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 يدهچک

ا به خود ر کننديم يو هر کدام سع کننديمرا کسب  يل و کارآموزيمتفاوت از زمان تحص يهاتجربهمارستان يپرستاران با شروع کار در ب: هدف و زمينهپيش
  .پردازديممارستان يط بيدر مح واردتازهپرستاران زن  ين سازگارييق به تبين تحقيق داده و سازگار شوند. ايط کار تطبيط محيبا شرا ينحو

مارستان از يبه ب واردتازهپرستار زن  ۱۱افته با يمه ساختاريق نيعم يهامصاحبهق ياز طر ازيموردن يهادادهاست که در آن  يفيمطالعه از نوع ک: مواد و روش کار
اصفهان انتخاب  يتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک يهامارستانيبهدفمند از  گيرينمونهشدند. پرستاران به روش  يآورجمع ۱۳۹۳رماه يتا ت ۱۳۹۳بهشت يارد

  ل شدند.يتحل يموضوع يل محتوايبه روش تحل سازيپيادهپس از ، شدهضبط يهامصاحبهشدند. 
وجود از فاصله وضع م، يانهيزم يهانيبشيپ، ياحرفه يريگقالب، ط کاريحط ميشامل مواجهه با شرا يمضمون اصل پنج شوندگانمصاحبهبر اساس نظر : هاافتهي

  د.ياستخراج گرد هادادهاز  ياحرفه ينقش مددجو و همکاران در سازگار، مطلوب
ط يمح در يسازگار يبرا يمتفاوت يهاچالشمارستان با يبه ب واردتازهکه پرستاران  دهديمق نشان يتحق يهادادهاز  آمدهدستبه مضامين: گيرينتيجهبحث و 

شدن  ياحرفهمارستان و يداشته باشند گذار از مرحله ورود به ب هاچالشن يبا ا يشتريشناخت بهتر و ب هاآنران مرتبط با يز مديو ن هاآنهستند و اگر  روروبهکار 
 شيکه منجر به افزا دينمايمرا فراهم  مؤثرترارائه خدمات بهتر و ارتباطات  را تجربه خواهند کرد که به دنبال آن يترکمو تنش  خواهد شد و اضطراب ترآسان
 يماندگار، ده استيصرف گرد يادينه زيوقت و هز هاآنشدن  ياحرفهو  آموزش پرستاران ينکه برايبا توجه به ا نيرندگان خدمت خواهد شد. همچنيت گيرضا
  خواهد کرد.ن يو تعهد خدمتشان را تضم يدر شغل پرستار هاآن

  يز محتويآنال، يفيمطالعه ک، انطباق، ينيتجربه بال، مارستانيب، پرستاران: يديکلمات کل
  

 ۲۴۸-۲۶۲ ص، ۱۳۹۷ تير، ۱۰۵درپي پي، چهارمشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ۰۹۱۳۲۳۵۴۰۵۵، تلفن: بر سالمت مؤثرمرکز تحقيقات عوامل اجتماعي  دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان،: آدرس مکاتبه

Email: 2009karami.z@gmail.com 

  
  مقدمه

 يدن فريو ارتباطات ب يط کاريمح، جه تعامل فردينت يسازگار
 يريکارگبهو  يريادگيشامل  يدر پرستار يند سازگاري). فرا۱است (

ند ين فراي). در ا۲( باشديمن حرفه يا يهاارزشو  هاآموخته
دا يپ يد سازگاريجد يهاتيمسئولو  هانقشبا  واردتازهپرستاران 

 يارن سازگيا يو در بعض سرعتبه ين سازگاريا ي. در بعضکننديم
  ).۳( افتدمياتفاق  يو دشوار يکندبه

                                                             
  )مسئول نويسنده( ايران ،اصفهان، اصفهان يدانشگاه علوم پزشک، بر سالمت مؤثر يقات عوامل اجتماعيکارشناس ارشد مرکز تحق ١
 ايران ،اصفهان، اصفهان يدانشگاه علوم پزشکي، پزشک يدانشجو ٢
  رانيا، اصفهان، اصفهان يپزشکدانشگاه علوم ، ت و اقتصاد سالمتيريقات مديمرکز تحقدکتری تخصصی سياستگذاری سالمت،  ۳
 رانيا، اصفهان، اصفهان ي. دانشگاه علوم پزشکييو ماما يپرستار يهاقات مراقبتيمرکز تحق، اريدانش ٤
  رانيا، اصفهان، اصفهان يدانشگاه علوم پزشکيي، ماما – يدانشکده پرستاري، گروه پرستاري مرب ٥

ا و تناسب فرد ب يتناسب فرد با گروه کار، تناسب فرد با شغل
 ).۴( باشديم يط کاريدر انطباق با شرا يار مهميسازمان عامل بس

 ن امکان را بهيا ين فرديط کار و ارتباطات بيتعامل فرد با مح
تا خود و منابع خود را نظم و سازمان  دهديم واردتازهپرستاران 

ند. گذر از يهمکاران مشکالت خود را مرتفع نما يدهند و با همکار
با مشکالت و  ياحرفه يبه پرستار يپرستار يمرحله دانشجو

ن مشکالت مربوط به ياز ا ي. قسمتباشديم توأم ياريبس يهاچالش
به علت  يو قسمت شدهدادهبه مطالب آموزش  يعدم تسلط کاف
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 کيفي مطالعه يک: بيمارستان محيط با واردتازه زن پرستاران سازگاري نحوه تبيين
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امل . تسلط کباشديمحرفه  ياز واقعيو ن ين مطالب آموزشيشکاف ب
 واردتازهبه پرستاران  توانديم يپرستار يهامهارتبر دانش و 

 و همکاران يکه توسط عابد يقيدهد. در تحق نفساعتمادبهاحساس 
ان گذر به نقش يدر جر يپرستار آموختگاندانشتجارب  يبر رو

پژوهش نشان داد که همه  يهاافتهي، خود انجام شد ينيبال
ورود به  يبرا يعدم آمادگ ينوعبهدر پژوهش  کنندگانمشارکت

که توسط  يگريق دي). در تحق۵( اندکردهط کار را تجربه يمح
عده  جزبهو همکاران انجام شده نشان داد که  ينصرآباد بختکين

 اندختهپردا يبه کار پرستار ياز پرستاران که با نگرش مذهب يليقل
ف با متراد يتجربه پرستار، پرستاران اتفاقبهب يت قرياکثر يبرا

، ط کارياز مح يناش، ن مشکالتيتجربه مشکالت بوده است. ا
 يآموزش ياز محتوا يو مشکالت ناش ياجتماع - يمشکالت فرهنگ

دائم  طوربه واردتازه). افراد ۶است (بوده  يروان ينامناسب و فرسودگ
ل کام طوربهرا  هاآن توانندينمکه  شونديم روروبه ييهاموقعيتبا 

از دارند يشتر نيل به کمک افراد با تجربه بين دليدرک کنند و به هم
 نيو عمل به قوان يريادگيشود.  ترروشنآنان  يتا موضوعات برا

رش افراد يدر پذ يار مهميمارستان عامل بسيب يررسميغو  يرسم
" در بدو ورود معموالً ين رسمي. قوانباشديمط ين محيبه ا واردتازه
 نيفرد قوان اما شوديمآموزش داده  يرسم صورتبهمارستان يببه 

 ان برخورد با موضوعيمه آگاهانه در جريو ن ياتفاق طوربه را يررسميغ
 آموزديمگران ينشده و تعامل با د يزيربرنامهخاص و مشاهدات 

 واردتازهپرستاران  يدر سازگار يت همکاران نقش مهمي). حما۷،۸(
ه ک کننديماحساس تعلق  يزمان هاآنمارستان دارد و يط بيبه مح

 يرفته شوند. سازگاريم درمان پذيت ير اعضاياز طرف همکاران و سا
 رشيو احساس آرامش و پذ يتمنديرضا توانديمکوتاه  زمانمدتدر 

 ياز عوامل مهم سازگار فانيردهمد. همکاران و يجاد نمايمتقابل ا
ز در مورد يسرپرستاران ن، ). در کنار همکاران۹هستند ( واردتازهافراد 

ح دادن در يتوض، کار محول شده يهايژگيو، محل کار يهايژگيو
و مشخص کردن اهداف و ارائه  يو سازمان يمورد انتظارات فرد

فاء يرا ا يو مهم يار ضرورينقش بس، بازخورد در مورد عملکرد
 ان درواردتازهقادرند به  فانيردهم. دبرا کامر معتقد است کننديم

کسب ، ف محولهيدر مورد وظا يکسب اطالعات درست و واقع
و کسب  باشديماطالعات در مورد روش کار که مرتبط با گروه 

و سازمان  يگروه کار يهاارزشدر مورد هنجارها و  ياطالعات کاف
آنان  يسازمان يريادگيرش و يند پذيفرا، قين طريکمک کنند و از ا

ن يکه رابطه ب يزمان موردنظر يهايريادگي شکيبند. يل نمايرا تسه
در  )۱۰( .گردديمل يتسه، باشد يقو فانيردهمان و واردتازه
در  يت اجتماعيو قلجه در خصوص حما ييکه رضا يقيتحق

ام ران انجيا يدانشگاه علوم پزشک يدرمان يپرستاران مراکز آموزش
افت يت دريپرستاران حما درصد۸۵افتند که يج دست ين نتايشد به ا

 يابيرا متوسط ارز زرهايو سوپروا سرپرستاران، همکاران يشده از سو
ز ين درصد۳/۴اد و يت را زين حمايآنان ا درصد۷/۱۰کرده بودند و 

ط کار از مشکالت يدر مح يسردرگم .)۱۱( آن را کم دانسته بودند
ن افراد در مورد ي. اباشديمط کار يبه مح واردتازهگر پرستاران يد

هستند و  اطالعيب يسازمان يهاارزشنقش و هنجارها و ، سازمان
ند. يد هماهنگ و همسو نمايط جدياموزند چگونه خود را با شرايد بيبا

 يهابرنامهت و عدم وجود يبدون حما کارتازهرها شدن پرستاران 
با توجه ). ۱۲ن است (يبال يهاطيمحاز عمده مشکالت  يآشنا ساز

نان را ز ين حرفه پرستاريشاغل اتفاقبهب يت قرينکه اکثريبه ا
واده ت خانين مسئوليو با توجه به زن بودن و همچن دهنديمل يتشک

متعدد  يهافتيشز الزام انجام کار در يرا داشتن و ن يو مادر
 يفرهنگ يهاتيمحدودجامعه و  فت شب و نوع نگاهيش خصوصبه

ارتباط با  يرون از منزل بودن در شب و برقراريدر مورد ب يو مذهب
 ين گروه براير مسائل و مشکالت ايهمکاران جنس مخالف و سا

ان ر زنين گروه با سايا يط کار و تفاوت نحوه سازگاريسازش در مح
ن پرستاران ز ين نحوه سازگاريين مطالعه به تبيا، هاحرفهگر يدر د
  مارستان پرداخت.يط بيدر بدو ورود به مح واردتازه

  
  مواد و روش کار

) Qualitative method( يفيک قيتحق روش از مطالعه نيا در
اران از پرست ينحوه سازگار نييتب دنبال به محققرا يز شد استفاده

دو  مارستان بوده است.يط کار بيبا ورود به مح هاآنزبان خود 
ه وابسته ب يهامارستانيبن يلنجان از ب يمارستان الزهرا و شهدايب

ب ق انتخاب شد. علت انتخايتحق ياصفهان برا يدانشگاه علوم پزشک
ن اجازه انجام يمحقق و همچن يمارستان سهولت دسترسين دو بيا

 مارستان با محقق بود.ين بيران ايمد يمصاحبه با پرستاران و همکار
 رد نمونه افرادبود.  هدفمند گيرينمونه مطالعه نيا در گيرينمونه

ه مارستان بودندکه تاکنون تجربيبه ب واردتازهپرستاران  قيتحق نيا
 اندهنداشت يا مرکز درمانيمارستان يچ بيدر ه ييا کار دانشجويکار 

ل پرستاران ين دليودر حال گذراندن طرح خدمت خود بودند. به ا
د که از زمان ورود به يدر حال گذراندن طرح خدمت انتخاب گرد

ه از لحظ اتيان تجربيذشته باشد و در بنگ ياديط کار مدت زيمح
ان ين تجربه بيمارستان همه احساسات مربوط به ايط بيورود به مح

نفر زن در مصاحبه  ۱۱ق ين تحقيافتد. در اين از قلم يشده و مطلب
ن يانگيسال و م ۳۵تا  ۲۲از  هاآن يشرکت نمودند که محدوده سن

ش رفت که محقق به يپ ييتا جا هامصاحبهسال بود.  ۲۵ هاآن يسن
د و پس از يافت و اطالعات به حد اشباع رسياطالعات مشابه دست 

مارستان يط بيبه مح واردتازهزن  پرستاراننفر از  ۱۱مصاحبه با 
ده ش يآورجمعک مصاحبه گر يه اطالعات توسط يکل د.يمتوقف گرد

ن صورت بوده که مصاحبه کننده با مراجعه يو روش کار مصاحبه به ا
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ه يبا مترون و مسئول هر بخش و ته يو هماهنگ يدفتر پرستاربه 
به  ليکه فرصت و تما يکسان هاآنن ياز ب يست پرستاران طرحيل

در مورد  هاآنه يمصاحبه داشتند انتخاب و پس از مراجعه و توج
انجام  مصاحبه، در صورت توافق فرد، عنوان و اهداف و روش مطالعه

مجزا و دور از سر و صدا و استرس  ک اتاقيدر  هامصاحبه. شديم
" يباًتقرا دو جلسه و هر جلسه يک ي يبسته به عالقه و تحمل فرد ط

توسط  هامصاحبه. ديانجاميمک ساعت به طول يم تا يبه مدت ن
 هامصاحبهو با اطالع شرکت کننده از ضبط  MP3playerدستگاه 

 نيمواز قيتحق نيانجام شد. در ا هاآناز  يت شفاهيو گرفتن رضا
 شوندگانمصاحبهاز  يافتياز نظر محرمانه بودن اطالعات در ياخالق
 بهشتياز ارد هامصاحبهد قرار گرفت. يمورد تاک هاآننان به يو اطم

مه يو ن يپرسش کل ۴مصاحبه از  ياجرا شد. برا ۱۳۹۳ر سال يتا ت
ات در برخورد با ين تجربيباز در خصوص اول يها سؤالساختار و

و  سختي، ط کاريجاد شده در محيا ارتباطات، ستانماريب يفضا
د يط کار مطرح گرديبا مح يسازگار يمشکالت شروع کار و چگونگ

 جزئي سؤاالتت و يهدا هامصاحبهو سپس با توجه به هدف پژوهش 
" مطابق با کامالًن فرصت يدر اول هامصاحبهد. يتر مطرح گرد

 موثق" شد. سازيپيادهمتن  صورتبهشرکت کنندگان  يهاگفته
توسط تک تک شرکت  هامصاحبه سازيپيادهپس از  هاداده"  بودن

 و تيريمد، هاداده ليتحل در قرار گرفت. يينها دييتأکنندگان مورد 
 و باشد يممد نظر شده يآورجمع يهاداده انبوه به دنيبخش مفهوم

 نيمضام تااست  هاداده همه مکرر يبازخوان و خواندن مستلزم
)Themes (ق يقتح يهاافتهي. شوند داده شکل هياول يهابنديدسته و

ن يسپس سپس مضام ه شدياول بنديدستهو  يکدگذار توسط محقق
محقق  ين نوبت مورد بازنگريد و چنديگرد ياستخراج و نامگذار

ن استخراج شده در يمضام، هادادهنان يت اطميقابل براي قرار گرفت.
  ل قرار گرفت.يقرار گرفت و مورد جرح و تعدد مجرب يار اساتياخت

  
  هاافتهي

) مواجهه ۱شامل  ين پژوهش در پنج مضمون اصليا يهاافتهي
 يهانيبشيپ) ۳ ياحرفه يريگقالب) ۲کار ط يط محيبا شرا

) نقش مددجو و ۵مطلوب ) فاصله وضع موجود از ۴ يانهيزم
 ييهامضمونر يز يکه هر کدام دارا ياحرفه يهمکاران در سازگار

 شده است. يگردآور ۱در جدول  باشديم

  
  مارستانيط بيبا مح واردتازهپرستاران زن  ين نحوه سازگاريمضام :)۱(جدول 

  )۲مضمون سطح (  )۱( مضمون سطح  يمضمون اصل  فيرد

  ط کاريط محيمواجهه با شرا  ۱
    تنش و تعارض

    هاناشناختهو ترس از  ينگران
    يچرخش شغل

  ياحرفه يريگقالب  ۲

  ط کاريدر مح يجيتدر يآمادگ
  ضمن خدمت آموزش

  يررسميغآموزش 

  ارتباطات در عرصه يريشکل گ

  ارتباط با پزشکان
  پرستارانر يارتباط با سا

  ماريارتباط با ب
  ماريارتباط با همراهان ب

  يانهيزم يهانيبشيپ  ۳
  يکرد فرديرو

  عالقه
  تيشخص

  يفرد يهاارزش
    يکرد اجتماعيرو
    يکرد سازمانيرو

  فاصله وضع موجود از مطلوب  ۴
    تيده آل تا واقعين ايشکاف ب

    فرد يتزلزل در نظام ارزش

۵  
مددجو و همکاران در نقش 

  ياحرفه يسازگار
    تعامالت مددجو محور

    ياحرفهف يبر وظا يتعامالت مبتن
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  کار طيمح طيشرا با مواجهه-۱
 تعارض و تنش-۱-۱

ط يحط ميبا شرا يسازگار يمارستان برايبه ب واردتازهپرستاران 
 ين افراد سعيک از اي. هر ندينمايمتالش  يکار هر کدام به شکل

ط کار وفق دهند اما هم ين زمان خود را با محيدارند در کوتاهتر
 يهايژگيوده با يچيپ يک سازمان کاري عنوانبهمارستان يط بيمح

از به ارتباط ين دليلبه يحرفه پرستار هيئتخاص خود و هم ما
 ينين باليز با مددجو و همچنيم درمان و نيگسترده با همکاران ت

، باال داشتن تيت و مسئوليحساس، فت در گردش بودنيش، بودن
 . تنش و تعارضدينمايممشکل  واردتازهپرستاران  يرا برا يسازگار
ره ق به آن اشاين تحقيدر ا شوندگانمصاحبهبود که اغلب  ياحساس

 زارند و تالش کرده بودند ازياز تنش و تعارض ب هاآنکردند. همه 
ط يبه مح واردتازهند. پرستاران ياجتناب نما تنش و تعارض

ط يدر مح يرسم صورتبهط کار يمارستان که تاکنون شرايب
مواجه  يطين مکان با شرايبا ورود به ا اندنکردهمارستان را تجربه يب
ن يو جهت ادامه کار در چن اندنشدهکه تا کنون مواجه  شونديم

ا آن د بينما يرد و سعيط را بپذين شرايالزم است که فرد ا يطيشرا
ن تنش و تعارض خود را به يکه ا يياز جاها يکي دا کند.يپ يسازگار

  در تعامل با همکاران است. سازديمآشکار  يخوب
 که دنديم دستور ما به مرتب شترهيب سابقشون که يهمکاران"

 يبرا و ندتربزرگ نکهيا خاطر به فقط منم ميبد انجام را يکار چه
 ندخوب پزشکا يبرخ. نشم ريدرگ باهاشون که کنميم يسع احترام

 ضايمر نديخوشا براي .سخته يليخ اونها يبعض با دادن فتيش اما
 داشتهن ازين سرم به ضيمر ممکنه" واقعاً کهحاليدر و سندينويم سرم
  ).۱ کننده شرکت" (باشه

 
  هاناشناخته از ترس و ينگران -۱-۲

 هاناشناختهخود از  يهاترسو  هاينگرانبه  واردتازهپرستاران 
ط يد است. محيز جديهمه چ واردتازهفرد  ياشاره کردند. برا

 ي. فضادينمايمجاد يافراد ترس و اضطراب ا يناشناخته برا
او  يماران همه برايافراد و ب، ل کاريوسا، ن کاريقوان، مارستانيب

ق يدر تحق کنندگانمشارکتدارد و ناشناخته است. همه  يتازگ
دم مثال ع طوربه خود اشاره کردند. يهاترسو  ين نگرانيبه ا ينوعبه

خود و ترس از عملکرد اشتباه که ممکن  يهاييتوانانان به ياطم
رس ن استيد بر ايجاد نمايمار ايب يرا برا يرياست عوارض جبران ناپذ

 دليلبهکردن  سؤالاز  يگر نگراني. از طرف دديافزايمو اضطراب 
" احساس معموالً هاآن .کنديمر شدن مشکل را دو چندان يتحق
نداشتن  و تسلط يتجربه ناکاف دليلبه هاآنصال دارند. يو است ييتنها

اشته د ديبا يچه واکنش يطيدر هر شرا دانندينمنکه يط و ايبه شرا
  باشند نگران و مضطربند.

مارستان خود را مسئول حفظ يط بيدر مح واردتازهپرستار 
وجه و با ت يطين شرايلذا با قرار گرفتن در چن دانديممار يسالمت ب

را  يرسم صورتبهمار يبرخورد با ب ينکه تاکنون تجربه عمليبه ا
ن خود را در يندارد و همچن يات اطالع کافجزئياز همه  و اندنداشته

 د مواجهيت جديکه هر لحظه ممکن است با موقع نديبيم يطيشرا
ت آن را نداشته باشد. اکثر افراد مصاحبه شونده يريشود و توان مد
 اشاره کردند ينيبال يهامهارتاز کمبود دانش و  يبه مشکالت ناش

نان همکاران و يجلب اطم يرا برا ينيمهارت بال ياز به ارتقايو ن
 ياتيح نفساعتمادبهش يکاهش استرس و اضطراب خود و افزا

 يهامهارترفته بودند که و تمام تالش خود را به کار گ دانستنديم
ن تعداد يب ين در اکثر مراکز درمانيش دهند. همچنيخود را افزا

 ،تطابق وجود ندارد ماران و تعداد پرستاران بر اساس استاندارهايب
" قبالًکه  شونديماز کار مواجه  ياديهم با حجم ز واردتازهپرستاران 

جهت  يزيربرنامهزمان و  تيريو نحوه مد اندنکردهآن را تجربه 
فت را يک شي ياز در محدوده زمانيمورد ن يهاپروتکلهمه  ياجرا

  .دانندينم
 قتو چيه من، بودم نگرفته رگ وقت چيه اصالً ييدانشجو زمان"
 زن ارپرست هي ميرفتيم که درمانگاه تو بعد بودم نکرده وصل سوند

 بحص تا شب من شهيهم بعد بود دکتر هي بود مرد پرستار هي بود
 اشتهد الزم سوند اديب خانوم هي نکنه که داشتم استرس نيا شهيهم

 ازش که يکس نه، هست زن همکار هي نه کنم؟ کاريچ من، باشه
 ).۷کننده  شرکت" (بودم نداده انجام وقت چيه منم .رميبگ کمک
   
  يچرخش شغل -۱-۳

را يز کننديمرات مقاومت يي"در برابر تغمعموالً واردتازهپرستاران 
" موالًمعو  رديگيمران و سرپرستاران صورت يرات با نظر مديين تغيا

. شودينم يشده نظرخواه گيريتصميم هاآن يکه برا ياز افراد
ط يبدون در نظر گرفتن شرا يفت کاريدر خصوص برنامه ش يحت

از موارد  ي. در برخگردديمو اعالم  رديگيمصورت  يزيربرنامهافراد 
ط و يخود را به زحمت با شرا واردتازهنکه پرستار يز پس از اين

 ،ط فرديبدون توجه به شرا کنديمک بخش هماهنگ ي يهانيروت
د مواجه يصورت گرفته و از نو فرد را با چالش جد ييدوباره جابه جا

  .دينمايمد يرا تشد واردتازهن استرس افراد يو ا ندينمايم
 دوست را بخش آن من اما بود زياليد بخش يبرا من ابالغ" 
 اصالً. بره هبتون تا باشد داشته عالقه يکي واقعاً ديبا را زياليد. نداشتم

  ).۲کننده  شرکت( ز"ياليد برم خواستمينم اول همون از
  ياحرفه يريگقالب -۲
  کار طيمح در يجيتدر يآمادگ -۲-۱

ج و آهسته در قالب يمارستان به تدريبه ب واردتازهپرستاران 
ام شدن گ ياحرفهو در جهت پرستار  رنديگيمشکل  يپرستارحرفه 
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ت که اس ييهاچالشن از يبا قوان يي. تسلط به کار و آشنادارنديمبر 
 يبرا ي. آمادگگردديم روروبه هاآنط کار با يبه مح واردتازهپرستار 

انجام  يررسميغو آموزش  يق آموزش رسميط کار از طريورود به مح
 رتصوبهمارستان ي" در بدو ورود به بمعموالً يرسم ني. قوانشوديم

و  ياتفاق طوربه يررسميغن ياما قوان شوديمآموزش داده  يرسم
ان برخورد با موضوع خاص و مشاهدات يمه آگاهانه در جرين

ن ي. اولدهديمط رخ يگران در محيو تعامل با د نشده يزيربرنامه
که طبق  شوديمکسب  يق آموزش رسمياز طر يمورد آمادگ
. باشديم هاسرفصلو مشخص شدن  يآموزش ياستانداردها

ه ک يطياز شرا يليبا خ ين انجام کارآموزيدر ح يپرستار يدانشجو
ممکن است برخورد نداشته  شوديمبا آن مواجه  ينده شغليدر آ

ان مارستيط بيبه مح واردتازهپرستار  است که ين از موارديباشد و ا
در قالب آموزش  ي. ادامه آموزش رسمکنديمرا با چالش مواجه 

از خود نسبت يمارستان بر اساس نيکه هر ب باشديم يمداوم و ادوار
ط کار با يط و شرايبا مح يي. آشنادينمايمآن اقدام  يبه برگزار

از ادامه يزات مورد نيمعارفه افراد آغاز و با شناخت از فضا و تجه
است که در همه سازمانها در بدو ورود افراد  ين اقدامي. اابدييم

و  يدگيچيپ دليلبهمارستان ياما در ب گردديمانجام  واردتازه
و سرو کار داشتن با سالمت و جان  خاص خود يهاتيحساس
 ينيبپيشر قابل يز غيو ن يميت صورتبهز انجام کار يو ن هاانسان

و مستلزم شناخت  باشديمط متفاوت يشرا، نيط باليبودن مح
 آموزش .باشديمط کار يبا فضا و شرا واردتازهافراد  ترقيعم
و درک  است که فرد با مشاهده ييه آموزشهايکل يررسميغ

. کنديمافت يط کار دريو مشارکت در بدو ورود به مح هاموقعيت
 يريادگيدر  ياز افراد موفق و باتجربه نقش مهم يالگوبردار

 ياحرفه يهامهارت مارستان دارد.يبه ب واردتازهپرستاران  يررسميغ
 يماندر يجرهايتک تک پروس ياز انجام عمل ياگستردهار يطه بسيح

ح آن طبق يکه تکرار و تسلط به انجام صح شوديمرا شامل 
. شرکت باشديمت يارحائز اهميدرمان است و بس ياستانداردها

   :شرح گزارش کردندن ين مسائل را بديرو در رو شدن با ا کنندگان
 يبرا معده يشستشو وقت چيه يول خوندم درس سال ۴ من"
  ).۷کننده (شرکت  "بودم نداده انجام ييدانشجو دوران طول در نوزاد
 يتئور ) فقطماريب ياياح( CPR ييدانشجو دوران در ما"

 يس يد دستگاه با کار و يواقع ياياح کي وقت چيه و ميبود خوانده
  )۹ کننده شرکت" (ميبود دهيند را شوک
  
  عرصه در ارتباطات يريگ شکل -۲-۲
که هر فرد ارتباطات  باشديمن مفهوم يروابط بد يريشکل گ 

د يبا همکاران جد يي. آشنادينمايمط کار را چگونه آغاز يخود در مح
مار و يتعامل با ب ين چگونگيارتباط با پزشکان و همچن يو برقرار

مارستان يبه ب واردتازهه پرستار ياول يهاچالشمار از يهمراهان ب
 يتمام يارتباط مناسب هسته اصل يبرقرار ييتوانا باشديم

 – يبهداشت يهاگروهن يرا در بيز باشديم يپرستار يهامراقبت
روه مار دارد گيبا ب يم و طوالنيکه ارتباط مستق يتنها گروه يدرمان

ن يب ارتباط يبرا ياشدهف ياستاندارد و تعر ياست اما الگو يپرستار
ن ي" امعموالًپرسنل درمان وجود ندارد و  يمار و پرستار و حتيب

ا ارتباط نامناسب اغلب سبب يعدم ارتباط  .باشديم يارتباطات سطح
ن شبکه يآنکه ا دليلبه. گردديمستم مراقبت يدر س يمشکالت فراوان

ت سيشفاف و مشخص ن مارستانيبه ب واردتازهافراد  يبرا يارتباط
و  ياول شروع به کار دچار سردرگم يهاهفتهرا در روزها و  هاآن

بهتر و هوش  يروابط اجتماع ي. هر چه فرد دارادينمايممشکل 
به  ترراحتکوتاهتر و  زمانمدتدر  توانديمباشد  يشتريب ياجتماع
در  بين ترتيد و بديت نمايريروابطش شکل داده و آن را مد شبکه

  عمل خواهد کرد. ترموفقز يکار درمان ن
 آگه ميدار انتظار ما، خوبه بگم تونم ينم پزشکا با ارتباطتمون"

 "شهب برخورد باهاش تيريمد طرف از کرد نيتوه پرستار به پزشک
  ).۱۰کننده  شرکت(

   
  يانهيزم يهانيبشيپ -۳
  يفرد کرديرو -۳-۱
 عالقه، يصفات شخص يهامضمونر يخود شامل ز يکرد فرديرو

 واردتازهفرد  يعوامل مهم در سازگار از .باشديم يفرد يهاارزشو 
 يليزان عالقه فرد به حرفه و رشته تحصيمارستان ميب طيبه مح

ک از افراد نگرش خاص خود را نسبت به رشته ي. هر باشديمش يخو
ن يا يو کار ينده شغليآ ين نگرش بر رويا مطمئناًدارند و  يليتحص

از افراد نسبت به رشته خود  يبرخ يدارد. گاه ييبسزا تأثيرافراد 
ر ب ياديز تأثير يدگاه و احساسين ديچن دهندينمنشان  ياعالقه

  دارد. يمارستانيط بينحوه عملکرد افراد در مح
 که يزمان اون از، داشتم دوس را يپرستار عاشقانه واقعاً من"
 انياطراف يحت يعني داشتم عالقه يليخ، شدم وارد عشق با شدم وارد
 وجود با دارم دوس را شغل نيا عاشقانه چقدر من که دنيفهميم هم

 از که نداشتم دوس وقت چيه بازم من داره که مشکالت همه نيا
  ).۱۱کننده  شرکت" (بدم دستش

ت فرد است. يبه آن اشاره نمود شخص توانيمگر که يعامل د
بر جامعه  مؤثراز عوامل  يفرد يهايژگيو يا به عبارتيت و يشخص

. دباشيمط کار يز محيماران و نيو تعامل افراد با همکاران وب يريپذ
ه و تطابق فرد با جامع ين فرديب يهانگرشدر  يتيشخص يهايژگيو

گرا  ا برونيدرون گرا  يتيپ شخصيت افراد .کنديمفا يا ينقش مهم
  گر متفاوتند.يکديبا  يو هوش اجتماع يجانيدارند و از نظر هوش ه
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 اب ترراحت که کرده کمک نيا. هستم گرا برون تايشخص من" 
  ).۱کننده (شرکت  "ميايب کنار همکارام

 پرستاران از کي هر رسديم نظر به يفرد يهاارزشدر مورد 
 ودخ يتيشخص پيت زين و شناخت به بنا مارستانيب به واردتازه

 مارستانيب طيمح و کار طيشرا با خود يسازگار يبرا را ييهاروش
 رانگيد از متفاوت يزمان و مشابه يگاه هاروش نيا. دينمايم انتخاب

 خود يسع تمام نمودند اذعان هاآن. است فردمنحصربه يحت يگاه و
. دهند انجام احسن نحو به را محوله فيوظا تا رنديگيم کار به را

 مدنآ کنار نيا يبرا و نديايب کنار خود همکاران با ندينمايم تالش
 اب همکاران از مواقع يبعض و کنند سکوت است الزم مواقع يبعض

 مشاجره و ندينما محض اطاعت رانيمد و روسا اي خود تر تجربه
 اذعان يبرخ. نديايب کوتاه خود حقوق و مواضع از و باشند نداشته
 با روابط کردن محدود" مثالً اندکرده تيريمد خودرا روابط کردند

 با نشدن يميصمو انان توقعات کاهش جهت ماريب همراه و ماريب
 از يبرخ. يکار مسائل به روابط کردن محدود و همکاران
 انددهيد الزم که کردند عنوان مطالعه نيا در کنندگانمشارکت

 تهگذاش کنار ندارد خوانيهم حرفه نيا با که را ييرفتارها از يبعض
 ياهگ که اندکرده اذعان يحت يبرخ. رنديگ کار به را يگريد سبک و

 هندد نشان فعال را خود" مثالً و کرده رفتار يشينما که انددهيد الزم
  .دهند انجام است هاآن فهيوظ که آنچه از شتريب يکارها و

 از يجدا کار طيمح که باشه يجور ديبا تيميصم اندازه" 
 طيمح يعني. هپراسترس طيمح هي ما طيمح .باشه يخصوص مسائل

 همه اب بتونه که باشه زرنگ ديبا يليخ آدم که هيطيمح هي حرفه نيا
 هچ بدونه، بزنه کله و سر ضيمر با جور چه بدونه .اديب کنار يزيچ

 بطهرا جور چه کدوم هر با يبدون ديبا.. بزنه کله و سر پزشک با جور
 حرفه تو ترندموفق که ييآدما از شتريب کردم يسع من. يکن برقرار
 ).۳ کننده شرکت(" رميبگ ادي اونا از مون

   
  ياجتماع کرديرو -۳-۲

گران به خود هستند. نگاه جامعه ياز نظر و نگاه د متأثرافراد 
گرش ن ت خود است.ين کننده احساس فرد نسبت به خود و موقعييتع

ا ن حرفه ريبه ا واردتازهپرستاران  توانديم يافراد به حرفه پرستار
موارد پرستاران منزلت  يخود قرار دهد. متاسفانه در برختأثيرتحت 

از  جامعه يعدم آگاه دليلبه توانديمن يندارند و ا يمناسب ياجتماع
ت ممکن است منزل يل فرهنگيز به دالين يکار پرستاران باشد. گاه

داشتن و کار در  يفتي" کارشمثالًالزم را نداشته باشند  ياجتماع
مناسب  هافرهنگ يا داشتن همکار مرد که در برخيفت شب و يش

از افراد مورد قضاوت نامناسب قرار  يو توسط برخ شودينمشمرده 
  .رديگيم

 من بعد کنن يم را دکترا يکارا همه پرستارا گنيم مردم" 
 مونخود که ما نيکن يم فکر نطوريا رونيب از شما نه گميم بهشون
" مينکيم نگاه گهيهمد به ميدار همکار هي ديد به ميمارستانيب داخل

  )۹کننده  شرکت(
   
  يسازمان کرديرو-۳-۳

قابل  يهاتفاوت يا فرهنگ مراقبتيمارستان يفرهنگ ب
گردارد و با تنوع کارکنان متخصص و يد يهاسازمانبا  يامالحظه

ن فرهنگ نشات ي. اشوديمز يمتما مؤسساتر ير متخصص از سايغ
ر يط غيسلسله مراتب حاکم برروابط افراد و شرا، يگرفته از کار گروه

ر و نحوه يمد يفرد يهايژگيو. باشديمن يط باليمح بينيپيشقابل 
 ؤثرممارستان يبه ب واردتازهپرستاران  يدر سازگار توانديم تيريمد

م کار يو تقس ترقيعمن افراد يت بر روابط بيريباشد. هرچه مد
ا متناسب ب يهر فرد در هر بخش درمان کارگيريبهباشد و  ترعادالنه

او  يهاييتواناکامل  يابيعالقه و درخواست فرد و با شناخت و ارز
ز يمارستان نيط بيدر مح واردتازهپرستار  يباشد انطباق و سازگار

  خواهد بود. ترراحت
، ديبمون همکار همون حد در ديکن يسع که ما به گهيم سازمان"

 کرف ديشا يبش يقاط يليخ دکهينباش حد اون در هم با وقت چيه
 جامعمون اون ضعف نقاط، ميشد يميصم هم با يليخ آگه کنه يم
  ).۱۰کننده  شرکت" (ميببر سؤال ريز ميبخوا را

  مطلوب از موجود وضع فاصله -۴
  تيواقعآل تا  دهيا نيب شکاف -۴-۱ 

پرستاران  يبرا مخصوصاً يمعضالت حرفه پرستار ازجمله
ن تصور و درک فرد از يفاصله ب: ن حرفه عبارت است ازيبه ا واردتازه
 اوتتف، ط کارين رشته در محيا يت واقعيو وضع يت پرستاريوضع

ط يدر مح يده است و عملکرد واقعيکه آموزش د ين دانش نظريب
که از  يمارستان با انتظاراتيبه ب واردتازهفرد  يين توانايب فاصله، کار

 .روديمف يانجام وظا ياو در راستا
 کار وارد يوقت يول خب، بودم بلد خوب يليخ را يکتاب من"
 ارک که ييزايچ نيا با ميخوند ما که ييزايچ اون اصالً دميد شدم

  ).۱۰ کننده شرکت" (نداره يمطابقت چيه اصالً ميکنيم
  فرد يارزش نظام در تزلزل-۴-۲
 يطيمارستان به ناچار در شرايط کار و بيفرد تازه واد به مح 

 يط کاريان و محيجو حاکم بر اطرافرد که يممکن است قرار بگ
ا ناچار است در ينباشد. فرد  يو اعتقادات و هاارزشچندان مطابق با 

نکه در جهت يا ايعمل کند و  يفرد يباورهاو  اعتقادات يراستا
 مواقع در روابطش يد و بعضيط کار برآيط و محيهمرنگ شدن با شرا

. شوديم ياجتناب از عواقب احتمال منظوربه ير به خود سانسوريناگز
 واردتازهن پرستاران يک معضل در بي عنوانبهکه  يگريپس مورد د
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 يهانظامبا  يط کاريط محيعدم تطابق شرا يگاه شوديماحساس 
  فرد است. يارزش

 ييمهم بود اما برخوردها يليخ ضايمن کمک به مر يبرا اولش": 
کار کنم و  فميباعث شد که فقط در حد وظا دميد مارانيب ازکه 

  ).۱ کننده شرکتنگذارم" ( هياز اون براشون ما شتريب
   

  ياحرفه يسازگار درهمکاران  ومددجو  نقش -۵
  محور مددجو تعامالت-۵-۱
 رديگيمن افراد بر اساس کنش و واکنش شکل ي"روابط بمعموالً 

جاد روابط و يدر ا ينقش مهم تواننديمماران يل بين دليو به هم
ف يماران با چارچوب وظايم درمان داشته باشند. هرچه بيت تعامل با

ح يرمار صيز در ارتباط با بيباشند و کادر درمان ن آشناترکادر درمان 
ارائه خدمت فراهم  يمناسب را برا يند فضايعمل نما ترشفافو 

  .ندينمايمت ين ارتباط سود برده و احساس رضايشده و هر دو از ا
 کي يعهده بر ديشا که ميبد انجام دارن انتظار را کارا يسر هي"

 ندندار دوست خودشون انگار اصالً ضايمر از يبعض. ستيپرستارن
 آموزش داره آسم که ماريب به نوبت نيچند مثالً کنند يهمکار

 ودشخ که شهينم حاضر يول کنه استفاده ياسپر از چطور که ميديم
 کمکش و ميريگيم دستشا، زدن نيانسول مثالً اي. کنه امتحان بار هي
  ).۹ کننده شرکت( کنه قيتزر نشويانسول ميديم

  ياحرفهف يبر وظا يتعامالت مبتن -۵-۲
ف هر فرد يز وظايهر سازمان بر اساس سلسله مراتب قدرت و ن

" معموالًن يط بالي. در محرديگيمن سلسله مراتب شکل يدر ا
پزشکان صاحب قدرتند و پرستاران دستورات پزشک را اجرا 

به  ينوعبهق ين تحقي. اکثر پرستاران شرکت کننده در اکننديم
 ن خود و پزشکان اشاره کردند.يمشکل ارتباط ب

 نيا پرستار به نسبت داشتن" قبالً که يمحور اريبه ديد اون": 
 پرستارا ما يپزشکا هنوز، جامعه تو هست نيا هنوز خب، بشه حل

 ميريگيم تماس باهاشون" مثالً که هست پزشکي .ندارن قبول را
 بعدم و ادينم، نشيبب ايب، االن داره را مشکل نيا ضيمر که ميگيم

" ميفتگ بهش يتلفن ما کهيصورت در .نينگفت بهم چرا گهيم اديم که
 )۵کننده  شرکت(

   
  بحث
با  واردتازهپرستاران  ين نحوه سازگاريين مطالعه با هدف تبيا

 يهامضمونشامل  قيتحق يهاافتهيمارستان انجام شد. يط بيمح
 يهانيبشيپ، ياحرفه يريگقالب، ط کاريط محيمواجهه با شرا

فاصله وضع موجود از وضع مطلوب و نقش مددجو و ، يانهيزم
ط کار يط محي. مواجهه با شراباشديم ياحرفه يهمکاران در سازگار

ر مضمون اول يد. تنش و تعارض زير مضمون مشخص گرديزبا سه 

 تعارض تنش و ينوعبهمارستان يبه ب واردتازه. اکثر پرستاران باشديم
تعامالت  و تنوع يدگيچيپ دليلبهمارستان يدر ب را تجربه کرده بودند.

 پراسترس يط کارين وجود شرايو همچن ياحرفه يهاگروهن يب
ق ي). تحق۱۳( افتدميگر اتفاق يد يهاسازمانش از يتعارض ب

دانشگاه علوم  يعموم يهامارستانيبو همکاران که در  يانيقاسم
از پرستاران  درصد۷/۸۳تهران انجام شده نشان داد که  يپزشک

و تعارض با سن رابطه  اندکردهتعارض را در حد متوسط تجربه 
 نجفي، )۱۵( ييقات رضايج تحقين نتاي). همچن۱۴دارد ( يدارمعني

ز وجود ي) ن۱۹( ي) و شجاع۱۸( يهزاوه ا، )۱۷دهقانکار () ۱۶قزلجه (
ن ياز ا يبرخ اندکرده دييتأن پرستاران را ياد و متوسط در بيتنش ز

که  دانکردهز اشاره يجاد استرس در پرستاران نيقات به عوامل ايتحق
 آمادگي، با پزشکان درگيري، مارين عوامل عبارتند از مرگ بيا

د يردت، يکار فشار، ر همکارانيبا سا درگيري، تيکمبود حما، يناکاف
ماران را يقزلجه رنج و مرگ ب يفت شب. نجفيدر مورد درمان و ش

) و دهقانکار ۱۶پرستاران برشمرده است ( ين علت تنش شغليترمهم
آن را  نيترتياهمو کم  يعامل تنش را فشار کار نيترتياهمبا 

 آمدهبه دست  يهاافتهي). ۱۷تعارض با پزشکان عنوان کرده است (
و نشان  دکنيم دييتأقات ذکر شده را يج تحقيز نتايق حاضر نياز تحق

 ترس که اکثر پرستاران تنش و تعارض راتجربه نمود ه اند. دهديم
ط يط محير مضمون مواجهه با شراين زيدوم هاناشناختهاز  يو نگران

 شونديممواجه  يطين با شرايط باليپرستاران با ورود به مح بود.کار 
ن يا بعضاًد يط جدين شرايو ا اندنمودهتجربه  ترکمکه در گذشته 

ط و درک ياز شرا يکه ناش کنديماسترس روبرو  با را افراد
ترس از  يکل طوربهن مطالعه يد است. در ايجد يهاتيموقع

 ينگران، ينيبال يهامهارت يهاناشناخته، ط کاريدر مح هاناشناخته
 عنوانبهو ترس از اشتباه کردن  ياحرفه يينان از توانايو عدم اطم

نجمن ا .اندشدهمطرح  هاناشناختهجاد ترس از يعوامل ا نيترمهم
حرفه با استرس  ٤٠ رأسرا در  يکا پرستاريآمر ياحرفه يمنيا يمل

 يرانياضطراب در پرستاران ا شيوع ).٢٠است (کرده  يباال معرف
ن مقدار يترکم يدر پرستاران ژاپن ) ودرصد٢/٤٣ن مقدار (يشتريب
در پرستاران  زااسترساز عوامل  يکي ).٢١است ( ) بودهدرصد٧(

 يمدق صياست که تحق يشغل يهايا ضعف در توانمنديکمبود دانش 
که  افتي. او در مطالعه خود دردينمايم دييتأو همکاران آن را 

 درصد۷/۲۷از پرستاران شاغل استرس متوسط و  درصد۲/۴۹
جربه د را تيکه استرس شد يو کسان اندکردهد را تجربه ياسترس شد

را  يرتکمکه استرس  ياز کسان يشغل يهايکرده بودند در توانمند
ق احسان ين تحقي). همچن۲۲بودند ( ترفيضعتجربه کرده بودند 

جه يالت باالتر و در نتيافراد با تحصز نشان داد يو همکاران ن يبخش
ه جيو در نت باشنديم ترمسلطشتر بر کار و حرفه خود يدانش ب

 يکه بر رو يگريق دي). تحق۲۳( کننديمرا تجربه  يترکماسترس 
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ز نشان ين انجام شده است نيچ يهامارستانيبپرستار  ۱۰۰۲
 باشديم ين علت استرس شغليشتريب يو فشار زمان يبار کار دهديم

 طوربه هاآندر پرستاران شاغل استرس  يش توانمنديکه با افزا
پور و همکاران که در ي). مطالعات عل۲۴يافت (کاهش  يتوجهقابل

ن پرستاران انجام يب يسطح اضطراب و استرس کار ينه بررسيزم
 ني) همچن۲۵( کنديم دييتأن مطالعه را يا يهاافتهيز يشده است ن

ن يبداد که  نشان ١٣٩٢در سال  شزاده و همکاران يمهد همطالع
ن ي). همچن٢٦دارد (وجود  يو سابقه کار رابطه منف ياسترس شغل

ا تجربه يکار  سابقه، ٢٠٠٢و همکارانش در سال  ريدم يهاافتهي طبق
ن افراد ياز کار را کاهش دهد و همچن ياسترس ناش توانديم يکار

 يهاتيعموقبا  ييارويرو يرا برا يشتريب ير آمادگالتبا سابقه کار با
ر مضمون مقاومت يز نيسوم يچرخش شغل ).٢٧دارند ( زااسترس

ت از شرک يمطالعه حاضر بعض يهاافتهيطبق  ر بود.ييدر برابر تغ
خود ناراحت بودند و  يط کارير شراييق از تغيکنندگان در تحق

اشاره کردند  هاآنبمانند  يت قبليدر همان موقع دادنديمح يترج
 کاپالن .شونديمد دچار استرس يجد يهاتيموقعکه در برخورد با 

مشخص  واردتازهند گذر از پرستار يفرا يسه مرحله را برا و براون
" تاًينها ر وييدر مورد تغ يدوگانگ، رييکه شامل مقاومت به تغ اندکرده

 زور به توسل يجا به است معتقد ). سنج۲۸( باشديمر ييرش تغيپذ
 انيمحمد مطالعه). ۲۹شود ( ييشناسا کارکنان مقاومت علت ديبا

 هرچه. است کرده دييتأ را مقاومت و يريادگي نيب معکوس رابطه
 کاهش کارکنان مقاومت باشد شتريب سازمان در آموزش و يريادگي

 عوامل به خود مطالعه در زين دهقان و انيروزيف). ۳۰يافت ( خواهد
 يراب کارکنان مقاومت بر گذارتأثير يمهارت و شناختيروان و ييعقال

 دييتأ خود مطالعه در يريام نيهمچن). ۳۱( اندکرده اشاره يسازگار
 انکارکن مقاومت باشد ترمناسب يسازمان فرهنگ چه هر که کنديم

مالزم و  مطالعه ).۳۲شد ( خواهد ترکم يسازمان راتييتغ يبرا
از  يکار و عدم آگاه طيد در محيجد يز وجود روسايهمکاران ن

 يبرا يزاتنشرا از عوامل  ينيز کمبود مهارت باليو ن هاآنکاربرد 
ز موارد ذکر شده را يحاضر ن مطالعه ).۳۳( کنديمپرستاران عنوان 

  .دهديمقرار  دييتأمورد 
ن مطالعه به آن اشاره شد تحت يکه در ا يگريد يمضمون اصل

ر مضمون يمضمون در دو ز اين .باشديم ياحرفه يريگقالبعنوان 
 ارتباطات يريو شکل گ ط کاريدر مح يجيتدر يآمادگ نيبا عناو

است که  يرمضمونيط کار زيدر مح يجيتدر يد. آمادگيمطرح گرد
 ازمند زمانيمارستان نيط بيبه مح واردتازهپرستاران  دهديمنشان 

 که توسط يپژوهش در .باشنديم ياحرفهت يرش مسئوليپذ يبرا
 درصد۷۵مارستان اجرا شد نشان داد که يب ۱۷۴ت در يو اسم يوتلي

را  ينيبال يهاتيفعالانجام  يت الزم برايصالح کارتازهاز پرستاران 
ر د ييکه صورت گرفته سطح توانا ييهايابيارزطبق  ).۳۴ندارند (

) ۳۶است (ن پرستاران چندان مطلوب گزارش نشده ين راستا در بيا
 م دارد.يزان تجربه فرد رابطه مستقيبا م ييتوانان ي) که ا۳۵و (

 در کارتازهمطالعه کالرک و همکاران نشان داد که اکثر پرستاران 
ج ي). نتا۳۷ندارند (الزم را  يخود آمادگ ياحرفه يعملکردها

ت يودمحد دليلبه واردتازهز نشان داد که پرستاران يقات بنر نيتحق
دارند وقضاوت  يمحدود پرستاردانش و تجربه اندک مداخالت 

زمان  تحقيق ).۳۸( رنديگينمم مناسب يدرست ندارند و تصم ينيبال
 يهايبررسرا  کارتازهپرستاران  ياصل يهاچالشزاده و همکاران 

ات ميو تصم ين مشکالت مهارتيف و همچنيناکارآمد و تعامالت ضع
 يجعفر مطالعه ).۳۹( کنديمعنوان  کارتازهنامطمئن پرستاران 

 يگلستان و همکاران در مورد آموزش گام به گام و استاندارد مراقبت
ا ند آشنيفرا ينشان داد که پس از سه ماه با اجرا واردتازهپرستاران 

 کارتازهپرستاران  ياحرفهت يصالح يزنان پرستاريتوسط را يساز
 درصد۸۰که  يافت در صورتيش يافزا درصد۴۳/۹۷به  درصد۵/۶۲از 

افت نکرده بودند همچنان پس از سه ين آموزش را دريکه ا يگروه
ز در يق ما نيتحق يهاافتهي ).۴۰( قرار داشتند. ييماه در مرحله ابتدا

  .گردديم دييتأز توسط مطالعات ذکر شده ياز به آموزش نيخصوص ن
، ديط جديبر مح عالوهمارستان يط بيبه مح واردتازهپرستاران 
مشغول به کار خواهند شد و  ياحرفهط يک محياز  يدر قالب عضو

که دارند روابط  يتيبه ناچار الزم است متناسب با نقش و مسئول
ر افراد مرتبط شکل داده و آن را حفظ کنند. شکل يرا با سا يديجد

 داشتن .باشديم ياحرفه يريگقالبر مضمون دوم يروابط ز يريگ
ه حرف ياصل يهايژگيوات و ياز ضرور حيجاد ارتباط صحيا ييتوانا

 يير افراد شاغل در نظام سالمت است که نقش به سزايو سا يپرستار
 ).۴۱( ن افراد دارديز در بهبود عملکرد ايو ن يدر رشد و تکامل فرد

ت ستم بهداشين اعضاء سيتربزرگاز  يکيکه پرستاران  يياز آن جا
ده نقش ياشاره گرد يو درمان هستند در مطالعات مختلف به خوب

ر ين پرستاران و پزشکان و سايارتباط ب مخصوصاً ياحرفهن يروابط ب
مهم  يعامل ،گريکديز ارتباط پرستاران با يو ن يستم بهداشتياعضاء س

ج ياو نت يش بازده کاريز افزايو ن ياحرفهدر بهبود و ارتقاء عملکرد 
 باشديمماران يبهبود ارائه خدمت به ب مخصوصاً، حاصل از کار

د نيادآور شدند که فرايق خود يو همکاران در تحق يعابد ).۴۳)(۴۲(
ه د با آموزش بيمار در حال نابود شدن است و بايارتباط پرستار و ب

و همکاران در  ي). فخر موحد۴۴پرستاران به ارتقاء آن کمک کرد (
صرف دستورات  ياجرا، ين محوريافتند که روتيق خود دريتحق

 فيوظا يدر اجرا يران پرستاريو انتظارات مد يحجم کار، پزشکان
). ۴۵( باشديمماران يارتباط مناسب پرستاران و ب يموانع ساختار

و فشار  يت زمانيمحدود دليلبه دهنديمح يپرستاران اغلب ترج
ه مار محور کيارتباط پرستار محور داشته باشند تا ارتباط ب يکار

 ف پرستار و استفاده ازيت دادن به وظاين نوع ارتباط اولويمشخصه ا
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مار يز در نظر نگرفتن خواست بيمار و نيب سؤاالتکوتاه به  يهاپاسخ
را در  واردتازهپرستاران  يهاچالشز يحاضر ن مطالعه ).۴۶است (

ر د يش به شکليمطرح کرده است که کما ب يطه ارتباطيچهار ح
  ز مورد توجه قرار گرفته است.ير مطالعات نيسا

 ناي بود. يانهيزم يهانيبشيپمطالعه  ياصلن مضمون يسوم
کرد يو رو يکرد اجتماعيرو، يکرد فردين رويشامل مضام هانيبش يپ

ت خاص خود را دارد که يق و شخصيعال ي. هر فردباشديم يسازمان
زان ياز آن نام برد. م توانيمآن فرد  يتحت عنوان صفات شخص

ط کار يفرد در مح يدر سازگار يمؤثرعامل  به حرفه عالقه پرستار
گر عوامل يز از دين يتيشخص يهايژگيوگر ياست. از طرف د

. در مطالعه باشديم يط کاريسازگار شدن با مح يگذار براتأثير
عالقه  ت وين نوع شخصيبه رابطه ب يز به خوبين ان و همکارانيميمق

 يدر پرستار يت کاريو هم در موفق يليت تحصيهم در موفق يفرد
که توسط  يگريد يامطالعهن در ي). همچن۴۷است (اشاره شده 

 يتيشخص يژگيد که ويو همکارانش انجام شد مشخص گرد يناد
و معضالت  هااسترسبا  يمقابله و يهاروشدر  توانديمهر فرد 

 زارساستط يبرخورد هر فرد با شرا يباشد و به عبارت مؤثر يپرستار
ته هر فرد وابس يط زندگيو شرا يات شخصيتجرب، تيبه نوع شخص

 يکرد فرديگر روير مضمون ديز زين يفرد يهاارزش). ۴۸است (
جاد نموده يهستند که رفتار را ا ييو باورها هاآرمان، هاارزش. باشديم

 يهاارزش. کننديمو عمل فراهم  گيريتصميم يبرا يو محور
، محيط، اجتماع، فرهنگ، از خانواده يريپذتأثيردر افراد با  يشخص

 يهاارزشاز  ياحرفه يهاارزش .ابدييمت گسترش يو قوم مذهب
 يقي. در تحقباشديم يو اساس عملکرد پرستار رديگيمنشات  يفرد

 ييغا يهاارزشن يترمهمو همکاران انجام شده  يضيکه توسط عر
ات پس از مرگ بود يو ح سالمتي، يت خانوادگيپرستاران امن يبرا
ند و بل ييتوانا، پرستاران صداقت يبرا يابزار يهاارزشن يترمهمو 

 يو همکاران بر رو يکه توسط عسگر يامطالعه) ۴۹بود ( يهمت
 يهاارزشن يافت که بيج دست ين نتايپرستاران انجام شده به ا

ن يب ييوجود دارد و هم گرا دارمعنيرابطه  ياحرفهو  يفرد
 -شغل و فرد -ش تناسب فرديمنجر به افزا ياحرفهفرد و  يهاارزش

ق حاضر يمصاحبه شونده در تحق پرستاران ).۵۰( گردديمسازمان 
ا " مطابق بکامالًخود اشاره داشتند که گرچه  يفرد يهاارزشز به ين
 گران نبود اما در همان راستا اشاره شده بود.يپژوهش د يهاافتهي

 رشيت و پذياز عوامل مهم در رضا يکيشغل  يت اجتماعيموقع
و همکاران پرستاران معتقد بودند  ي. در مطالعه فارسباشديمشغل 

ن يست و اا ي" منفنسبتاًر يک تصويران يدر ا يپرستار ير عموميتصو
 شده و هاآندر  يو فرسودگ يسردرگم، يديجاد نااميا باعث مسئله

 گذاردينماحترام  هاآنجامعه به خدمات  کننديمپرستاران احساس 
 يگريق ديج تحقينتا ) همچنين۵۱( شودينم يقدردان هاآنو از 

جاد يدر ا ينقش مهم هارسانهر پرستار در يکه تصو دهديمنشان 
زاده و  ي). مطالعه ول۵۲دارد ( ياز حرفه پرستار ياشهيکلر يتصو

 ارزش بودن يران پرستاران احساس بيز نشان داد که در ايهمکاران ن
 ين عوامل سازگاريو ا کننديمو عدم استقالل  يو فقدان قدرت کاف

ز نقش رسانه يمطالعه حاضر ن ).۵۳( دينمايمن حرفه را مشکل يدر ا
ا ر باشديمقائل  يحرفه پرستار يکه جامعه برا يو منزلت اجتماع

 .دانديم يدين کليط باليبه مح واردتازهپرستاران  يدر سازگار
بود که توسط  ينظراتگر نقطه يز از دين يکرد سازمانيرو

د قرار گرفت. فرهنگ حاکم در يمورد تاک شوندگانمصاحبه
برخوردار است و ارائه خدمات به سبک  ييت بااليمارستان از اهميب

ا گر برخورد بيدارد. از طرف د يت سازمان بستگيريو نوع مد يرهبر
و  يدر سازگار هاآنت يو هدا گيريتصميم يان و چگونگواردتازه

 يسيپور و همکاران و رئ يري. نصباشديمار مهم يبس هاآن يبهره ور
ن يرا ب يدارمعنيو همکاران در مطالعات خود ارتباط مثبت و 

گر ياز طرف د ).۵۵) و (۵۴دادند (نشان  يو بهره ور يفرهنگ سازمان
فرهنگ  و همکاران يز پور طاهريان و همکاران و نيدر مطالعه احمد

نظر  شده و از يابيمارستان متوسط ارزيکارکنان بدگاه ياز د يسازمان
). شرکت ۵۷) و (۵۶است (ز نامطلوب گزارش شده يت دانش نيريمد

ت در يريز از سبک مديکنندگان در صاحبه مطالعه حاضر ن
نها ت هاآنستم به ينداشتند و معتقد بودند س تيمارستان رضايب

  .دهدينم يتياهم هاآنو به مشکالت  کنديمابزار نگاه  عنوانبه
قرار گرفت  ين مطالعه مورد بررسيکه در ا يمضمون چهارم

ت ين واقعيبود که در دو دسته شکاف ب مطلوب از موجود وضع فاصله
 يهاتفاوت د.يگرد يفرد طبقه بند يده آل و تزلزل در نظام ارزشيتا ا

آموزش  يپرستار يهادانشکدهکه در  يآرمان يهاارزشن يموجود ب
به  واردتازهن پرستاران يط باليمح يهاتيواقعو  شوديمداده 

و عمل در  ين تئوري) فاصله ب۵۸( کنديممارستان را دچار شوک يب
 دييتأز يزاده و همکاران ن يدر مطالعه موسو يآموزش پرستار

ز در مطالعه خود عدم تطابق در ين Huch). ۵۹است (ده يگرد
 يت موجود را عامليواقع ن رشته وياز ا يان پرستاريتصورات دانشجو

ت اسن رشته دانسته ياز ا يمهم در براورده نشدن انتظارات و دلسرد
و  ده آلين ايز به شکاف بيشرکت کنندگان مطالعه حاضر ن ).۶۰(

فرد  يدرک تزلزل ارزش ياشاره کردند. برا يت را در پرستاريواقع
اشاره شود. حرفه  يمختصر به فرهنگ پرستار طوربهاز است ين

 ييهايژگيو زنانه آن قرار دادرد. يهايژگيو تأثيرتحت  يپرستار
به  هاآن گرچه و وقف شدن. خضوع، ع بودنيمط، يچون فداکار

 ين فرهنگ اذعان داشتند ولير اييتغ يصورت گرفته برا يهاتالش
همچنان  يدر پرستار هايژگيون يا دهديمنشان  هاآنقات يتحق

خود" را  يترهاجواناستعاره "خوردن  يگريد مطالعه ).۶۱پايدارند (
ته ن رشيا يهاواردتازهپرستاران باسابقه با  يف رفتارهايتوص يبرا
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ت افيج دست ين نتايز به اي). مطالعه حاضر ن۶۲است (استفاده کرده 
چون  يفرد يهاارزش يرش تمام و کمال فرهنگ پرستاريکه پذ

گ ن فرهنيگر حل نشدن در اياز طرف د. برديم سؤالر ياستقالل را ز
  .سازديمن مشکل يواردتازه يرا برا يسازگار

 ياحرفه يسازگار در همکاران و مددجو ن مضمون نقشيآخر
به  يرمضمون هاياز ز يکيتعامالت مددجو محور  .دهديمح يرا توض

 يهامراقبتاز ارکان مهم  يکياست که  يهي. بدباشديمدست آمده 
 انعنوبهن ارتباط يو ا باشديمماران يبا ب مؤثرارتباط ، يپرستار

). ۶۴) و (۶۳( باشديمماران ياز و ارتقاء سالمت بيجهت رفع ن يابزار
و  باشديممار بر عهده پرستار يارتباط با ب يبرقرار يت اصليمسئول

عوامل  .مار دارنديجاد رابطه با بيدر ا يپرستاران نقش فعال يبه عبارت
ت نسب ياديز يهادگاهيدند و مؤثرن رابطه يا يبر شکل ده يمتعدد

ه فيبر وظ يمثال ارتباط مبتن ين رابطه وجود دارد برايجاد ايبه ا
فرد در شکل  يرا برا ييهاچارچوبباال الزامات و  يرغم بار کاريعل
 نـسبت اناعتقاد و نگرش پرستار). ۶۵( کنديمجاد ين روابط ايا يده

آن دارد چنانچه در  يريدر شکل گ ياديز تأثير بـه اهميـت ارتباط
 يو همکارانش ارتباط را جوهره حرفه پرستار يمطالعه فخرموحد

از يه نب ييتعامل و ارتباط مناسب و پاسخگو يرا برقراريز انددانسته
ماران يجاد حس اعتماد در بيمهم در ا يعامل عنوانبهماران يب
ه وابستگي ب، روتين محورير ينظ ين مطالعه عوامليو در ا باشديم

افــزايش حجــم كــاري و انتظــارات مــديران ، دستورات پزشـك
 يانهيزمرا از عوامل پرســتاري از پرســتاران در اجــراي وظــايف 

ر ي. در مطالعه حاضر ن)٦٦است (ن رابطه دانسته يگذار در ا تأثيرو 
 هاآنماران و همراهان ينوع برخورد ب در مصاحبه کنندگانمشارکت

ر مضمون دوم يگذار عنوان کردند. زتأثيرخود  يرا در روند کار
است. ارتباط پزشک و پرستار  ياحرفهف يبر وظا يتعامالت مبتن
ت برخوردار اس يشتريت بيم درمان از اهميت ير اعضاينسبت به سا

). ۶۷( دهديمقرار  تأثيررا تحت  يمراقبت پرستار يهاجنبهو همه 
 ياهارزشاحترام متقابل نسبت به  وجود، ياحرفهمنظور از ارتباطات 

، ات همکارانياستفاده از دانش و تجرب، يفرد ييتوانا، ياحرفه
). ۶۸است ( گيريتصميم يو مشورت با همکاران برا ينظرخواه

از پرستاران  يميو همکران نشان داد که حدود ن يمطالعه شکر
د نکردن يابيپزشکان و پرستاران را خوب ارزن يب ياحرفهارتباط 

ن يب يو همکاران از چهار شکل ارتباط يق فرهاديج تحقي). نتا۶۹(
، انهيو اقتدرارگرا يکه شامل دستور برديمنام  پرستاران و پزشکان

رابطه  که .باشديمآمدن و سپر بال شدن  کنار، يو همکار تعامل
جاد ين دو گروه اختالل اين ايو سپر بال شدن در ارتباط ب يدستور

ل ين ارتباط را تسهيو کنار آمدن ا يو تعامل و همکار کنديم
 به شوندگانمصاحبه يبرخ زيش رو ني). در مطالعه پ۷۰( دينمايم

  ارتباط با پزشکان اشاره داشتند. يمشکالت کار
  

  گيرينتيجه 
که  دهديمق نشان يتحق يهادادهن به دست آمده از يمضام
 يازگارس يبرا يمتفاوت يهاچالشمارستان با يبه ب واردتازهپرستاران 

 هاآنران مرتبط با يز مديو ن هاآنهستند و اگر  روروبهط کار يدر مح
داشته باشند گذار از مرحله  هاچالشن يبا ا يشتريشناخت بهتر و ب

و  خواهد شد و اضطراب ترآسانشدن  ياحرفهمارستان و يورود به ب
ارائه خدمات  را تجربه خواهند کرد که به دنبال آن يترکمتنش 

نکه يبا توجه به ا نيهمچن .دينمايمرا فراهم  مؤثرتربهتر و ارتباطات 
 يادينه زيوقت و هز هاآنشدن  ياحرفهو  آموزش پرستاران يبرا

با  هاآن يتوجه به نحوه سازگار رسديمبه نظر  گردديمصرف 
و تعهد خدمتشان را  يپرستاران در شغل پرستار يماندگار، طيمح

 يبرگزار واردتازهرفع مشکالت پرستاران  يبرا ن خواهد کرد.يتضم
هم فرا، ستهيشا ينقش يداشتن الگوها، جامع يآشناساز يهابرنامه

موجود بودن ، ناب در عرصه يهاتجربهکسب  يکردن فضا
مراجعه  يراهنماها برا يمربوط به روش کار و معرف يدستنوشته ها

ه ب يدسترس، ان در مواقع برخورد با مشکلواردتازهو کمک گرفتن 
 يت آموزشيبه سا يدسترس، يو مشاوران روان يمشاوران پرستار

با کمک پرستاران  يمشارکت يهاپروژهانجام  نين همچنيآنال
 ياجتماع يهاتيفعالکوچک و  يجلسات گروه يبرگزار، واردتازه

 يبرا شتريالزم را جهت تعامل ب يهازهيانگ تواننديممرتبط با شغل 
و  را فراهم نموده هاآنرش يپذ يانهيزمد و يجاد نمايان اواردتازه
  .دينما ترکوتاهد را هموار و يط جديبا مح ير انطباق و سازگاريمس

  
  تعارض منافع

ن يدر ارتباط با ا يتعارض منافع دارنديمسندگان اظهار ينو
  .اندنداشتهمطالعه 
  

  يتشکر و قدردان
قات عوامل يدر مرکز تحق ۲۱۲۹۱۶ن طرح با کد مصوب يا 

ب ياصفهان به تصو يبر سالمت دانشگاه علوم پزشک مؤثر ياجتماع
قات يله از مرکز تحقين وسيشده است که بد يت ماليده و حمايرس

اصفهان و  يبر سالمت دانشگاه علوم پزشک مؤثر يعوامل اجتماع
  .گردديم يق تشکر و قدردانيه شرکت کنندگان در تحقين کليهمچن
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A STUDY ON THE ADAPTATION OF NEWLY FEMALE ARRIVED 
NURSES TO HOSPITAL ENVIRONMENT: A QUALITATIVE STUDY 
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Abstract 
Background & Aim: Nurses, with the onset of work in the hospital, have different experiences from the 
time of education and apprenticeship, and each of them tries to adapt and adapt themselves to the 
conditions of the work environment. This research explains the adaptation of newly arrived nurses in 
the hospital environment. 
Materials & Methods: This is a qualitative study in which the required data were collected through 
semi-structured interviews with 11 nurses entering the hospital from May 2014 to July 2014. Nurses 
were selected through targeted sampling from hospitals affiliated to Isfahan University of Medical 
Sciences. Recorded interviews were analyzed using content analysis methodology. 
Results: According to the interviewees, the five main concepts, including exposure to work environment 
conditions, professional imaging, underlying predictions, gap between the status quo, the role of the 
patient and colleagues, were extracted from the data. 
Conclusion: The results from research data suggest that newly arrived nurses face different challenges 
for adaptation in the workplace, and if they, as well as their associated managers, are better aware of 
these challenges. The transition from hospitalization to professionalization will be easier and less 
stressful and anxiety, which will provide better service and more effective communication that will 
increase the satisfaction of the service. Also, given the time and money spent on training nurses and 
their professionalization, they will ensure their survival in nursing care and their commitment to their 
service. 
Keywords: Nurses, Hospital, Clinical Experience, Adaptation, Qualitative Study, Content Analysis 
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