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 يدهچک

بکار گرفته شده است.  يدر سطح جهان ينيط باليدر مح هاآن يريادگيجهت  يمبتدت از پرستاران يحما منظوربهپ يمدل پرسپتورش: هدف و زمينهپيش
اداش و ت، پياز حمان درک پرسپتورها ييتع باهدفاستوار است. پژوهش حاضر  يبر درک پرسپتورها از نقش پرسپتور ياديپ تا حد زيت مدل پرسپتورشيموفق

  د انجام گرفت.يران جدپ پرستايک برنامه پرسپتورشيدر  يتعهد به نقش پرسپتور
 يبستر يهاد از بخشيپرستاران جد ينفر از پرسپتورها ۴۵ران يا شمال غربسطح سه در  يمارستان آموزشيک بيدر  يفيک مطالعه توصي يط :کار روشمواد و 

درک  اسيت، مقياس درک پرسپتور از حمايپرسپتورها از پاداش، مق اس درکيمقاستاندارد شامل  يچهارقسمتک پرسشنامه يبه روش در دسترس انتخاب شدند. 
 SPSSافزار و با استفاده از نرم يآورجمع ۱۳۹۴ها در اسفندماه استفاده شد. داده ياک و حرفهيو قسمت اطالعات دموگراف يپرسپتور از تعهد به نقش پرسپتور

v.21 شد. ليوتحلهيتجزار ين و انحراف معيانگي، درصد و ميفراوانشامل  يفيو آمار توص  
 يتين نقش حمايهمچن هاآن). M=4/49, SD=0/75را گزارش کردند ( يمطالعه نشان داد که پرسپتورها نسبت به نقش خود تعهد متوسط يهاافتهي ها:افتهي

  کردند. يتلق يو همکاران خود را اساس يران پرستاريمد
د ياب يزران آموزشيو سوپروا يران پرستاريشوند. مديمحسوب م ينيط باليدر محد يپرستاران جد يبرا يت آموزشينفک حمايپرسپتورها جزو ال :يريگجهينت

 برخوردار هستند. يت کافينقش خود از پاداش و حما يفايد در ايپرستاران جد ينان حاصل کنند که پرسپتورهاياطم
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  مقدمه

 -ياددهيکرد يک روي )Preceptorshipپ (يپرسپتورش
حت ت باتجربه ينيدر عرصه است که در آن پرستاران بال يريادگي

ت يفه حماينقش، وظ يالگو عنوانبه) preceptorعنوان پرسپتور (
 (preceptee) يان پرستاريا دانشجويد و يو آموزش پرستاران جد

ن به عهده يمع زمانمدتک يو در  کيبهکيک رابطه يدر قالب  را
 د ضرورتيپ پرستاران جديفلسفه وجود پرسپتورش. )۱(رند يگيم

در  هاآنل تطابق يتسه منظوربه هاآن ترعيسرهرچه  يسازآماده
مار و يب يمنيد، ارتقاء ايموفق نقش جد يط کار خود و اجرايمح

پ يپرسپتورش .)٣, ٢(باشد ياز ترک خدمت پرستاران م يريشگيپ
 اظبه لح يان پرستاريپ دانشجويد با پرسپتورشيپرستاران جد

. تمرکز اندمتفاوتدر آن از هم  يجار يندهايساختار، اهداف و فرا

                                                             
 سئول)منويسنده ان (اير، تبريز، کی تبريزدانشگاه علوم پزش ، بيمارستان سينا،ييو ماما ي، دانشکده پرستارحیجرا لیداخ ریپرستا شير گروه آموزديااستا ١

عه ن مطاليد است. در ايپ پرستاران جدين مطالعه بر پرسپتورشيا
راً ياست که اخ يد شامل پرستارانيپرستاران جدمنظور از 

ز يو ن اندکردهمارستان شروع يشده و طرح خود را در ب ليالتحصفارغ
شده  عوض يتازگبهط کار آنان يا محيکه نقش  ياباتجربهپرستاران 

و هم پرستاران باتجربه در  ليالتحصفارغاست. هم پرستاران تازه 
از  يکيپ يپرسپتورش ارند وت دياز به حمايدوران گذر خود ن

. )٤( شده است يت در دوران گذر معرفيموفق حما يهابرنامه
 کننديمفا يا ياتيپ نقش حيپرسپتورش يهامهپرسپتورها در برنا

)٥(.  
د يستم بهداشت و درمان فوايس يبرا ينقش پرسپتور يفايا

د، يپرستاران جد ترعيسرتطابق بهتر و  ازجملهدارد.  يدر پ ياديز
 يمنينان از حفظ اياطم ژهيوبهو  يپرستار يهات مراقبتيفيارتقاء ک
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اند که پرسپتورها نشان داده ي. مطالعات قبل)٦( باشديمماران يب
. )٨, ٧(مارستان هستند يط بيد در محيپرستاران جد يد ماندگاريکل

خود  ياو حرفه يرشد فرد يرا برا ييهافرصت ينقش پرسپتور
ت ين نقش با مأموريو چنانچه ا )٩, ٨(آورد يز فراهم ميپرسپتورها ن

مرتبط باشد سبب ارتقاء تطابق واحد  يو اهداف واحد پرستار
 حالنيدرع. نقش پرسپتور )١٠(گردد يرات مييبا تغ يپرستار

 تشده اس يزا معرفو اغلب استرس زيبرانگچالشک نقش ي عنوانبه
 ينقش پرسپتور يفايت و تعهد در اياز به حمايو ن )۱۲, ۱۱, ۹(

معمول  ينيساعات کار بال يپ در طيپرسپتورش. )١٣(وجود دارد 
مار يمراقبت از ب باتجربهپرستار  ياصل تي. مسئول)۱۴( افتدياتفاق م
ند يرادر ف يک نقش اساسيز خود ين ينقش پرسپتور حالنيباااست، 

 زيبرانگچالشن دو نقش يجاد تعادل بياست و ا يريادگيآموزش و 
 يهان چالشيترمهماز  يش بارکاريو افزا ي. وقت ناکاف)۱(است 

ورها پرسپتدر هر صورت،  .)۱۸-۱۵(اند گزارش شده ينقش پرسپتور
. )۱۰( شونديمستم سالمت محسوب يپنهان س يهاهيسرما

و  دانش فردمنحصربهپرسپتورها گنج  دهديمپ اجازه يپرسپتورش
با  ،اندآورده به دستها تجربه سال يکه در ط تجارب خود را

  .)۱(د به اشتراک بگذارند يپرستاران جد
ران، يدر ا هابيمارستان يمل ياعتباربخش يبر اساس استانداردها

رود دالويجد يروهايه نينظام توج يموظف به برقرار يمارستانيهر ب
 اسبر اسباشد. يمارستان ميدر بات افراد با سابقه يو انتقال تجرب

دالورود صرفاً افراد تازه کار يجد يروهايمذکور ن ياستانداردها
قبل  يتسيز باين هابخشر ياز سا يپرستاران انتقال يستند و تمامين

ت شوند و در صورت لزوم تحت نظارت ياحراز صالح يرياز به کارگ
را م و اجيتنظ اهآن يبرا يآموزش يهاريزيبرنامه يزر آموزشيسوپروا

مورد  يطيط محيشرا بر اساسشود. استفاده از هر روش متناسب 
-يد را ميژه پرستاران جديپ وي. برنامه پرسپتورش)۱۹( است تأييد

، حالنيباا. )۴(قلمداد نمود  ين نظاميچن يبرقرار يتوان در راستا
, ۱۲(داشته  يران تازگيآن در ا يريکارگبهپ و يمفهوم پرسپتورش

گم  يمفهوم عنوانبهکشورمان  ياجتماع ينه فرهنگيو در زم )۲۰
  .)۲۱(شده است  يشده معرف

مارستان محل مطالعه حاضر از سال يپ در بيبرنامه پرسپتورش
 ياد به نقش حرفهيند گذر پرستاران جديل فرايجهت تسه ١٣٩١
شده است. هدف برنامه  دهيسازمان يرسم طوربهخود 

د يشدن پرستاران جد يو اجتماع يکپارچگيل يپ تسهيپرسپتورش
ت يفيارائه مستقل و با ک منظوربهد خود يط جديا محيدر نقش و 

 يماران خود در چارچوب استانداردهايبه ب يپرستار يهامراقبت
 ياههيها و رويمش مارستان مربوطه (خطيب يو استانداردها يمراقبت

 باشد.يم ران)يدر ا هابيمارستان ياعتباربخش يمرتبط با استانداردها
د يآن پرستاران جد يهفته است که در ط ۲-۴پ يدوره پرسپتورش

پ در يکنند. طول دوره پرسپتورشيک پرسپتورکار ميتحت نظارت 
ز ين د ويشرفت پرستارجديت پياز و وضعين بر اساساز موارد  يبرخ

ص پرسپتور و يو طبق تشخ موردنظرکار در بخش  يدگيچيپ
 به لحاظد است. هر چند که يک ماه قابل تمديسرپرستار بخش تا 

 يرستاردفتر پ يپ برايد دوره پرسپتورشيد پرستار، تمديکمبود شد
است که  ياباتجربه. پرسپتور پرستار )۱۲(مارستان سخت است يب

در بخش  ير داشتن تجربه کارينظ ييارهايمع بر اساساغلب 
 و يريادگيبه آموزش و  ي، عالقمنديقو ين فرديمربوطه، روابط ب

، از طرف سرپرستار بخش به دفتر يبه حرفه پرستار يعالقمند
ان مارستيب ير پرستاريشود و مديم يمارستان معرفيب يپرستار

د. ينمايکتباً ابالغ م موردنظررا به پرستار  ي(مترون)، نقش پرسپتور
ند انتخاب پرسپتورها نقش کمک يدر فرا يزر آموزشيسوپروا
 ، دريان پرستاريپ دانشجويبرخالف پرسپتورش دارد. ياکننده

 يزر آموزشي، سوپروايمرب يد، بجايپ پرستاران جديپرسپتورش
ز ين مطالعه نيط انجام اي. در مح)۱(کند يت ميپرسپتورها را حما

با  پرسپتورها ياست که در انتخاب و معرف يکس يزر آموزشيسوپروا
 عنوانبهکند. او يم يهمکار يپرستارر خدمات يسرپرستار و مد

زر يکند. سوپروايپ عمل ميبرنامه پرسپتورش يهماهنگ کننده کل
، پرسپتور، ير خدمات پرستارين مديب يرابط عنوانبه يآموزش

ت يفيپ، کير در برنامه پرسپتورشيدرگ ير اعضايد و سايپرستار جد
 کنديم يابيش، حفظ و ارزي، پاداده پ را توسعهيتجارب پرسپتورش

در  ديپرسپتور و پرستار جد يابيت و ارزيآموزش، حما يپاسخگوو 
 در قالب يزر آموزشيت سوپروايپ است. حمايکل دوره پرسپتورش

 يهاازين ييد و مشارکت در شناساينظارت بر عملکرد پرستاران جد
 ر خدماتيمد د است.يپرستاران جد يو مشکالت عملکرد يريادگي

مه برنا ييانتخاب پرسپتورها، پاسخگو يهاتي، مسئوليپرستار
ت و يها و حمااز پرسپتورها در مناسبت يپ، قدردانيپرسپتورش

از  يتايجزئپ را برعهده دارد. يدر همه سطوح پرسپتورش يبانيپشت
 شرح داده شده است يتاحدود ين برنامه در مقاله منتشر شده قبليا
)١٢(.  

 يهاتيا، پاداش و حماياند که اگر مزانشان داده يمطالعات قبل 
 يپرسپتورها وجود داشته باشد؛ به نقش پرسپتور يبرا يارزشمند
شتر يسته توجه بيها مهم بوده و شاافتهين يشوند. ايمتعهد م

 نده ويان آيدانشجو ينيبال يهايت کارورزيهستند، چرا که موفق
 يبستگ يبر تعهد ياديد، به مقدار زيگذر پرستاران جد يهابرنامه

نه درک ي. در زم)٢٢, ١٣(دارد که پرسپتورها به نقش خود دارند 
ت، پاداش و تعهد به نقش يد از حمايپرستاران جد يپرسپتورها

, ١٣( انجام شده است يمختلف مطالعات يدر کشورها يپرسپتور
ک مطالعه شاخص ي عنوانبهنه ين زمين مطالعه در اياول. )٢٤-٢٢

. )۱۳() در کانادا انجام شد Goldenberg )۱۹۹۵و  Dibertتوسط 
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شنهاد دادند مطالعه ين فوق پيمطالعه، محقق يهاافتهيبا توجه به 
ن، آ به دنبالمتفاوت تکرار شود.  يهانمونهگر و با يد يهاطيمحدر 

و همکاران  Usher ازجملهن ير محققيتوسط سا يگريمطالعات د
) ۲۰۰۷( Shoemakerو  Hyrkäsز يو ن )۲۴(ا ي) در استرال۱۹۹۹(

 Goldenbergو  Dibertتوسط مطالعه انجام شده  )۲۳(در کانادا 
پ ينه پرسپتورشيزمن مطالعات در ي) را تکرار کردند. عمده ا۱۹۹۵(

بزرگساالن انجام شده است.  يو مراکز درمان يان پرستاريدانشجو
 ين درک پرسپتورهاييبا هدف تع )٢٠١٣( Changتوسط  يامطالعه

و  يت، پاداش و تعهد به نقش پرسپتوريد از حمايپرستاران جد
مارستان کودکان انجام شده يب ياختصاصاً با مشارکت پرسپتورها

ر د کننديماحساس  طالعه نشان داد که پرسپتورهاج مينتااست. 
برخوردار هستند و به نقش  يا و پاداش کافياز مزا ينقش پرسپتور

 يهااز چالش يکي عنوانبهرا  يبار کار هاآنخود متعهد هستند. 
 ط کامالًيک محيدر  ينقش پرسپتور يفايا .)۲۵(خود عنوان کردند 

 در رابطه با درک يترج متفاوتيکودکان ممکن است نتا ياختصاص
را  يت و تعهد به نقش پرسپتوريها و حماا، پاداشيپرسپتورها از مزا

شناخته شده است.  ترکمن موضوع يداشته باشد که ا يدر پ
ن يشتر در اياز به مطالعه بين )٢٠١٣( Changمطالعه  يهاافتهي

  .)۲۵(نه آشکار کرده است يزم
امه ک برني عنوانبهپ و کاربرد آن ينکه پرسپتورشينظر برا 
هوم ک مفي عنوانبهران يد در ايند گذر پرستاران جديدر فرا يتيحما
که در آن به  يمتون به مطالعات ي، در جستجوشوديم يد تلقيجد

د ت و تعهيد از پاداش، حمايپرستاران جد يدرک پرسپتورها يبررس
ه نشان م کيران پرداخته باشد، برخورد نکرديدر ا يبه نقش پرسپتور

نه يپ در متون مربوط به زميپرسپتورشنه ياز خالء دانش در زم
نه ينکه، بدنه دانش در زميران دارد. مخصوصاً ايا ياجتماع يفرهنگ

ل در شاغ يد با تمرکز بر پرسپتورهايپ پرستاران جديپرسپتورش
نقش  يفايکمک به ا منظوربهکودکان محدود است.  يبخشها

 تيو جمع فردمنحصربهط يک محيکه در  ييمطلوب پرسپتورها
از  هاآن، ضرورت دارد که درک کننديمر کار يب پذيماران آسيب

ه برنام ين، با توجه به اجرايشود. بنابرا يپ بررسيپرسپتورش
 يدرمان يران و در مرکز آموزشيد در ايپ پرستاران جديپرسپتورش

ن مطالعه با هدف يز در چند سال گذشته، ايکودکان در شهر تبر
ت، پاداش و تعهد يد از حمايپرستاران جد يدرک پرسپتورهان ييتع

انجام  ديپ پرستاران جديدر برنامه پرسپتورش يبه نقش پرسپتور
  شده است.

                       
  مواد و روش کار

ص   ص   يفيطرح مطالعه از نوع تو ست. طرح تو ب کس  يبرا يفيا
ن و رايد در ايک مفهوم جدي عنوانبهپ يپرسپتورش  نه يدانش در زم

ست،     يکه پژوهش اندک ياحوزه شده ا ک طرح مهم يدر آن انجام 
ــمار  ــامل کل)۲۶( روديمبه ش ــپتورهاي. جامعه پژوهش ش  يه پرس

و  يمختلف مرکز آموزشـــ يهاد شـــاغل در بخشيپرســـتاران جد
ــک   يدرمان ــگاه علوم پزش ــته به دانش ر ز واقع ديتبر يکودکان وابس

شور بود که از م  شمال غرب منطقه  سپتورها  هاآنان يک  يدارا يپر
 ارشد  يا کارشناس  ي يورود شامل داشتن مدرک کارشناس     يارهايمع

ــتار ــم  يپرس ــتن ابالغ رس ــپتور  عنوانبه يو داش به روش در پرس
  وارد مطالعه شدند.دسترس 

  :اطالعات يابزار گردآور
در ت و تعهد يجهت ســنجش درک پرســپتورها از منافع، حما 

سپتور  سپتور طراح  از ،ينقش پر سط  شده   يابزار پر و  Dibertتو
Goldenberg )شد    ) ١٩٩٥ ستفاده  سه   ي. ابزار مذکور دارا)۱۳(ا

 Preceptors perception ofاس درک پرسپتور از پاداش  ير مقيز

Support Scale (PPBR)ت ي، درک پرسپتور از حماPreceptors 

perception of Support Scale (PPS)         قش ن ــه  عهــد ب ت و 
ــپتور     Commitment to the Preceptor Role Scale يپرسـ

(CPR) ــد يم ــخ ب   باشـ ابزار  يها اسي ر مقيه عبارات ز . فرمت پاسـ
 ۶(کامالً مخالفم) تا  ۱، از ياکرت شـــش درجهيپرســـپتور از نوع ل

س   ي(کامالً موافقم) م شد. جهت ترجمه به زبان فار ستفاده از   يبا و ا
ــگاه   Dr. Dolly Goldenbergابزار مذکور از    Westernدر دانشـ
University  حان ابزار  يکي عنوانبه ته شــــد     از طرا جازه گرف ا

(Dolly Goldenberg, Personal Communication, Oct 24, 

پرسپتورها شامل    ياک و حرفهين اطالعات دموگرافي. همچن(2013
سابقه  ،يدر پرستار ينيالت، سن، جنس، سابقه کار باليزان تحص يم

 ياهد و سابقه شرکت در کارگاهيکار در نقش پرسپتور پرستاران جد
  .شد يآورپرسپتور جمع

  
اس يرمقي) سه ز Reliability( يياي) و پاValidity( ييروا

درک پرســپتور از پاداش، درک  يهااسيابزار پرســپتور (مق
  )يت و تعهد به نقش پرسپتوريپرسپتور از حما

نسخه  ترجمه برگردان، -پس از ترجمه ابزار به روش ترجمه 
 ييوامحت ييروا يابيارز منظوربهابزار پرسپتور آماده و  يفارس يينها

ن مربوطه تحت عنوان پانل ينفر از متخصص ١٠پرسشنامه، از 
، دو نفر سرپرستار و ير خدمات پرستاريک نفر مديخبرگان شامل 

پ يرشده پرسپتويکه پد يافراد عنوانبه يچهار نفر پرسپتور پرستار
 يرپرستا علميهيئت يز سه نفر از اعضايرا تجربه کرده بودند و ن

ابزار، خواسته شد تا در  يپ و روانسنجيده پرسپتورشيدآشنا با پ
-اسيرمقيک از عبارات زيز در مورد هر يابزار و ن يصور ييمورد روا

 در يت و سادگيمرتبط بودن، شفاف يارهايابزار بر اساس مع يها
 I-CVI )Item-Contentچهار سطح قضاوت کنند. سپس نمره 
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Validity Indexد. با توجه يمحاسبه گردک از عبارات يهر  ي) برا
عبارات  ييمحتوا ييه عبارات، روايکل يبرا ٧٩/٠به نمره باالتر از 

شنهادات و نظرات پانل خبرگان ين، بر اساس پيد. همچنيگرد تأييد
ن مطالعه، جهت يدر مورد ظاهر عبارات اصالحات الزم انجام شد. در ا

استفاده  نيتعيين پايايي ابزار پرسپتور از شيوه تعيين همساني درو
 ياکرونباخ، بر يب آلفايها با استفاده از ضراسيمق ييايگرديد. پا

؛ ٨٨/٠، ترتيببهت و تعهد ياس درک پرسپتورها از پاداش، حمايمق
ک از يمناسب هر  ييايآمد که نشان از پا به دست ٧١/٠و  ٧٥/٠

) 2013و همکاران ( Kalischukراً ياخ. باشديمفوق  يهااسيرمقيز
فاده ها با استاسين مقيا يياين پاييتع يکانادا در مطالعه خود برادر 

اس درک پرسپتورها از پاداش يمق يب آلفا کرونباخ، براياز ضر
)PPBR ،(۹۲/۰ت ياس درک پرسپتورها از حماي؛ مق(PPS) ،۸۲/۰ 

 به دسترا  ۸۶/۰، عدد (CPRپرسپتوري (اس تعهد به نقش يو مق
  .)۲(آوردند 
  

 :هاداده آوريجمع
اخالق در  يامنطقهته يکم تأييدب طرح و يبعد از تصو 

ط مطالعه و کسب اجازه از ي، با حضور در محيستيز يهاپژوهش
 يمرکز آموزش يهاک از بخشيهر  يست پرسپتورهاين آن، ليمسئول

 يهافتياخذ شد. سپس در ش يخدمات پرستارر ياز مد يو درمان
دا کرده، پس يک از پرسپتورها در بخش مربوطه حضور پيهر  يکار

ت آگاهانه يح اهداف مطالعه و روش انجام کار و اخذ رضاياز ارائه توض
جهت شرکت در مطالعه، ابزار مطالعه شامل فرم مشخصات  يشفاه

 اس درکيش، مقاس سنجش درک پرسپتور از پادايک، مقيدموگراف
در داخل پاکت در  ياس تعهد به نقش پرسپتوريت و مقياز حما

ند. يل نماين فرصت تکميل داده شد تا در اوليتحو هاآنبه  يابسته
ها ل گرفته شد. دادهي، تحوهاآنل توسط يپس از تکم هاپرسشنامه

  شدند. آوريجمع ۱۳۹۴مه دوم اسفند ماه ين يدر ط
  

  :يمالحظات اخالق
اخالق در پژوهش  ياتـه منطقـه  ين مطـالعـه در کم  يطرح ا 

ته يه کميدييشماره تأ (د شده است   يز تائيتبر يدانشگاه علوم پزشک  
 يآورقبل از شـــروع جمع ).TBZMED.REC.1394.773 اخالق:

فاه    داده ــ ق و نحوه يدر مورد اهداف تحق  يو کتب يها، اطالعات شـ
ــارکت ي تکم ــد. در اکنندگان ارائه ل ابزار به همه مشـ ن مطالعه يشـ
ضا       يتکم شگر، به منزله ر شنامه و برگرداندن آن به پژوه س ت يل پر

ــد. محرمانه بودن             ــرکت در مطالعه در نظر گرفته شـ آگاهانه به شـ
نال يآوردر روند جمع  ينام يها و حفظ ب داده ها  ز و گزارش دادهي، آ
  د.يت گرديرعا

 يهايژگيف ويتوص منظوربهن مطالعه يا يهال دادهيجهت تحل
ز درک پرســـپتورها از نقش شـــامل يو ن ياو حرفه ياجتماع يفرد

ما   پاداش، ح ــپتور   ي درک از  به نقش پرسـ هد  افزار از نرم يت و تع
SPSS v.21   .شامل   يفيها از آمار توص ل دادهيدر تحل استفاده شد
  ار استفاده شد.ين و انحراف معيانگي، ميدرصد، فراوان

  
  هايافته

  :کنندگانمشارکت ياو حرفه ياجتماع يمشخصات فرد
د يپرستاران جد ينفر از پرسپتورها ۴۶ن مطالعه از تعداد يدر ا

آمد.  به عملط مطالعه جهت شرکت در مطالعه دعوت يشاغل در مح
ان يپرسشنامه در م ۴۶ن تعداد يرش صد در صد بود. بنابرايزان پذيم

دم ها به علت عاز پرسشنامه يکيد. يع گرديکنندگان توزمشارکت 
 يمرخص دليلبهط مطالعه (يحضور مشارکت کننده در مح

ه) افت پرسشناميک روز بعد از دريمدت در فاصله  يطوالن ياستعالج
بود. ن يکننده قابل دسترسل شدن توسط مشارکتيرغم تکميعل

شدن از ل يپرسشنامه بعد از تکم ۴۵ن تعداد يبنابرا
درصد).  ۹۸زان بازگشت يل گرفته شد (ميکنندگان تحومشارکت

 يدرصد) دارا ٦/٩٥( هاآنت يکنندگان مؤنث و اکثرهمه مشارکت
در  کنندگانک از مشارکتيچ يبودند. ه يپرستار يمدرک کارشناس

ها در کارگاه آموزش پرسپتور شرکت نکرده بود. داده يآورزمان جمع
 پرستاران يدرصد تجربه خود از پرسپتور بودن برا ٨١از پرسپتورها 

ل يتما هاآندرصد  ٤/٨٨کرده و  يابيمثبت ارز يکل طوربهد را يجد
 ١ خود ادامه دهند. جدول شماره يداشتند به نقش پرسپتور

کنندگان مشارکت ياو حرفه ياجتماع ياز مشخصات فرد ياخالصه
  دهد.يرا نشان م

  
  :يا و پاداش در نقش پرسپتوريمزادرک پرسپتورها از 

 يج مطالعه نشان داد که پاداش و منافع در نقش پرسپتورينتا
برخوردار است.  يد از مفهوم خاصيپرستاران جد يپرسپتورها يبرا
به ) ۶۲/۰ ±( ۳۳/۵پاداش  يار) نمره کل برايانحراف مع ±ن (يانگيم

د دادن ن مطالعه نشانيکننده در امشارکت يآمد. پرسپتورها دست
، ديگرعبارتبهو  هاآن يل پرسپتور بودن براين دليتربخشکه لذت

ن يشتريب ترتيببه ينقش پرسپتور يهان جنبهيزتريپاداش برانگ
کمک به «و شامل عبارات  يدرون ين، مرتبط با پاداشهايانگيم

 يرگذاو به اشتراک موردنظرد در آشنا شدن با بخش يپرستاران جد
ارتقاء «؛ »ديآموزش پرستاران جد«؛ »ديتاران جددانش خود با پرس

به روز و با «؛ و »ينقش پرسپتور يفايا يخود در ط يهامهارت
  ).۲ (جدول شماره» باشد.يزه ماندن در حرفه خود ميانگ

  
  :يت در نقش پرسپتوريدرک پرسپتورها از حما
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ل ار) نمره کيانحراف مع ±ن (يانگيج مطالعه نشان داد که مينتا 
ن نمره يانگين ميشتريآمد. ب به دست) ۶۲/۰ ±( ۳۷/۳ت يحما
 يافک يکنم آمادگياحساس م« يهاتميمربوط به آ ترتيببهت يحما

کنم يمن احساس م«، «پرسپتور را دارم. عنوانبهنقش خود  يبرا
و » .ت برنامه پرسپتور متعهد استيموفق يکه سرپرستار بخش برا

توسعه دادن نقش خود  يجهت کمک به من برا يزر آموزشيسوپروا«
ن نمره يترکممربوط بود. » .پرسپتور، در دسترس هست عنوانبه
 پرسپتور پرستاران عنوانبه يت در نقش پرسپتورين حمايانگيم

ار پرسپتور ک عنوانبهکه من  يزمان« يهاتميبه آ ترتيببهد، يجد
من  يبارکار«، »مار ندارم.يارائه مراقبت از ب يبرا يکنم، وقت کافيم

پرسنل «، ».کنم، مناسب استيپرسپتور کار م عنوانبهکه  يوقت
 يهافرصت«و » ستند.ياز اهداف برنامه پرسپتور آگاه ن يپرستار

 ياطالعات با پرسپتورها يگذارمن جهت به اشتراک يبرا يکاف
  ).۳ مربوط بود (جدول شماره» .گر، وجود دارديد

  :ياز تعهد به نقش پرسپتور درک پرسپتورها
ج مطالعه در مورد درک پرسپتورها از تعهد به نقش ينتا 

 ار) نمره کل تعهديانحراف مع ±ن (يانگينشان داد که م يپرسپتور
ه ن تعهد، بيانگين نمره ميشتري. بباشديم) ۷۵/۰ ±( ۴۹/۴به نقش 

 يار کميبس يمن به برنامه پرسپتور احساس وفادار« يهاتميآ
 يليد خيت پرستاران جديکمک به موفق يلم برايمن ما«، »دارم.

و » .رود، تالش کنمياز من انتظار م معموالًش از آنچه که يب
ن يکند که کار خود را واقعاً به بهتريپرسپتور بودن به من القاء م«

ن نمره تعهد يانگين ميترکمتعلق گرفته است. » .وجه انجام دهم
 يليخ رييخاتمه دادن به پرسپتور بودن، تغ« يهاتميبه آ ترتيببه

ماندن در نقش «و » کند.يجاد ميمن ا يدر اوضاع کنون يکم
، اختصاص داشت (جدول »کند.يد من نميعا ياديز زي، چيپرسپتور

  ).۴ شماره

  
  ) ٤٥کننده در مطالعه (تعداد=مشارکت يپرسپتورها ياو حرفه ياجتماع يمشخصات فرد  ):١جدول (

يفير کيمتغ هاگروهر يز  يفراوان    

 تعداد  

 

 درصد

التيتحص سانسيل   ٦/٩٥ ٤٣  

سانسيفوق ل   ٤/٤ ٢  

 يفايتعداد دفعات ا

ينقش پرسپتور  

٦/١٤ ٦ ٤-٧  

 ١٠-٨  ٢/٤ ١  

١٠شتر از يب   ٩/٨٢ ٣٤  

از  يتجربه کل

 پرسپتور بودن

 ٨١ ٣٤ مثبت

يمنف   

 

 

٠ ٠ 

 ير کميمتغ

 (برحسب سال)

نيانگيم دامنه اريانحراف مع   

ينيسابقه کار بال  ٠٢/١٢ ٥-٢٠  ١٢/٤  

سابقه نقش 

يپرسپتور  

١٥/٣ ١-٥  ٤٦/١  
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٨٦/٣٥ ٢٦-٤٦ سن  ٦٢/٤  

  
  ين نمرات درک پرسپتور از پاداش در نقش پرسپتوريانگيم ):٢( جدول

  ) فراهم است تا:يتي(موقع يمن فرصت يک پرسپتور براي عنوانبهک پرسپتور هستم چون يمن 
  نيانگيم

انحراف 
  تميآ  اريمع

  ۶۰/۰  ۶۷/۵ .د آموزش دهمي. به پرستاران جد١
  ۵۴/۰  ۷۳/۵ .شوندد کمک کنم تا با بخش آشنا ي. به پرستاران جد٢
  ۱۳/۱  ۳۸/۵ .ش دهميخودم را افزا ياه دانش حرفهي. پا٣
  ۸۴/۰  ۴۹/۵ .زه بمانمي. در حرفه خود به روز و با انگ٤
  ۰۴/۱  ۱۵/۵ .رگذار باشمير دادن بخش خود تأثيي. در تغ٥
  ۸۶/۰  ۴۰/۵ آورم. به دست يت شخصي. از نقش خود رضا٦
  ۹۴/۰  ۲۹/۵ .نقش شناخته شوم يک الگوي عنوانبه. ٧
  ۵۷/۰  ۶۲/۵ .خود را ارتقاء دهم يآموزش يها. مهارت٨
  ۵۰/۰  ۷۳/۵ .د به اشتراک بگذارمي. دانش خود را با پرستاران جد٩

  ۰۰/۱  ۲۴/۵ .رمياد بگيد ي. از پرستاران جد١٠
  ۸۷/۰  ۴۷/۵ .) داشته باشمي(نقش يشرفت حرفه خود سهمي. در پ١١
  ۵۰/۱  ۶۴/۴ .ش دهميمارستان افزاين بيا دهيسازمانخود را در  يرگذاري. تأث١٢
  ۲۴/۱  ۰۴/۵ .ش دهميخود را افزا يسازمان يها. مهارت١٣
  ۳۹/۱  ۸۲/۴ .ش دهميمارستان افزاين بيشرفت در ايارتقاء/پ ي. شانس خود را برا١٤

  ۶۲/۰  ۳۳/۵  نمره کل
  

  ينقش پرسپتورت در ين نمرات درک پرسپتور از حمايانگيم): ۳جدول (
  اريانحراف مع  نيانگيم  تميآ

  ۵۵/۰  ۲۹/۵ .پرسپتور را دارم عنوانبهنقش خود  يبرا يکاف يکنم آمادگي. احساس م١٥
  ۵۵/۱  ۲۰/۴ .ف شده استيتعر يک پرسپتور به روشني عنوانبه. اهداف من ١٦
  ۷۰/۲  ۲۵/۱ (R) .ستندياز اهداف برنامه پرسپتور آگاه ن ي. پرسنل پرستار١٧
  ۴۹/۱  ۶۴/۳ .کننديت مي. همکاران من در بخش از برنامه پرسپتور حما١٨
  ۴۸/۱  ۲۹/۲ .کنم، مناسب استيپرسپتور کار م عنوانبهکه  يمن وقت ي. بارکار١٩
  ۰۶/۲  ۰۵/۱ (R) .مار ندارميارائه مراقبت از ب يبرا يکنم، وقت کافيپرسپتور کار م عنوانبهکه من  ي. زمان٢٠
  ۱۸/۳  ۲۵/۱ (R) .کنميپرسپتور کار م عنوانبهش از حد يکنم بياحساس م. من ٢١
  ۳۵/۱  ۲۷/۴ .ت برنامه پرسپتور متعهد استيموفق يبرا ير پرستاريکنم که مدي. من احساس م٢٢
  ۲۴/۱  ۷۰/۴ .ت برنامه پرسپتور متعهد استيموفق يکنم که سرپرستار بخش براي. من احساس م٢٣
  ۲۴/۱  ۴۹/۴ .پرسپتور، در دسترس هست عنوانبهتوسعه دادن نقش خود  يجهت کمک به من برا يآموزشزر ي. سوپروا٢٤
  ۳۹/۱  ۹۱/۲ .گر، وجود دارديد ياطالعات با پرسپتورها يگذارمن جهت به اشتراک يبرا يکاف يها. فرصت٢٥
ت يد، مرا حمايپرستار جد يمشکالت عملکرد ييق کمک به من در شناساياز طر يزر آموزشي. سوپروا٢٦

 .کنديم
۴۹/۳  ۶۷/۱  

  ۱۵/۳  ۴۹/۱ (R) .دهديد اختصاص ميپرستار جد يرا برا يفرصت کم يزر آموزشي. سوپروا٢٧
من  يرا در ارتباط با نقش پرسپتور يزر آموزشيسوپروا يهاتيموجود، به وضوح مسئول يها. دستورالعمل٢٨

 .اندان کردهيب
۴۰/۳  ۴۲/۱  
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مرا  ،يپرستار يدانشجو يمشکالت عملکرد ييق کمک به من در شناساياز طر يپرستار علميهيئت. عضو ٢٩
 .کنديت ميحما

۹۷/۱  ۳۷/۱  

  ۷۸/۲  ۵۲/۱ (R) .دهدياختصاص م يپرستار يدانشجو يرا برا يفرصت کم يپرستار علميهيئت. عضو ٣٠
 يرا در ارتباط با نقش پرسپتور يپرستار علميهيئتعضو  يهاتيموجود، به وضوح مسئول يها. دستورالعمل٣١

 .اندان کردهيمن ب
۱۸/۲  ۳۳/۱  

  ۶۲/۰  ۳۷/۳  نمره کل
  

  يدرک پرسپتور از تعهد به نقش پرسپتور ن نمراتيانگيم ):۴جدول (

  اريانحراف مع  نيانگيم  تميآ 
رود، ياز من انتظار م معموالًش از آنچه که يب يليد خيت پرستاران جديکمک به موفق يلم براي. من ما٣٢

 .تالش کنم
۲۹/۵  ۸۹/۰  

  ۷۱/۱  ۴۰/۴ .مينمايکنم، احساس غرور ميکه با همکارانم در مورد برنامه پرسپتور صحبت م ي. من زمان٣٣
  ۳۳/۵  ۱۳/۰ (R) .دارم يار کميبس ي. من به برنامه پرسپتور احساس وفادار٣٤
  ۰۴/۱  ۸۶/۴ .ه هستنديبه هم شب يليبرنامه پرسپتور خ يهامن و ارزش يهاکنم که ارزشي. من احساس م٣٥
  ۷۰/۱  ۵۱/۴ .ک پرسپتور هستميم که من يگران بگويکنم که به دي. من افتخار م٣٦
  ۸۲/۲  ۸۱/۱ (R) .کنديجاد ميمن ا يدر اوضاع کنون يکم يلير خيي. خاتمه دادان به پرسپتور بودن، تغ٣٧
  ۵۵/۲  ۶۰/۱ (R) .کنديد من نميعا ياديز زي، چيپرسپتور. ماندن در نقش ٣٨
  ۲۳/۱  ۸۲/۴ .مارستان حساس هستمين بي. من واقعاً نسبت به سرنوشت برنامه پرسپتور در ا٣٩
  ۱۶/۵  ۱۲/۱ (R) .ک اشتباه محض بوده استيمن  يم به پرسپتور شدن براي. تصم٤٠
  ۲۶/۱  ۲۲/۵ .ن وجه انجام دهميرا واقعاً به بهترکند که کار خود ي. پرسپتور بودن به من القاء م٤١

  ۷۵/۰  ۴۹/۴  نمره کل
  

  گيريبحث و نتيجه
ــپتور   ي پاداش، حما   به نقش پرسـ هد  از  يکيهمواره  يت و تع

پ يپرســپتورشــپ اعم از يپرســپتورشــ يهامســائل مهم در برنامه
ستاران جد  ش   يپر سپتور شجو يد و پر ستار يپ دان س  يان پر ت. بوده ا

ــيهدف ا ــپتورها از پاداش، حماين مطالعه توصـ ت و يف درک پرسـ
اران پ پرســتيک برنامه پرســپتورشــيدر  يتعهد به نقش پرســپتور

نه  ين مطالعه در زم  ين مطالعه اول  يد بود. با اطالعات موجود، ا  ي جد 
 در يت و تعهد به نقش پرســپتوري، حمادرک پرســپتورها از پاداش

ش    سپتور ستاران جد يبرنامه پر سوب  يد در ايپ پر  .شود يمران مح
ــپتورشــ يبنابرا ــتاران جدين، بر دانش موجود در پرس  د دريپ پرس

  خواهد افزود. يسطح مل
ن نمره کل درک پرســپتور از پاداش در يانگين پژوهش ميدر ا 

سپتور  ن نمره درک از يانگيم سه با يکه در مقابود  ۳۳/۵ ينقش پر
ستفاده در هم  يپاداش در مطالعات قبل  ن مطالعهيکه با ابزار مورد ا

ست، از امت   شده ا سبتاً باال ياندازه گرفته  ست   يياز ن , ١٣(برخوردار ا
ــپتورها از پاداش  يانگي مثال، م  عنوانبه . )٢٤-٢٢ ن نمره درک پرسـ

ن يانگي) در کانادا مChang )۲۰۱۳در مطالعه  يدر نقش پرســپتور

ست    ۰۴/۵ت ينمره حما شده ا شده   نيانگيم. )۲۲(گزارش  گزارش 
ــده   ــاخص انجام ش ــط در مطالعه ش   Goldenbergو  Dibertتوس

شد يم ٥٦/٤) عدد ١٩٩٥( سپتورها  يانگي. م)١٣( با ن نمره درک پر
ــپتور  Shoemakerو  Hyrkäsدر مطالعه  ياز پاداش در نقش پرس

ــط     ٢٠٠٧( ــدده توسـ جام شـ عه ان طال و همکاران   Usher ) و در م
ن ي. بد)٢٤, ٢٣(گزارش شده است  ٨٨/٤و  ٩٣/٤ ترتيببه) ١٩٩٩(

قا ي ترت تا    يب در م با ن ــه  ها      يســ ــپتور عات فوق، پرسـ طال  يج م
شارکت  سپتور   م ضر نقش پر  يهارا با پاداش يکننده در مطالعه حا

مطالعه حاضر در   يدانستند. در واقع پرسپتورها  يهمراه م يشتر يب
هر چهار مطالعه مورد اشــاره، نمره پاداش  يســه با پرســپتورهايمقا

صول چن يرا گزارش کردند. دال يشتر يب ته س يشا  ياجهينتن يل ح
نقش  يفايا ي. انتخاب شــدن برا باشــد يمشــتر  يو مطالعه ب تأمل

ــپتور ــعي توانديم، يپرس ــتاران انتخاب  يت برتر را برايک وض پرس
  د.يشده فراهم نما

ضر برا يطبق نتا  سپتورها پاداش برانگ  يج مطالعه حا ن يزتريپر
 م شدن در رشد يمربوط به سه  ينقش پرسپتور  يفايموضوعات در ا 

ستاران جد  ياحرفه ، گرديبيانبهخود بود.  ياز ارتقاء حرفهيد و نيپر
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ش  هاآن صورت  ا را متوجه همکاران تازهياز پاداش و مزا يبخ کار به 
شتراک گذار  هاآنت از يحما ش  يو به ا ا را ين مزاياز ا يدانش و بخ

قا      ــورت ارت به صـ جه خود  هارت، انگ  يمتو ندن     يم ما به روز  زه و 
ند يم ــت ته و   ي با  ييها ن ارزشي. چندانسـ د مورد مالحظه قرار گرف

پاداش در نقش      ــپتورها از  ــود چرا که درک پرسـ پرورش داده شـ
ــپتور ــپت     ي قو يپرسـ ــتگ يوراً با تعهد آنان به نقش پرسـ  يهمبسـ

ستق  سپتورها )۱۳(دارد  يميم شارکت  ي. پر ن مطالعه يکننده در ام
عات  ــو پاداش بر  يموضـ که در ذات نقش    ين تلقيزتريانگرا  ند  کرد
ــپتور  يدرون يها پاداش  عنوانبه  ها آنوجود دارد. در واقع  يپرسـ

ننده کمشارکت يشوند. پرسپتورهاينقش محسوب م يفاياز ا يناش
ضر در حال  سپتور  يدر مطالعه حا  ز درکيرا پاداش برانگ ينقش پر

ــاس نتا   يم  طين محيدر هم افته ي ج مطالعه انجام    يکردند که بر اسـ
ن ي. ا)۱۲(مواجه بودند    يمتعدد  يها آن با چالش   يفا يمطالعه، در ا  

رستاران  پ يپرسپتورها  يهازهيتر انگقيدق يتواند با بررس يمسئله م 
ــکافيجد ــتريب يد، مورد موشـ ز يرد. همانطور که قبالً نيقرار گ يشـ

شد، انتخاب پرسپتورها در مح     شاره  ضر تنها از رو يا  يط مطالعه حا
ر ينظ يياارهيست؛ بلکه پرسپتورها بر اساس مع   ين ينيسابقه کار بال 

 يدر بخش مربوطه، الگو ينيکسـال سـابقه کار بال  يداشـتن حداقل  
فه نقش  عا  ياحر ها      ي (ر ندارد تا ــ فه  يت اسـ )، يو اخالق ياحر
 يل به تقبل نقش پرسپتوريو تما يريادگيبه آموزش و  يمندعالقه

ن يد دارا بودن چنيشوند. شايد انتخاب ميو کار کردن با پرستار جد
ها انگ   ييها يژگيو ــپتور گاه بر نقش  ي و نوع د ها آنزه يدر پرسـ د

ــپتور ــمن تأک ير قرار دهد. ايرا تحت تأث يپرس ــوع ض د بر ين موض
ــپتورها، ن    يها يژگيت دادن بر وي اهم از به  ي خاص در انتخاب پرسـ

  کند.يم يادآوريشتر را يمطالعه ب
ــده در ايحما  ــطيت درک ش ــه با يو در مقا ن مطالعه متوس س

شابه د ين نمره حمايانگيم -٢٢, ١٣(بود  ترکمگر يت در مطالعات م
ــت که م  ين در حال ي. ا)٢٤ ن نمره کل درک از پاداش در   يانگي اسـ

سپتور  شاره    ين مطالعه در مقايدر ا ينقش پر سه با مطالعات مورد ا
طالعه ن ميکننده در امشارکت يباشد. در واقع پرسپتورها  يشتر م يب

ــپتورهايدر مقا ــه با پرسـ ــارکت يسـ ، گريدکننده در مطالعات مشـ
ما   ي رغم دريعل فت ح پاداش ترکمت ي ا  يندرو يها ، در نقش خود 
 يط تخصصيک محيد کار کردن در يکردند. شايرا درک م يشتريب

ــ يها گروه عنوانبه که در آن کودکان و نوزادان    ر مورد يپذ بي آسـ
رند، درک پرســـپتورها از پاداش در يگيمراقبت پرســـپتورها قرار م

  داده باشد.ر يرا تحت تأث ينقش پرسپتور
چون نداشـــتن وقت  ييهات، پرســـپتورها دغدغهيدر بعد حما

بت از ب  يبرا يکاف  کار    يمراق بار  گاه  ي ز يماران خود،  عدم آ  ياد و 
پ را مطرح نمودند که يپرستاران همکار از اهداف برنامه پرسپتورش   

مؤثر  يفايکننده جهت امشــارکت يدهد که پرســپتورهاينشــان م

 يارو همک يآگاه يو ارتقا يل بار کاريتعداز به ين ينقش پرسپتور 
ــتاران بخش را دارند. ا يب ــتر پرس گر يمطالعات د جيافته با نتاين يش

ن بــاورنــد کــه ين بر اياز محقق ي. برخ)۲۷, ۱۳(دارد  خوانيهم
ها در پرسپتور  يبرا يوقت کاف ينقش پرسپتور  يفايا يچنانچه برا

ن مورد اثربخش نخواهد بود. يها در ار تالشينظر گرفته نشــود، ســا
ثال،   عنوانبه  کاران (  Hautalaم عه ترک  ٢٠٠٧و هم طال  يبي) در م

ما     ــترس و ح ها از اسـ ــپتور ت در نقش خود، ي خود از درک پرسـ
خود  پ به اهدافيشنهاد دادند که اگر قرار باشد برنامه پرسپتورشيپ

ــد، حما ــتاريريت مديبرس و واحد آموزش، همراه با منابع  يت پرس
ص    يکاف صا سه  يو وقت اخت سپتور يجهت ت ست  -ل تعامالت پر ار پر
ح يصــح يفايا يد وجود داشــته باشــد. چنانچه برايبا يد همگيجد

سپتور  شده        ينقش پر سپتورها حل ن شکالت پر شود، م وقت داده ن
ش   يتوان گفت در پدي. در واقع م)١٧(ماند يم يباق سپتور ، پيده پر

  .)١٨(شود يمحسوب م يديک مفهوم کليوقت 
ساس متون موجود، حما    ت در کمک به پرسپتور يريت مديبر ا

ــگيو پ ــودگ يريشـ ــغل ياز فرسـ ن يدارد. ا ياتي نقش ح يو يشـ
فراهم آوردن منابع آموزش مداوم  ازجملهها از طرق مختلف تيحما

ند    ير نقـد يو غ ينقـد  يهـا ق پـاداش ياز طر يو قـدردان  همـان
ش  يکار يهافتيش  ستاران   يکار يهافتيدلخواه و هماهنگ با  پر

 ترهممر پرسپتورها و  يفراهم آوردن فرصت گفتگو با سا   زيد و نيجد
ش     ياز همه کاهش بارکار پ مخصوصاً   يپرسپتور در دوران پرسپتور

  .)٣٠-٢٧, ٧(شود يپ فراهم مياول پرسپتورش يدر روزها
ها    ــپتور کت  يپرسـ نده در ا مشــــار به آ    يکن عه  طال تم ين م

اطالعات با  يگذارمن جهت به اشـــتراک يبرا يکاف يهافرصـــت«
ــپتورها  ــاص دادند.   يترکم، نمره »وجود داردگر يد يپرسـ اختصـ

سا        شترک با  سات م شتن جل سپتورها دا سپتورها را  يپر  نوانعبهر پر
صاد  يکي ساب م يريت مديق حماياز م سپتورها  يت به ح آوردند. پر

ــترک، تجارب خود را با همد  يدر ط ــات مش ــتراک يجلس گر به اش
از راه  يکين يرد. بنابرايگيشــکل م يتيک شــبکه حمايگذاشــته و 

ــد که مدين ميا يابتکار يهاحل ــتاريتواند باش و  ير خدمات پرس
، آنرا يآموزشــ يهام جلســات برنامهيدر تنظ يزر آموزشــيســوپروا

ک جلســه قرار يند تا گروه پرســپتورها با هم در ينما يطراح يطور
شود ير ميبه دو هدف امکانپذ يابيدست ب همزمانين ترتيرند. بديگ

ــافه نکه وق  يبدون ا  ــه جداگانه و     يبرگزار يبرا يات اضـ ژه يجلسـ
شد. با اجرا  موردنيازپرسپتورها   ستراتژ يچن يبا شترِ  يب يبررس  ين ا

  تواند انجام شود.ينظرات پرسپتورها م
ها بر ا     يدر ا  ــپتور عه پرسـ طال گاه      ين م که آ ند  باور بود  ين 

قرار  ينييپ درسطح پا يپرستاران همکار از اهداف برنامه پرسپتورش   
با    ي ن يا دارد. ته  ته ي اف عه     يها اف طال  Goldenbergو  Dibertم

از اهداف برنامه  يکاف ي. نداشتن آگاه )١٣( دارد خوانيهم) ١٩٩٥(
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د يپ ممکن است باعث شود که پرسپتور و پرستار جد     يپرسپتورش  
شوند.   يکاف يهاتياز حما هر چند که در همکاران خود برخوردار ن

دون کند، بيم يرا باز يپ پرسـپتور نقش اصـل  يتجربه پرسـپتورشـ  
ته را داشــ ياتيح يه وليک نقش ثانويتوانند يز ميشــک، پرســنل ن

سنل بخش جو     شند. پر ر دهند و دير قرار ميرا تحت تأث يريادگيبا
ه باشند. ا بازدارنديت و يرا تقو پيپرسپتورش توانند تجربهيجه، مينت

 عنوانبهپ، عالوه بر پرسـپتور، پرسـنل   يتجربه پرسـپتورشـ   يدر ط
ند  يم يباز  يتيبوده و نقش حما  يريادگي منبع   .)۳۱, ۱۲, ۱(کن

ته ي  کاف     يا يها اف نا عه از  طال ت همکاران بخش از  ي بودن حما  ين م
ــپتورها حکا ــت که با نتايپرس ــيت داش گر ياز مطالعات د ياريج بس

)، ۲۰۰۷( Hautalaج مطالعه  يو با نتا   )۳۳, ۳۲, ۲۷(دارد  خوانيهم
در مطالعه حاضـر،   ياجهين نتي. حصـول چن )۱۷(سـت  يراسـتا ن هم

ــ  يم ــ   ي از جد  يتواند ناشـ ــپتورشـ در زمان  پ ي د بودن برنامه پرسـ
عه    يا يها داده آوريجمع طال گاه    يو در نتن م عدم آ  يکاف  يجه 

ــتار  ــنل پرس ــ  يپرس ــپتورش  يز بارکاريپ و نياز اهداف برنامه پرس
د يدپ پرستاران جيشده باشد. برنامه پرسپتورش يناش هاآنن يسنگ

ضر يدر مح سطح مل  ط مطالعه حا سبتاً جد يک پدي يو در   يديده ن
ــوب م ــود؛ بنابرا يمحسـ ــرورت دارد که عالوه بر آموزش  يشـ ن ضـ

مؤثر در برنامه  ير اعضايپرسپتورها در خصوص اهداف برنامه، به سا  
از همه  ترمهمت، اهداف و يپرستاران بخش در خصوص اهم   ازجمله
ما  يچگونگ ها آموزش  ي ح ــپتور ئه گردد.   يها ت از پرسـ الزم ارا

Paterniti )۲۰۰۶    ــت که هر همکار ند که    ي با  ي) معتقد اسـ بدا د 
ستار جد   يمأمور سپتور ارتقاء پر سطح يت پر ست  يد به   از عملکرد ا

ــورت يماران را برآورده نمايب يازهاين يامن طوربهکه بتواند  د. در ص
، پرســپتور اجباراً ينقش پرســپتور يازهايدرک همکاران از ن عدم

 يدهنده مراقبت بجا ارائهنقش  يعنيک استف نرس ينقش  يسوبه
ش  شد  يآموزش دهنده مراقبت ک  يکي. کمبود کادر )۳۴(ده خواهد 

ستاران جد يت در فراياز موانع حما سوب م يند گذر پر شود.  يد مح
د ياز تجارب گذر پرستاران جد) Hollywood )۲۰۱۱ج مطالعه ينتا

ت پرسـتاران بخش  يدهد که حمايمارسـتان کودکان نشـان م  يدر ب
ــتاران جد يبرا ــيد نيپرسـ ــود؛ يم يار مهم تلقيز بسـ  حالنيبااشـ

ــتاران جد ــارکتيتجارب پرسـ ــان د مشـ کننده در مطالعه فوق نشـ
ــت که   ين ميمانع از ا  روين دهد که کمبود  يم ــده اسـ در  ها آنشـ

ــؤال و ن  ــتن سـ ــورت داشـ به   يراحتبه از به اطالعات، بتوانند    ي صـ
ــتـاران بخش مراجعـه نمـا     ين رفتـارهـا  ي. همچن)۳۵(نـد  يپرسـ

جد    ي جوتي حما  تاران  ــ نه پرسـ ند در نحوه حما  يز ميد ني ا ت ي توا
د د پرستاران بخش معتقد باشن  يرگذار باشد. شا  يبخش تأثپرستاران  

 هاآنت از يحما يجســتجو به دنبالد يد خود بايکه پرســتاران جد
  است. يشتريازمند مطالعه بين موضوع نيباشند و ا

مطالعه حاضر نشان داد که پرسپتورها به نقش خود     يهاافتهي 
سط  شان م  يتعهد متو ) ٢٠٠٧( Shoemakerو  Hyrkäsدهند. ين

شان   صد قابل   انددادهدر مطالعه خود ن سپتورها   يتوجهکه در از پر
ــپتور ــان نم يبه حفظ نقش پرس . در مطالعه )۲۳(دهند يتعهد نش

Wei-Fang )نشان دادند  يترکمد تعهد يجد ي)، پرسپتورها٢٠١٧
 يدهند که عوامل متعدديمطالعات گذشته نشان م يهاافتهي .)٣٦(

 يکي. )۳۷, ۳۶(ر گذار هستند  يبر تعهد پرسپتورها به نقش خود تأث 
ت يباشــد. حمايت مي، حمايگذار بر نقش پرســپتور ريتأثاز عوامل 

ف ي، تعرياســت. آموزش رســم يت پرســپتورها ضــروريموفق يبرا
شن نقش  سئول رو سا   تيها و م شنا  موقعبهو حل  ييها و کمک در 

ــائل   ــه  عنوانبه مسـ تجارب مثبت    يکننده مهم برا لي عوامل تسـ
و همکاران  Kalischuk. )۳۸, ۲۵(اند شـده  يپ معرفيپرسـپتورشـ  

شاره کرده ۲۰۱۳( صدا ) در کانادا ا سپتورها با  ياند که  شن يپر ده يد 
خود  يهاماندن در نقش و تالش يشود و عمل شود. پرسپتورها برا 

ــتريب يهاتيبه حما ــبت به آنچه که در يش از ينکنند، يافت مينس
ــپتورها در     ي. در واقع، ا)۳۹, ۲(دارند   ن دغدغه وجود دارد که پرسـ

در  .)۲۳(ت، تعهد خود را از دست بدهند  يافت حمايصورت عدم در 
ت يافت حمايرغم دريمشارکت کننده عل  يمطالعه حاضر پرسپتورها  

سبتاً خوب يناکاف شان دادند که   ي، تعهد ن  توانديمک جنبه از آن ين
سپتورها      يفرهنگنه يبه زم شد. پر سته با ستاران جد  يواب د در يپر

 ريأثت بر تعهد   تواند يمکه   کنند يمکار   ينه مذهب  يک زمي ران در يا
ــد  ــتريبه مطالعات باز يل آن نيکه درک دل )۴۱, ۴۰(گذار باش  يش

  دارد.
 يراب يديکل يمطالعه حاضر، وقت مفهوم يهاافتهيبا توجه به  

ت مراقب يبرا يچون نداشتن وقت کاف ييهاپرسپتورها است. دغدغه
بار کار   ياز ب تاران همکار از     ياد، عدم آگاه  ي ز يماران خود،  ــ پرسـ

ش    سپتور سو  يت کافيپ و عدم حماياهداف برنامه پر ران، يمد ياز 
 برنامه يمجر يران پرسـتار يمد يک نشـانگر و راهنما برا ي عنوانبه

زم است ال باشد.يپ ميبرنامه پرسپتورش يب جهت ارتقايپرسپتورش
ش   يت آميموفق يجهت اجرا سپتور ستاران جد يز پر م يد، مفاهيپ پر

ش    سپتور ساختار حما ي عنوانبهپ يگذر و پر در دوران گذر  يتيک 
رداشت ه بيپ بر پايساختار پرسپتورش يهاهيپادرک شود و  يخوببه

م استوار گردد و سپس الزامات برنامه در سطح    ين مفاهيمناسب از ا 
ضا     يس  شارکت همه اع شر ير در آن تدويدرگ يستم و با م ح، ين، ت

 گردد. ياجرا و اعتباربخش
ش از حد و کمبود وقت در دوران يب يپرسپتورها از بارکار

کردند جهت ياحساس م هاآنپ صحبت کردند. در واقع يپرسپتورش
ن يشود. بنابرايشان کاهش داده نميبارکار ينقش پرسپتور يفايا

دوره  يشتر درک شود. در طيب هاآنازها و انتظارات يمهم است که ن
که پرسپتورها  يپ مخصوصاً در چند روز اول، زمانيپرسپتورش
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 يترکمماران يب هاآندهند، به يد را آموزش ميپرستاران جد
ر در برنامه يدرگ ياعضا يش آگاهين افزايابد. همچنيختصاص ا

ت از يمثبت جهت حما يجاد جو کاريپ از اهداف آن و ايپرسپتورش
نصورت پرسپتورها در يد مهم است. در ايپرسپتورها و پرستاران جد

مه کنند. هيا استرس نميو  ييخود احساس تنها ياتينقش ح يفايا
 يتارم پرسيعضو ت عنوانبهد را يد پرستار جديبا يپرسنل پرستار

دهد، او را يکار خود را خوب انجام م يند و وقتيبخش محسوب نما
ند. يشنهاد نماي، نحوه انجام بهتر کار را پموردنيازق و در زمان يتشو

ت يک حس موفقيتوانند از يهمه پرسنل م يکردين رويبا اتخاذ چن
ز د و مراکيپرستاران جد، پرسپتورها، ديگرعبارتبهسود ببرند و 

  پ سود ببرند.ياز برنامه پرسپتورش ينيبال
ــو          با درک نقش از سـ طه  به کمبود دانش در راب جه   يبا تو

 ياجتماع يشـان در بافت فرهنگ يهار نقشيپرسـپتورها در کنار سـا  
نده يزااز فيپ نيپرسپتورش  شتر وجود دارد.  ياز به مطالعات بيران نيا

 يمتعهد برا ياز به پرسپتورها يناست.   يسالمت امروز  يهاستم يس 
افت. با توجه به يان نخواهد يد هرگز پايل گذر پرســتاران جديتســه

ر يثآورند و تأيستم سالمت فراهم م  يس  يکه پرسپتورها برا  ييايمزا
ست که مراکز به کارگ ينيبال يهاطيبر مح هاآنمثبت  رنده ي، الزم ا

 ينيو بال ياکز آموزش پ شامل مر يپرسپتورش   يتيحما يمدل آموزش 
از  يت و قدردانيش تعهد پرسپتورها بر موضوع حما  يافزا يدر راستا 

مبذول  يتريپنهان و ارزشمند توجه جد يهاهيسرما عنوانبه هاآن
ما  ته ي ند.  ين عه برا   يا يها اف طال مه      يافراد ين م نا   يها که بر

ش    سپتور ستاران جد  يپ را برايپر ا ياند و و اجرا کرده يد طراحيپر
صم  تواند کمک کند تا يند، ميو اجرا نما ينده طراحيم دارند در آيت

ت از نقش يندها و حمايجهت ارتقاء ســـاختار، فرا موردنيازرات ييتغ
ن يدالين گايتدو ند.يپ را اعمال نمايو برنامه پرسپتورش   يپرسپتور 

  .دگرديمشنهاد يپ يد در سطح مليپ پرستاران جديپرسپتورش
  :مطالعه يهاتيمحدود

ــر اولين مطالعه، محيدر زمان انجام ا  ن و تنها يط مطالعه حاض
به  يد در سطح مل يپ پرستاران جد يبرنامه پرسپتورش   يمرکز مجر

ن مرکز يورود ا يارهايمع يدارا يو کل پرســپتورها رفتيمشــمار 
نابرا   ۴۶ ــپتورها     ين، در اينفر بودند. ب عه همه پرسـ  يدارا ين مطال
در دسترس وارد مطالعه شدند.    گيرينمونهورود به روش  يارهايمع

مشــارکت کنندگان و نمونه  يرتصــادفيوه انتخاب غيبا توجه به شــ
سبتاً کوچک، نتا  صل از ا ين ست و    يج از حا شده ا ن مطالعه محدود 

ــايتعم ــود. يــد بــا احتيــر مراکز بــايم آن بــه ســ اط انجــام شـ
 .ن مطالعه تنها پرســتاران پرســپتور زن بودنديکنندگان امشــارکت

سپتورها يها قابل تعمافتهين يبنابرا شد. ب يمرد نم يم به پر ا توجه با
شارکت يبه ا رکز ک مين مطالعه تنها محدود به يکنندگان در انکه م

اصل ح يهاافتهيد يکودکان بودند، شا يو آنهم مرکز تخصص يدرمان
شد. انجام     ين مطالعه قابل انتقال به مراکز درمانياز ا ساالن نبا بزرگ

ــتفاده از حجم نمونه     يمطالعات ب   ــتر با اسـ ، وارد کردن تربزرگشـ
ــتفاده از         ــارکت کنندگان مرد و با اسـ  گيرينمونه  يها روشمشـ

 يشــتريب يها. پژوهشگردديمشــنهاد يپ يو چند مرکز يتصــادف
ــت تا  ــپتورها يهازهيانگالزم اس ــتاران جد يپرس  يفايد در ايپرس

ورد م يترقيعم طوربهکس متد يم يکردهاينقش را با استفاده از رو
 کاوش قرار دهد.

  
  تشکر و قدرداني

ر کننده دمشارکت ين مطالعه حاضر از تمام پرسپتورهايمحقق 
ار ين پژوهش که عالقمندانه تجارب ارزشمند خود را در اختيا

ه ن مقاليکنند. ايم يمانه سپاسگزاريگذاشتند، صم پژوهشگران
م دانشگاه علو يت مالياز حما مصوب است که يقاتيحاصل طرح تحق

قات و يله از معاونت تحقينوسيز برخوردار شده است بديتبر يپزشک
  .دگرديم يز تشکر و قدردانيتبر يدانشگاه علوم پزشک يفناور
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Abstract 
Background & Aims: The Preceptorship model has been adopted to support new nurses for their 
learning in the clinical setting. The success of the Preceptorship model depends very much on the 
preceptors. The purpose of this study was to examine the preceptors' perceptions of commitment to the 
preceptor role in a new nurse preceptorship program. 
Materials & Methods: This descriptive study was conducted in a tertiary teaching hospital in Northwest 
of Iran. A convenience sample of forty five preceptors from inpatient wards participated in this study. 
The study used a four-part validated questionnaire including Preceptor’s Perception of Benefits and 
Rewards Scale, Preceptor’s Perception of Support Scale, Commitment to the Preceptor Role Scale and 
demographic and professional information section. Data were collected during March 2016 and were 
analyzed using SPSS v.21. Descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard 
deviation were used for the analysis. 
Results: The research findings show that the preceptors had a moderate commitment to their role as 
preceptors (M = 4.49, SD = 0.75). Additionally, support from the nursing admmistrators and coworkers 
was considered vital for participation in the role. 
Conclusion: The findings of this study have implications for nursing admmistrators and nursing 
educators to ensure that appropriate and adequate benefits, rewards and supports are available to 
preceptors. 
Keywords: Preceptorship, Preceptor, benefits, rewards, support, commitment, newly nurse 
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