يند اجتماعيدر فرا يو پنهان ميرمستقيغنقش  عمدتاًبود که 
مثبت  راتيتأثاگرچه  .کردند يمفا يا يان در حرفه پرستاريدانشجو

 يزودتـر از آغـاز دوره آموزشـ    يلـ يط خين عوامل و شرايا يا منفي
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 محمدي، امير جاللي، حميد پيروي محمدرضا دين
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نقـش   جيتـدر  بـه بـاالتر   يها سالده بود، با گذر فرد به يشروع گرد
ان کمرنـگ  يدانشجو يا حرفهشدن  ياجتماع يريدر شکل گ ها آن
 ي) نشان داد که تجارب قبل۲۰۰۹س (يپراج مطالعه ي. نتاديگرد يم

مراقبـت   يهـا  طيمحـ ا حضـور در  يـ تعامل بـا پرسـتاران    فرد مثل
 يبرا يم ويو تصم يدگاه فرد را در مورد حرفه پرستاريد يسالمت

و  هـا  داشـت ش ين پـ يـ . ادهـد  يمـ قـرار   ريتـأث را تحت  انتخاب آن
 دهد يمفرد شکل  يرا برا يده آليا يها دگاهيده اغلب يات اوليذهن

و مشــاهده  يارکـه ممکـن اسـت در زمــان ورود بـه حرفـه پرسـت      
ــواقع ــات از نزديي ــاهنگ ي ــارض و ناهم ــا تع ــرد را ب ــه  يک، ف مواج

  .)۱۸(سازد
 يو عوامل اجتماع يخيتار يها شهير) ١٩٩٨( اهلن و سگستن

دگاه مردم ي، ديتيض جنسي، تبعيزنانه بودن حرفه پرستار ازجمله
را در  يا رسـانه  يهـا  يرسازيتصودر رابطه با پرستاران در جامعه و 

. مطالعـه  )١٤( داننـد  يمـ ل يـ پرستاران دخ يا حرفهت يل هويتشک
ت يدر توسعه هو ينقش آموزش پرستار يکه با هدف بررس يگريد

ان در يد دانشجويران انجام گرديدر ا يان پرستاريدانشجو يا حرفه
موجـود را در   ير پرسـتار يخود، اصالح تصـو  يها دگاهيداز  يبخش

. )٢٩(انتظار داشتند  يا حرفهدرون بافت  ين مردم جامعه و حتيب
از مطالعـه خـود در    يز در بخشـ يـ ) ن٢٠٠٥کبخت و همکـاران ( ين

به نقش عوامل متعدد  يرانيشدن پرستاران ا يا حرفهنه تجربه يزم
ـ  ير پرسـتار يدر ساخت تصـو  يخيو تار ي، اجتماعيفرهنگ ن يدر ب
و مـردم جامعـه اشـاره نمـوده و معتقـد بودنـد کـه         يا حرفهافراد 

بر دانش و تعهد  يوب، دلسوزانه، مبتنپرستاران با ارائه مراقبت مطل
  .)٤٦(ند ير موجود کمک نمايو اصالح تصو يبه بازساز توانند يم

عوامـل و   ريتـأث  يجين مطالعه کاهش تدريا يها افتهيگر ياز د
 يان در طيشدن دانشجو يدر تجربه اجتماع يا حرفهط خارج يشرا

) در مطالعه خود نشـان  ٢٠٠٥و همکاران ( يبود. د يدوره آموزش
 يل در برابـر منـابع خـارج   يـ در اوا يان پرسـتار يدادند که دانشجو
را  هـا  آنو انتخـاب   يره) که حرفه پرسـتار ين و غ(خانواده، دوستا

ن ي. اباشند يمر يب پذيار آسي، بسدهند يمقرار  سؤالمورد انتقاد و 
 مـؤثر  طـور  بهرا  يا حرفه يها ارزش ها آنت در سال سوم که يوضع
نگـاه و  ان ين مرحله دانشـجو ي. در ادينما يمر يي، تغاند کرده يدرون

و نسبت به بازخوردهـا و   سازند يم يتصور خاص خود را از پرستار
نشـان   اول يهـا  سـال مشـابه   يمنفـ  يهـا  واکـنش  يرونيب ينقدها

  . )۴۷( دهند ينم
  يت و خدمات پرستاريريکاربرد در آموزش، مد

در  يزان و دست اندرکاران آموزش پرستاريت برنامه ريمسئول
ت و يـ در جهت حما ينيو بال يآموزش يها عرصه مؤثرت يريامر مد

و  ي. همکـار باشـد  يمـ ن کننـده  ييتع يان پرستاريت دانشجويهدا

منافع  ها مارستانيب و يپرستار يها دانشکدهن يک بينزد يهماهنگ
ــل ز ــمتقاب ــال دارد. اســتفاده از پرســتاران شا  يادي ــه دنب ســته يب

جاد يدر ا ينيبال يو مرب ينقش يراهنما، الگو عنوان به ها مارستانيب
  .ديآ يمد به شمار ير مفياز تنش و خشونت از تداب يرا و عاريجو پذ
 ياز برنامه آموزش يبخش مهم ينيبال يها طيمح يادگيري در 

 يايــو پو مـؤثر . تعامــل ديـ آ يمــبــه شـمار   يان پرسـتار يانشـجو د
 يهـا  طيمحـ ان، يـ ، مربيم مراقبت سـالمت يت يان با اعضايدانشجو

ل يتحل .گردد يم ها آن يا حرفهمنجر به تکامل  و عناصر آن ينيبال
ــنشــان داد کــه  يمطالعــه اصــل يهــا دادهاز  يبخشــ در  يريادگي
ــا طيمحــ ــال يه ــاز  ينيب ــر يبحران ــارب نيت ــ تج ــه آموزش  يبرنام

ن يـ ا در يـادگيري  طـي  پرسـتاري  دانشجويان. باشد يمان يدانشجو
 ير کالمـ يـ و غ يز کالمـ يخشونت آم يرفتارها معرض در ها طيمح

، آثـار  يرفتارها چنين تداوم و ور. حضرنديگ يمآشکار و پنهان قرار 
 يبرجـا  هـا  آنشدن  يو اجتماع يا حرفهتکامل  بر پذيريان جبران

ـ  يرکت و همـاهنگ . مشـا گذارد يم و  يآموزشـ  يهـا  مجموعـه ن يب
ت کننـده در  يـ را و حمايپـذ  امـن،  يفضافراهم کردن  يبرا ينيبال

 يريادگيـ و  ياددهيـ ط يجـاد شـرا  يعـالوه بـر ا   ينيبـال  يها عرصه
، احتـرام و مـورد توجــه قـرار گــرفتن    يمناسـب، حـس ارزشــمند  

را  هـا  آنرش يط پـذ يرا به دنبال دارد و شـرا  يان پرستاريدانشجو
  .دينما يمسر يجوان حرفه م يروهاين عنوان به

 يمطالعـه اصـل   يهـا  دادهل ياز تحل ي: بخشيينها يريگ جهينت
 راتيتـأث  يا حرفـه و خـارج   يا حرفـه ط ينشان داد که عوامل و شرا

شـدن   يبر نحوه اجتماع يو پنهان ميرمستقيغا يم و آشکار يمستق
عوامـل و   ريتـأث . گذارند يم يبر جا يان کارشناس پرستاريدانشجو

 عمدتاًان يدانشجو يا حرفهشدن  يبر نحوه اجتماع يا حرفهط يشرا
مشـاهده   يم و با درجات مختلـف در سراسـر دوره آموزشـ   يمستق
ــگرد ــد. اي ــأثن ي ــدر اوا راتيت ــي ــ  يل دوره آموزش ــب منف و  ياغل
ان يو در اواخر دوره مولد و سازنده بوده است. دانشـجو  رسان بيآس

و مخــرب را در  يا منفــيــســازنده و  مثبــت و راتيتــأثن يشــتريب
ط خـارج  يعوامل و شرا راتيتأث. کردند يمتجربه  ينيبال يها طيمح

 يم بوده و قبل از ورود فرد بـه پرسـتار  يرمستقيغ معموالً يا حرفه
  . ديگرد يمباالتر کمرنگ  يها سالآغاز و با گذر فرد به 

  
  ر و تشکریتقد

مصـوب مرکـز    يفـ ياز مطالعـه ک  يبخشـ  عنوان بهن مطالعه يا
م.ت) دانشـگاه علـوم    ۴۶۸(شماره  يپرستار يها مراقبتقات يتحق

ن مرکز برخوردار بـوده اسـت.   يا يمال يها تيحماران از يا يپزشک
ن يـ مشـارکت کننـده در ا   عنـوان  بهکه  يانيپژوهشگران از دانشجو

  .ندينما يمر و تشکر ي، تقداند داشتهو فعال  مؤثرمطالعه حضور 
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PROFESSIONAL AND EXTRA- PROFESSIONAL FACTORS 
AFFECTING PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF IRANIAN 

STUDENT NURSES: A QUALITATIVE STUDY 
 

Dinmohammadi MR1*, Jalali A2, Peyrovi H3 
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Abstract 
Background & Aim: A lot of various factors influence professional socialization of nursing students. 
Consistency and compatibility between the expectations of these factors facilitate the socialization 
process. This paper aimed to report part of a main study, and it introduces the factors and the 
conditions affecting professional socialization of Iranian BSN students. 
Materials & Methods: The data were collected from 12 BSN students in two large nursing and 
midwifery schools and two new graduated students. In-depth semi-structured individual interviews 
were conducted with a purposive sample of participants during their clinical placements and after 
graduation. The data were analyzed using the Straussian version (1998) of grounded theory method 
and the technique of constant comparative analysis. 
Results: Professional (educational settings, educational programs and human factors such as 
educators, care providers, patients and classmates) and extra-professional (society, media, family, 
friends and personal predispositions) factors and conditions abstracted and introduced as the context 
and structure affecting the professional socialization of nursing students. The impact of professional 
factors with varying degrees on professional socialization of students was generally direct and 
obvious throughout the educational course. Extra-Professional factors had often indirect and hidden 
influence starting before the initiation of the course and eased up over the years.  
Conclusion: The study findings showed that the socialization of the students rested on the direct or 
indirect effects of the professional and extra-professional factors. The interaction between the students 
and these factors determined their socialization in the nursing profession. 
Keywords: Professional factors; Socialization; Student nurse; Qualitative study 
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