
 

 

  مقاله پژوهشي

  يفيک مطالعه کي :اثربخش ينيزر باليسوپروا يها يژگيون ييتب
  

  ٣ياحمد.. فضل ادکتر  ،٢يزهره ونکدکتر ، *١يانيريجه نصيخد

  

  21/10/1390یرش پذیخ تار 01/08/1390یافت دریخ تار

  

  چکيده

 .شـود  يمـ پرسـتاران محسـوب    يا حرفهشرفت يت و پيحما يو راه اصل يمراقبت يها حرفهدر  يا هسته يها تيفعالاز  يکينظارت باليني  :پيش زمينه و هدف

بـاليني  زران نياز به کسب صالحيت الزم در ارائه نظارت يسوپروا ،فوايد نيا مطرح شده است اما قبل از واقعي شدن ينينظارت بال يمثبت فراواني برا يامدهايپ

  .زر خوب استيسوپرواا ياثربخش و  ينيک ناظر بالي يم برازال يها يژگيوات و يلزم شناخت خصوصتدارند که خود مس

زران و پرستاران بودند که به روش مبتني بر هدف انتخاب يسوپروااز نفر  ۱۸ کنندگان شرکت. ز محتوا استيو از نوع آنال يفيپژوهش ک اين :کارمواد و روش 

وه يبـه شـ  ز محتـوا  يها با استفاده از روش آنـال  داده ليه و تحليتجز .بودافته و بررسي اسناد و متون ي مه ساختاريبا استفاده از مصاحبه ن ها دادهگردآوري  .شدند

  .صورت گرفت يقرارداد

 ،از نظر کار و عملکرد الگو ،ت و تعهدياحساس مسئولشامل  ياخالق يها تيصالح/ ها يژگيو :يها تمرنده يدر برگ اثربخش ينيزر باليسوپروا يها يژگيو :ها افتهي

و نقـش   آمـوزش دهنـده  شامل ارائه نقـش   يا حرفه يها تيصالح/ ها يژگيو ،يتيريو مد ينيبالدارا بودن دانش و مهارت شامل  يعلم يها تيصالح/  ها يژگيو

 ،حيارائه دهند تذکرات صـح  ،شامل رفتار و برخورد مناسب يارتباط يها تيصالح/ ها يژگيو ،ت مناسبيريمد ت کننده وينقش حما ،تيدارا بودن قاطع ،مشوق

   .بود ها تمر يرنده سايو در برگ يبه عنوان تم مرکز يت کل نگريا صالحي يژگيو و يشيشنونده فعال بودن و مثبت اند

 ينياثر بخش نظارت بال يد که جهت اجراندار ها يژگيوات و ياز خصوص يا گستردهف ياز به طين اثربخش يزرهايسوپروا ،ها افتهياساس ر ب :يريجه گيبحث و نت

  .رساند يم ياريو مناسب  موثر ينيبه نظارت بال يابيو دستزران يو انتصاب سوپروا يران مافوق را در آماده سازيمد و باشد يمآن الزم  يريکارگ بهو شناخت 

   يفيمطالعه ک ،ل محتوايتحل ،يپرستار ،ينيزر باليسوپروا ،اتيخصوص :ها واژهد يکل

  

  274- 285 ص، 1391 ، خرداد و تیر37پی در پی  ،دومشماره ، دوره دهم، دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه

  

 ٠٩١٢٣٥٩٣٤٣٧ :تلفن ،يگروه پرستار ،طبقه چهارم ،یساختمان پنجم علوم پزشک ،ت مدرسیدانشگاه ترب ،تهران :آدرس مکاتبه

Email: nasiriani@gmail.com 

  .اين مقاله برگرفته از پايان نامه دکترا مي باشد

                 
   

                                                
  )نويسنده مسئول( مدرس تهرانت يدانشگاه ترب يپرستار يدکتر يدانشجو ١

  مدرس تهرانت يدانشگاه ترب يار گروه پرستاريدانش٢ 

  ت مدرسيدانشگاه ترب يدانشکده علوم پزشک ي، معاونت آموزشيار گروه پرستاريدانش٣ 

  مقدمه 

 يهـا  حرفـه در  يا هسـته  هـاي  يتفعالاز  يکينظارت باليني 

پرسـتاران   يا حرفـه شرفت يت و پيحما يو راه اصل) ۱( يمراقبت

 عمده رفتار سه از رفتار دومين عنوان به و )۲(شود  يممحسوب 

 يـا  ارتقاء ارزشيابي، ،عملکرد حينپرستار  مشاهده شامل رهبري

ـ . آن اسـت  اصـالح   کيفيـت ن ابـزاري بـراي اطمينـان از    يهمچن

 نظارتي در پرستاري هاي يوهش از .)۳( شده است يمراقبت معرف

افـت  يرد، هـا  مهـارت  و دانـش  ارتقـاء  بـراي  مکانيسمي به عنوان

گر پرستاران يبا د يوم شدن تجارب يزر و سهيت از سوپروايحما

ز به عنوان يگاه نالبته  .)۶(است  يا حرفهآشنا با مشکالت خاص 

 کـه در نظـر گرفتـه شـده     تهديدکننـده امتحـان سـخت و    يک

 ). ۸،۷( دارد به دنبال براي پرسنل را انضباطي برخوردهاي
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 يک مطالعه کيفي :اثربخش سوپروايزر باليني هاي يژگيتبيين و
 

  پرستاري و مامایی ارومیه دانشکدهدوماهنامه     1391 خرداد و تیر، 37، پی در پی دومهم، شماره ددوره  275

متفـاوتي   عملکردهاينظارت باليني اهداف و  ،بر طبق تعاريف

 سـازمان و حرفـه   ،بيمـاران  ،مـديران  ،نظارت شـونده  ،را براي ناظر

در نظارت باليني سيستم حمـايتي مـوثر   و  )۹-۱۱(دارد  يپرستار

 اسـت  يپرسـتار  يهـا  چـالش رويي با بسـياري از مشـکالت و   دررو

ــيع و دو ) ۱۳،۱۲( ــد وس ــرس ر و داراي فواي ــد يم ــا ). ۱۴( باش ام

دستيابي به موارد فوق در گرو اجـراي اصـولي و اثـربخش نظـارت     

از فرآينـد   کامـل خود مستلزم شـناخت درسـت و    کهباليني است 

که هرچند فوايد و چنان .باشد يمنظارت باليني و چگونگي انجام آن 

و ترديـد قـرار    سـؤال مفيد بودن نظارت بـاليني در مقـاالت مـورد    

 ينينظـارت بـال   يمثبت فراواني برا يامدهايو پ )۱۵(نگرفته است 

ايـن قبيـل فوايـد     آنکـه ن وجود قبـل از  ياما با ا ،مطرح شده است

بتواند واقعي شود پرستاران نياز به کسـب صـالحيت الزم در ارائـه    

ارائه موثر و ايمن مراقبـت   که يطور به). ۱۶(يني را دارند نظارت بال

 يبه عبـارت ). ۱۷(پرستاري نيازمند صالحيت در نقش نظارتي است 

بين پرستار و سـوپروايزر ايجـاد    مؤثرترارتباط  کهدر مورد عواملي 

کـه ارتباطـات بـين    ا است چر يدانش بيشتر کسبنياز به  کند يم

در نظـارت بـاليني    کليـدي ناظر و نظارت شونده به عنـوان عنصـر   

است که رفتارهاي ناظرين به عنوان  يحال ن دريا شود يممحسوب 

خصوصيات در اين فرآيند است که اين مشخصات  نيتر مهماز  يکي

ر متـون  ين در سـا يهمچن .)۱۴( شود يمديده  تر کمز در مقاالت ين

ورد فرايند نظارت بـاليني از قبيـل ارتباطـات بـين     در م سندينو يم

 ،اثـربخش  مشخصات سوپروايزر به خصوصناظر و نظارت شونده و 

چگـونگي آمـاده نمـودن سـوپروايزر و      و نيـز  ).۱۸(ست ا کممتون 

 کنتــرلمرزهــاي بــين  ،نظــارت شــونده و ارتباطــات ســوپروايزري

نظـارت   روابط بـين فـردي سـوپروايزر و    ،مديريتي و نظارت باليني

مطالعــه در مــورد  کمــيو تعــداد ) ۱۹،۱۴( شـونده معلــوم نيســت 

و  يزريسـوپروا آموزش و تربيت سوپروايزر، توسـعه اسـتانداردهاي   

اسـت   يهيبـد  ).۳( شـده اسـت   کـار ارزشيابي فرآيند سـوپروايزري  

ن يخود نـاظر  يها دگاهيدازمند کسب ين يجين نتايبه چن يابيدست

 يفـ يمطالعـات ک  کـه قاعـدتاً   استده ين پديو نظارت شوندگان از ا

بـراي   يا لهيوسـ  کيفـي تحقيـق   رايـ ز. کمک کننده باشند تواند يم

پديـده اسـت کـه     يـک ذاتـي   يهـا  يدگيـ چيپعمـق، غنـا و    کشف

ـ ) ۲۰( کنـد  يمـ  آشـکار مختلـف موضـوع را    هـاي  جنبه  يو از طرف

، ثبـات و وضـوح دانـش پرسـتاران،     کـاربرد  يعنصـر بـرا   نيتر مهم

 ييها يتئورو توسعه  هاست آنله تجارب خود يق دانش به وسيتصد

نـه، عملکـرد و تجـارب پرسـتاران داشـته باشـند       يشه در زميکه ر

 .)۲۱( دتر واقـع گـردد  يـ و مف مـؤثرتر ت عملکـرد  يدر هدا تواند يم

 يهـا  يژگـ يون يـي ببه ت ييکرد استقراين پژوهش حاضر با رويبنابرا

  .پرداخته است يدر پرستار اثربخش ينيزر باليسوپروا

  

  کارمواد و روش 

 و ينيناظر بال يها يژگيوات و ياز خصوص متأثر ينينظارت بال

ن و نظـارت  ينـاظر  يهـا  ارزشو  باورهـا  تجـارب،  بـه  توجـه  نيازمند

از  .کننـد  يم آن کار در که است يا نهيزم نظرگرفتن با درشوندگان 

بـه   را هـا  آن تـا  برگزيدند را کيفي تحقيق روش پژوهشگرانن رو يا

 ادراکات، بيان آزادانه واسطه به کنندگان شرکت تجارب عميق درک

 بـا  و کيفـي  طريق به مطالعه اينلذا،  .سازد قادر ها تجربه و رفتارها

 يکيل محتوا به طور بالقوه يتحل. استانجام شده محتوا  آناليز روش

 ياسـت کـه در پـ    يدر علوم اجتمـاع  يپژوهش يها فن نيتر مهماز 

ن در ين روش همچنـ يـ ا پـردازد  يم ها آنل يبه تحل ها دادهشناخت 

داشـتن   يو بـرا  هـا  دادهع يدر تنوع وس يق و آموزش پرستاريتحق

 ۱۳۸۸مطالعه از مهر . )۲۳،۲۲( ق بکار گرفته شده استير عميتفس

نفـر   ۱۸ کنندگان شرکت .شد زد انجاميدر شهر  ۱۳۸۹ور يتا شهر

 يـک نفر پرستار با سابقه،  دونفر سرپرستار،  سه, زرينفر سوپروا۱۱(

زد يـ شهر  يها مارستانيبشاغل در ) اريبه يکو  ينفر پرستار طرح

 بـه  مايـل  کـه  شدند انتخاب کساني بين شرکت کنندگان از. بودند

مورد نظـارت   در خود تجارب بيان توانايي و بوده مطالعه در شرکت

 متناسب .به روش مبتني بر هدف انتخاب شدند و داشتند را ينيبال
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 ياحمد ...فضل ا ي،، زهره ونکيانيريجه نصيخد
 

  پرستاري و مامایی ارومیه دانشکدهدوماهنامه     1391 ریخرداد و ت، 37، پی در پی دومهم، شماره ددوره  276

 يهـا  مصـاحبه از  هـا  دادهگـردآوري   جهـت  کيفي پژوهش روش با

 که ن و نظارت شوندگانيزريبا سوپروا ساختاريافته نيمه و باز عميق،

ن اسـناد و  يهمچن .شد استفاده کند يم را استخراج عميق يها داده

و دفاتر راند بخش  يزريل دفاتر گزارش سوپروايمتون موجود از قب

 به قبل از مصاحبه احتمالي زمان مدت .فتز مورد بررسي قرار گرين

و  قبلـي  همـاهنگي  بـا  هـا  مصاحبه و شده داده اطالع کننده شرکت

 ۲۴ در بالفاصـله  و ضبط انجـام شـد   يشرکت کنندگان برا رضايت

 يهـا  دادهعنـوان   بـه  و شـد  پ و پيادهيتا کلمه به کلمه اول ساعت

 مصـاحبه  هـر  زمـان  مـدت  .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد اصلي

 که جايي تا و قه بوديدق ۱۰ساعت و  ۲ حداکثرو  قهيدق ۲۰ حداقل

 اشباع به رسيدن تا اصطالح در و نشد جديدي استخراج داده ديگر

سطح  جنس، سن، :فردي يها يژگيو .يافت ادامه ها مصاحبه ها داده

 ييهـا  پاسخقرار گرفت و  سؤال سابقه کار و سمت مورد ،التيتحص

اثـربخش   ينيزر بـال يسوپروا يها يژگيوات و يخصوص زمينه در که

 تنها که سؤاالت اين از بعضي .گرفت قرار تحليل و تجزيه موردبود 

در  :از عبارتنـد  گرفته قرار استفاده مورد مصاحبه راهنماي منزله به

 تر برجستهکه از همه بهتر و  ديا دهيد يزريخود سوپروا يدوران کار

داشت ؟ تجارب کار  ييها يژگيوات و ي؟ او چه خصوص نمود يمکار 

 تحقيق محيط که جا آن از د ؟يف کنيزر را توصين سوپروايخود با ا

 دهد يم يند رويدر آن فرآ که محلي است يعني واقعي عرصه کيفي

 در کننـدگان  شـرکت  انتخـاب  ،دهـد  يم رخ آن در ها آن تجارب و

 آنـاليز  از روش ها داده تحليل و تجزيه براي .انجام شد ها مارستانيب

 تجزيه ب که برايين ترتيشد بد استفاده يکرد قرارداديمحتوا با رو

 يزريو گزارشات سـوپروا  ها مصاحبه تمامي محتواي کيفي تحليل و

 قراردادي رويکرد با يو کدگذار استقرايي فرايند از شده، گردآوري

 ها درونمايه طبقات و کامل کشيدن بيرون معني به که شد استفاده

 برخـي  بـا  محتـوا  اصـلي تحليـل   مرحلـه  چهـار  .باشد يم ها داده از

 بـار  چنـدين  از پـس  و شـد  انجام کُدها نمودن پيدا براي تعديالت

 پررنـگ  و شناسـايي  اول بـا  سطح کُدگذاري فرايند متون، خواندن

 قبـل  از .گرديـد  آغـاز  واحـد تحليـل   يها پاراگراف و جمالت کردن

 به. شود توجه ضمني و آشکارمحتواي  دو هر به شد گرفته تصميم

 در. شد کشيده بيرون کدها ريز و داده برتر کُد يک تحليل، واحد هر

 يکـديگر بـا   مشـابه  معنـاي  بـا  برتـر  کُدهاي ،کُدگذاري دوم مرحله

 صورت الگوي به تفسير توسط طبقه بندي، از پس شدند بندي طبقه

 بـين طبقـات   ارتبـاط  و شـد  گذاشـته  هـم  کنار دار معني مفهومي

 هاي درونمايه روايي منظور به .گرديدند ظاهر ها درونمايه و شناسايي

 مجزا ها داده مجموعه بررسي و فرايند برگشت شده، کشيده بيرون

 .)۲۵،۲۴( شـود  اسـتخراج  حمـايتي  منبـع شـواهد   تـا  شـد  انجـام 

-مشـارکت  حفـظ اسـرار   آگاهانـه،  رضـايت  جلب پژوهش اخالقيات

 در پژوهش گيري از کناره حق اطالعات، بودن محرمانه و کنندگان

 هـا  آنشـده   پياده متن و يل صوتيفا مطالبه حق دلخواه، زمان هر

 و مشـاهده  بررسـي  ماننـد  مختلفـي  يها روش است از شده رعايت

 ارتباط و حسن ها داده آوري جمع براي کافي زمان تخصيص مداوم،

 اعتمـاد و قابليـت   و مقبوليـت  افـزايش  جهت کنندگان مشارکت با

 دسـت  تاييـد  و اصـالح  و مـرور  ،ايـن  بر عالوه .شد استفاده ها داده

 و نوارهـا  شده پياده متن بازنگري کنندگان شرکتتوسط  ها نوشته

 نيز و مصاحبه هر از شده استخراج مضامين و ها دستهو  کدها نهايي

 تحقيق روش با که دانشگاه اساتيد نفر دوخارجي  از ناظران استفاده

 فرآينـد  صـحت  و داشـتند  آشنايي ها داده تحليل و و تجزيه کيفي

  .دياستفاده گرد نمودند تاييد را کدگذاري

  

  ها افتهي

در  اثـربخش  ينيزر بـال يسـوپروا  يهـا  يژگيو ها افتهياساس ر ب

احسـاس  شـامل   ياخالقـ  يها تيصالح/ ها يژگيو :يها تمرنده يبرگ

ــئول ــديمس ــرد   ،ت و تعه ــار و عملک ــر ک ــو از نظ ــيو ،الگ ــا يژگ /  ه

و  ينيبـال دارا بـودن دانـش و مهـارت    شـامل   يعلمـ  يها تيصالح

شـامل ارائـه نقـش     يا حرفـه  يهـا  تيصـالح / هـا  يژگيو ،يتيريمد

ت يـ حما نقـش  ،تيـ دارا بودن قاطع ،و نقش مشوق آموزش دهنده
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شـامل   يارتبـاط  يها تيصالح/ ها يژگيو ،ت مناسبيريمد کننده و

شـنونده فعـال    ،حيارائه دهند تذکرات صح ،رفتار و برخورد مناسب

به عنوان تم  يت کل نگريا صالحي يژگيو و يشيبودن و مثبت اند

   .بود ها تمر يرنده سايو در برگ يمرکز

زر اثـربخش  يسـوپروا  يهـا  يژگـ يوشرکت کننـدگان از   دياز د

ت و تعهـد  ياحسـاس مسـئول   همچـون  ياخالق يها تيصالحوجود 

د يتاک يدرمانکار و مار يبر باست که  اثربخش يزريسوپروا .باشد يم

ر اقـدامات  يـ گيپ ،کنند يمنه صرفاً گزارش  مشکالت را حل و ،دارد

مـار گذشـت   يبوده و در مسـائل مـرتبط بـا ب    ماريب يبرا انجام شده

مـنظم   حضور ،دهد يمکنترل را انجام و فه نظارت يو وظ دينما ينم

ت مراقبـت  يـ فيماران بخش را از نظر کيب ،در بخش دارد يکيزيو ف

فـه حضـور و   يتنها به انجـام وظ  که اينو نه  دينما يمارائه شده راند 

صــه يخصد توجــه داشـت کــه  يــبا .اب پرســنل بخــش بپـردازد يـ غ

شـرفت در  يامـل پ وع نيتر ياساس از يکي به عنوان پذيري مسئوليت

 شيافـزا  مـوثر  عوامـل از  ترديـد  بيو  باشد يم زريجهت سوپروا کار

که  دهد يماد يز يمارستان است و به پرسنل نيب ياثربخش و ييکارا

  .باشند پذير مسئوليتدر کارها 

ـ  }زريسـوپروا { يکي " ديگو يم »ح«پرستار   }بودنـد { ه ممکن

 يمـثالً بـرا   کردنـد  يمـ گذشـت   نشـوند نکه پرسنل ناراحت يا يبرا

} نـد ينگو{نگـن  يچيحفظ کنند ه نرا با همکارا شون رابطه که اين

 به خـاطر ض يد که مريزر ديخودم تو بخش بودم که سوپروا بار کي

هـم مهـم بـود     يليدا کرده که خيمشکل پ يسونداژ نادرست ادرار

کـرد   يريـ گياومد پ يگريزر ديفت بعد سوپرواينگفت اما ش يچيه

 يعنـ يش اومده يض پيمر يفت مشکل برايکه از کجا و تو کدوم ش

  " کرد ينمگذشت  وجه چيهبه ض يحق مر بود که تو يزريسوپروا

خـوب   يزرهايسوپروا يالزم برا ياخالق يها تيصالحگر ياز د

خـود کارهـا را درسـت،     يبه عبـارت از نظر کار و عملکرد الگو بوده 

از  ين و مـوارد درخواسـت  يقـوان  ،ق انجـام داده يـ خـوب و دق  يليخ

ن قبل يهمچن و کنند يمت يرعا در وهله اول خود نظارت شونده را

به ا ياز نظر کار و عملکرد در بخش  يزريسوپروات ياز قبول مسئول

 يو ارتبـاط  يت اصـول اخالقـ  يو رعا ينيدانش و مهارت بال يعبارت

  نمونه و زبانزد باشد

ک يـ کارش  يتو يزرياگر سوپروا " :ديگو يم» ک« زر يسوپروا

شـه کـه از حـرفش     يپرسـنل مـ   يمسامحه کنه آتـو بـرا   ييجاها

نم بـا  يداشته باشند مثالً اگـر مـن در کـارم بشـ     تر کم يشنو حرف

به را در کارم  ام يخانوادگا روابط يپرسنل خوش و بش کنم  يبعض

تونم  يگه نميبخورم د يچا يستگاه پرستاريا با پرسنلم در اي ارمي

د کـار خـود را   يـ ا بايـ نخورنـد   يزيستگاه چياز اونا بخواهم که در ا

از پرسـنل کـار خـوب خواسـتم     ورم تا اگر خد نيبا. خوب انجام بده

ف بـوده  يضع ينيا کار باليداره  ريتأخشه يکه هم يانجام دهند کس

زر يتونـه سـوپروا   يروه نمـ  يمـ  يا اسـتعالج يبت ياد غيکه ز يکس

تونـه از پرسـنل    يکنه نمـ  يت نميکه فرم را رعا يباشه کس يخوب

  "ت کنن يبخواد که رعا

 يهـا  تيصـالح  زر اثـربخش يسوپروا يها تيصالح/ ها يژگيواز 

طـه  يدر ح يدانش و مهارت و تجـارب کـاف   مشتمل بر وجود يعلم

چنانچـه   اسـت ت مناسب يريمدو  يتيريو دانش و مهارت مد نيبال

 يبه موارد تحـت نظـارت مسـلط بـوده و دارا     ديبا زر خوبيسوپروا

خـاص   يهـا  بخـش ا يو نه مورد  ها نهيزماطالعات و دانش در همه 

د و با دانستن علت مشـکل مـوارد را   يباشد و علم خود را به روز نما

همچون  يح آموزشيصح ينکه رفتارهايا به خصوصو متذکر شود 

را از خـود   يآموزشـ  يها دورهو  ها کالسشرکت منظم و مرتب در 

 يده و مجـرب دارا يخوب کارد يزرهاين سوپروايهمچن نشان دهد

   باشد يم يتيريمد يافعملکرد خوب و تجربه کدانش و 

ها زريسوپروا }نظارت شونده {پرسنل" ديگو يم »د«زر يسوپروا

 مـنظم و  ،هتـر م بـا علـ  ه ت داريـ قاطع کـه  يه کسکن يک ميتفک را

کـه   يداره در مـواقع  ياطالعات خـوب  کند يمچک ا درست بخش ر

 يشناسه مثالً وقت يرا خوب م رهيبه گکمک  هتوان يم هاج دارياحت

و  يو با اوردر مطابقت بد يالتور را نگاه کنيمات ونتيتنظ يتون يم
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 هـا  بچـه  يبـرا  اش نمونـه ح و درست يصح يک گزارش پرستاريا ي

شـتر  يو ب رنـد يپذ يمـ  يتـذکر بـد   يگه هر مورديد ها نيا يسيبنو

  ." قبولت دارند

 يعلمـ  يهـا  تيصـالح  زر اثـربخش يسوپروار مشخصات ياز سا

 گيـري  تصـميم ت، يريمـد رنده توان يت مناسب در برگيريمدشامل 

بـه  اسـت  رابطـه  و  يبـر اسـاس دوسـت    گيري تصميمو عدم  درست

 يرهبـر  ت ويهـدا  بـه منظـور   زريسـوپروا  ييو کارا ييتوانا يعبارت

 بـا در مار و پرسنل يت بيرضادن به يرس پرسنل جهت ومارستان يب

 زر اثـربخش يسـوپروا  .اسـت  امکانات موجـود  ار داشتن منابع وياخت

نمـوده   يرا رهبـر  يو اورژانسـ  يتيو مـوقع  يبحرانط يشرا تواند يم

مار و شان پرسـنل وارد  يت مراقبت بيفيبه ک يا خدشه که اينبدون 

  .شود

 يدر دوران کـار  ياديـ ز يزرهايسـوپروا " ديـ گو يم »ف«ار يبه

 و خـوب  کار کـرده  ياديز يها سالبود که  ييک آقايدم در کل يد

اون روزها د مشکالت امروز يالبته شا .کرد يمرفع و رجوع  مسائل را

از  يو مـورد  دادند يمو آرامش کار خود را انجام  ينبود با خونسرد

 دادنـد  يمـ انجـام   يشان نبود با آراميفت ايبا پرسنل در ش يريدرگ

را حـل   يريکردن پرسنل درگ يا ناراضي يش و نا آروميبدون تشو

  ."جه کارش خوب بوديو نت کرد يم

 يهـا  نقـش رنـده  يدر برگ يا حرفـه  يهـا  تيصـالح / هـا  يژگيو

ت يـ نقـش حما  ،تيـ دارا بودن قاطع ،و نقش مشوق آموزش دهنده

 زرخوب ارائـه يسوپروا يا حرفه يها تيصالح کننده است چنانچه از

اسـت   ينقـش حـام   يفـا يا اي نظارت شونده از يبانيو پشت تيامح

 و هـا  يسـتگ يشا بـه  احتـرام ن يزر حـ يب کـه سـوپروا  يـ ن ترتيبـد 

 حـال  همـه  در خـود  نظارت شـونده تحـت نظـارت    يها يتوانمند

 به را ها آن و بوده يو ماد يبه دو صورت معنو يو يحام و بانيپشت

 ها آن يت شغليو رضا يزش شغليدر انگخود وانگذارد که خود  حال

  .شود يم يبه اهداف نظارت يابيع دستياثر داشته و موجب تسر

 يلـ يمـن بـه شخصـه خ    ...مثالً خـانم  " ديگو يم» ک« پرستار 

آن است آن  يجور نيان يا ميگو يم کنم يمبا او درد و دل  ها وقت

ن همه ياده ما از عهده ايض زيشلوغه تعداد مر يليبخش خ ،يجور

 ينتـرن در مـورد همراهـ   ين من و ايب بار کيا مثالً ي ميآ ينمکار بر 

ش يپـ  يريـ مارسـتان درگ يانجام اسکن خارج از ب يمار برايکردن ب

د طبـق  يـ با گفـتم  يمد برم اما من يکه من با گفت يماومده بود او 

ش ين مشـکل پـ  يـ قبل هـم ا  يد بارهايس بخش شما بريدستور رئ

زر گفـت کـه   يسـوپروا  ده شـد يزر کشـ ياومده بود مسئله به سوپروا

نکـه  يا يهـم بودنـد کـه بـرا     ييزرهايد بـره امـا سـوپروا   ينترن بايا

  "ا و برو يحاال کوتاه ب گفتند يمر نکنند به ما يخودشون درگ

د يـ از د زر اثـربخش يسـوپروا  يا حرفـه  يهـا  تيصالحگر ياز د

ـ  يمشارکت کنندگان ارائه نقـش آموزشـ    مـورد ح مسـائل  يا توضـ ي

برحسـب   يزريسـوپروا  يبـه عبـارت  به نظارت شونده اسـت   نظارت

فقط گزارش مسـائل   يتجارب نظارت شوندگان خوب است که بجا

ر شدن بـا پرسـنل بـه آمـوزش و     يا درگيه و مشکالت نظارت شوند

آمـوزش دادن توســط   يژگـ يوجـود و .پـردازد  يمـ اصـالح همزمـان   

ر رفتـار و  ييـ ار مهم است چرا که از اهداف نظارت تغيزر بسيسوپروا

است کـه  مقاومت  ر و کاستن ازييدر مقابل تغ يريجاد انعطاف پذيا

  .است يابيقابل تحقق و دست يبه راحتبا آموزش 

است که مثالً اگر گـزارش   يزريسوپروا"  ديگو يم» ب«پرستار 

و  کنـد  يمـ سند همه پرسنل را جمع يخوب ننو ها بچهرا  يپرستار

ن بـا پمـپ   يض هپاريمر ياز بود که براين بار کيا ي ،ده يادشون مي

گه اومده بودند گذاشته يبخش د زم ايم بلد نبوديون شروع کنيانفوز

را  يد دوز بعـد ييـ ايب ميـ زد يمـ نـگ  ز يبودن تمام شده بود هرچـ 

مـد و بهمـون طـرز    وزر ايسر ما شـلوغه سـوپروا   گفتند يمد يبگذار

م کـه فقـط   يـ هـم دار  يگريزر ديحاال سوپروا گذاشتنش را گفت و

  ."ره يدستش به گزارش م

 يهـا  تيصـالح  ايـ ات ير خصوصيسا يدارا زر اثربخشيسوپروا

 قاطعيت و ثبات باشد يمت در کار يت و قاطعيهمچون جد يا حرفه
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آميز  موثر و موفقيت تيريمد يها يژگيواز  گيري تصميم در رفتار و

از درجـه   کـه  خواهـد بـود   کـارا گـاه مـوثر و   آن گيري تصميم .است

معقول و ثبات پس از  قاطعيت. قاطعيت و ثبات الزم برخوردار باشد

در حل و فصـل امـور و    يمهمنقش  ،جوانب مختلف مسئله يبررس

 يمعنـا دارد البته قاطعيت بـه   نظارتسازمان به اهداف  يياب دست

جوانـب مختلـف    نکـردن  يبررسـ  ،در اتخـاذ تصـميم   نکـردن دقت 

برخـورد خشـن و عـدم     اسـتبداد،  ،عجوالنـه  گيـري  تصميم ،مسئله

 يوقت کهقاطعيت بدين معنا است  بلکه ،انعطاف در تصميم نيست

شـد، بـا جـديت بـه      يآورمسئله جمع  يکاطالعات الزم در مورد 

  .مرحله اجرا در آيد

 زر اثـربخش يسـوپروا مشارکت کننـدگان   يها دگاهيداساس ر ب

ق نظارت شونده يهمچون تشو يگريد يا حرفهت يصالح يد دارايبا

 بـه  پرسـنل  کـه  يتالش زانيم از يآگاه باد يزر بايباشد سوپرواد يبا

مـار  يت مراقبـت ب يـ فيبه اهداف سازمان و ارتقـاء ک  يابيخاطر دست

 جبـران  درصـدد  قيتشـو  و پاداش اعطاي قياز طر ،دهند يم انجام

 اسـت ازمنـد آن  ين گر نظارت شوندهيد ياز طرفد يبرآ آنان زحمات

ت ياحسـاس رضـا   و مراقبت ارائه شده از کارشتا  دکه شناخته شو

 ريتـأث  پرسـنل بر عملکـرد   يو يها قيتشواست که  يهيبد .ندينما

 . داردمثبت 

زرها فقط نکات ضعف يسوپروا يبعض"  ديگو يم» ق«سرپرستار 

ک نفـر تنهـا   يـ ک شب آمده يکه  يدر صورت يول ننديب يم يو منف

ض داشت بخـش  يمر قدر نياد بدبخت يسيبخش را اداره نموده بنو

هـم   يامـا بعضـ   کننـد  يمـ و  کـار  نياکم ،شود يمخوب بود تشکر 

 مض خوب انجايمر يکار برا يکن يهمکار يهستند اگر با هر بخش

  " کنند يمگزارش هم  يدردانق يو برا} نديگو يم{ گن  يم يبده

  زرها بـه پرســنل در  يرواپسـو  يبعضــ " ديـ گو يمـ  »ن«رون تـ م

 زرهايوپرواسـ  يبعضـ .کننـد  يمـ ره کمـک  يـ گـزارش و غ  ،يريگرگ

ن يو محبوب هستند بـه خـاطر همـ    دوستشان دارند يليپرسنل خ

و  کننـد  يمـ  ها آنو کمک  کنند يمبرقرار  يارتباط بهتر ،کارهاشان

اگر نتوانند مشکل حل کنند به مـا   .دوستانه است شوننحوه تذکرات

امـا   کننـد  ينمـ ت يزرها شـکا ين سوپروايپرسنل از ا دهند يمارجاع 

زرها که يکه از سوپروا يتيت و نارضاين شکايشتريبرعکس پرسنل ب

  ."ارتباط خوبه  ياز عدم برقرار يناش کنند يمبه من 

شــامل رفتـار و برخــورد   يارتبـاط  يهــا تيصـالح / هــا يژگـ يو

  شــنونده فعــال بــودن و  ،حيتــذکرات صــح همناســب، ارائــه دهنــد

   .بود يشياندمثبت

وجــود  اثــربخش ينيزر بــاليســوپروا يهــا تيصــالحگــر ياز د 

رفتار و برخورد مناسب بـا نظـارت    شامل تم يارتباط يها تيصالح

خـوش برخـورد و    :اثـربخش  يزرهايچنانچـه سـوپروا   .شونده است

و مثل  ندينما يمح ان و لحن خوب مطريبوده و مسائل را با ب مؤدب

 اخــالق مناســب يدوســت بــا نظــارت شــونده رفتــار نمــوده و دارا

و نه مافوق بودن  ينظارت شونده احساس راحت که يطور باشند يم

 .شـوند  يمـ رش واقـع  يار مـورد پـذ  يداشته باشد و بسـ زر يبا سوپروا

و  ينشـده و بـا پختگـ    يو احساسـات  يعصـبان  اثـربخش  زريسـوپروا 

و عدم درگيري با نظارت شـونده   کارخونسردي و آرامش در  حفظ

ـ  يکه وجود آن بـرا  دينما يمبا مسائل برخورد  زر کـه  يک سـوپروا ي

ــوقعيــدرگ ــغ ،يتير مســائل م ــي ــل پ ــد ،ينــيش بير قاب و  يتيريم

 نظارت شونده ر حفظشانب و باشد يمار مهم يبوده بس گيري تصميم

در مـوارد   بجـز  ننمـوده و  "لـج "در کار با نظارت شونده  .کندد يتاک

   .دينما ينمه يا گاليخاص از نظارت شونده گزارش 

خسـته نباشـي    ديآ يموقتي . .زريسوپروا" ديگو يم» ب«پرستار

 پرسـنل  يکنـ  يمـ  فکـر  زرهايوپروابعضـي سـ  } ديـ گو يمـ { گـه  مي

پـيش سـالم    .کنيحتماً جلو پاشون بلند شدي و سالم  ،نوکرشونه

سـالم   کنـه  مـي از دور دست باال  ه،مثل دوست.. .زريوپرواس .نيستند

بـا   يجـور  نيهمده که  يادت هم مي ،خوبه ها بچهبا  همودب.کنهمي 

  " يض و همراش و همکارا رفتار کنيمر

 يهـا  تيصـالح گـر  يبرحسب تجـارب نظـارت شـنوندگان از د   

 مـوثر  دادنشنونده فعال شامل گـوش   زر اثربخشيسوپروا يارتباط
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به نظارت شونده و عدم قبوالندن نظرات خـود بـه نظـارت شـونده     

ارتقـا و  که موجب  پرسنل شناخت ارتقاءزر جهت يکه سوپروااست 

از  يريـ زر با بهره گيسوپروا .کند يماستفاده  شود يم يسازمان يبقا

 دنيشـن از  پـس  ،پرسـنل  احسـاس و مـوثر   فعـال  دادن گـوش  فن

 دهنـده ن نشـا  يو يرفتـار و  يگفتـار  بازتـاب د و ياو تائ يها گفته

 وهيشـ  نيـ ا و اسـت پرسـنل   احساسـات  درکو  ها دل ددر دنيشن

 احسـاس  ها آن بهو  کند يم تيهدانظارت و را  پرسنلدادن،  گوش

   .دهد يم استقاللو  تيمسئول

کـه   پرسـه  نمـي  درسـت زر يسـوپروا  " ديـ گو يمـ »ک «پرستار 

و  ميکنـ  يمـ دل بـاز   ددونستند ما در يه چون ميتون چت مشکال

 آرامـش حـداقل   ،يحـداقل گفتـ   .يگفتـ  يماما  .ن و اونيا ميگو يم

 }سـتم مشـکل دارد   يس{ دنـ مشـکل دار  يگفتـ  يمـ باز  ،بخش بود

ـ  يزد يحرفـ  ،جهنم حداقل حرفمـون را گـوش داد    يرا خـال  تدل

 .ميسـاز  يممشکالت بخش  باما .دهد يمآدم به کارش ادامه  ،يکرد

د همـش شـما   يـ نه شما مشکل دار .بهنجا خويا گفتند يم ياما بعض

  ".ديمشکل دار

 يهـا  تيصـالح ر ياز سا ينيا خوش بي يشياندن مثبت يهمچن

ک يـ د مشارکت کننـدگان اسـت چنانچـه    يزر از ديسوپروا يارتباط

ان موارد مشکل زا يدن و بيد و ديفقط تاک يبجا زر اثربخشيسوپروا

 يشيمثـبت انـد آورد يمده و به زبان يز ديو اشتباه نکات مثبت را ن

ت، بـهبود در روابـط، و سـالمت  يزر بـه هـمراه خـود موفقيسوپروا

ت سـازمان  يپرسنل را به دنبال دارد که خود موفق يو روح يجسم

ک زبـان  يـ از کـه   يزرانين سـوپروا يبنابرا را به همراه خواهد داشت

د يـ د از کننـد  يمـ خود استفاده  يها گفتهنانه در يمثبت و خوش ب

 .باشند يم تر موفقو  تر مقبولپرسنل 

 يريرادگيا يزرها فقط برايسوپروا يبعض" ديگو يم» ن«مترون 

انجام  يجور نيان پانسمان چرا يمثالً ا نديب يم يآمدن و رفتار منف

بـاکس   ياف سـفت رد چـرا اطـ  يدين داروها را چرا زودتر کشيشده ا

فقـط   کننـد  يمـ پرسنل هم فکر . رهيخته و غيسوزن رر درپوش س

 ييچنـد تـا  اما  .نديب ينممثبت را  نديب يمرا  يزر نقاط منفيسوپروا

ک نکته يو } نديگو يم{گن  يتا قوت را م ۱۰هم هستند که مثالً 

  "نجا خوبه دستتان درد نکند يگن ا يم را يمنف

ـ  زر اثربخشيسوپروا يارتباط يها تيصالحگر ياز د  اسـاس  ر ب

بـه   اسـت  يمسـائل منطقـ  شـدن   متـذکر تجارب نظارت شوندگان 

بجـا   يو يهـا  دادنر يـ گبر اساس نظرات نظارت شوندگان  يعبارت

ا يـ اعمال کنترل د جهت يزران بايسوپروا دهد ينم ير الکيبوده و گ

 ديـ داشته باشـند با انجام کار  يبرا ياصول يارهايح معيصحنظارت 

ده و سطح انتظارات نظـارت  يازها فراهم گرديش نيقبل از نظارت پ

احساس کنـد  نظارت شونده اگر  و ناظر برهم مشخص گرددشونده 

بـر او   توان ينمپس اده نشده قرار د يوار يدر اخت يکه امکانات کاف

  .گرفتراد ياو اا از ينظارت کرد و کار درست را از او خواست 

ره دفتر  يم يآدم راحته وقت،يس فالن " ديگو يم »ک«پرستار 

کنـه   ياحسـاس نمـ  نه يشـ  يشـون مـ  يپ کنـه  نمـي اصالَ احسـاس  

د يايب ياگر خانم فالن کنه ميشون کار يا يبرا يو وجدانه زريوپرواس

و  درسـت مـن شخصـاً چـون     به خدانکارتون اشتباه است يد ايبگو

صـد در   کند يمکه طرف قبول  زند يمحرف  ياست و طور يعقالن

ـ  ير به گرد و خـاک رو يگ يالکمثالً  رميپذ يم صد اورژانـس   يترال

کم  يترال يتو يده اما اگر تعداد دارو يزرها نميسوپروا يمثل بعض

  ."گه يباشه م

بـه عنـوان تـم     يت کل نگـر يا صالحي يژگين پژوهش ويدر ا

ات يگـر خصوصـ  ياز دچنانچه .بود ها تمر يرنده سايو در برگ يمرکز

ا يـ ا توجه به همـه جوانـب موضـوع    ي يکل نگر زر اثربخشيسوپروا

رنده همه جوانب يدر نظر گ يزر واقعيسوپروا يمسئله است به عبارت

و بـا   ا توجه کننده همزمان به همـه مسـائل اسـت   يو همه موارد و 

 يو ارتباط يعلم ،يا حرفه ،ياخالق يها يژگيوو  ها تيصالحق يتلف

بـا در نظـر گـرفتن همـه      و جاد کـرده يدر خود ا يع و کليد وسيد

امکانـات و   ،ط بخـش يدر تذکرات شرا دهد يمط نظر يجوانب و شرا

 ينگـر  يد از بخشيزران بايسوپروا.رديگ يمرا در نظر  يانسان يروين
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ر يوالت ساحت ريتأثکنند و مسائل را تحت  يخوددار ينگر يا جزئي

داشـته باشـند    يسـتم ينگرش س يبه عبارترند يدر نظر بگ ها بخش

د نـ خواه نظارت نه اموريقادر به انجام به يهنگام تنهازران يسوپروا

ک يند و بداند در قالب يبب مند نظام کلک يبود که خود را در قالب 

 ديـ د يد اقدامات خود را بر اساسـ يو طبعاً با کند يم ستم عمليس

آن است  يزريسوپروا ينگر و جامع نگر انجام دهد و شرط اصل يکل

اجـزا را در ارتبـاط متقابـل بـا      ،ينگـر  ييران، با گذر از جزيکه مد

و د نبکن جامع يديآن با د يت رهبريدر هدا يعند و سيببگر يکدي

ل ارتباطـات  يـ تحل و يبر اصل کل نگـر  يستميکرد سيرو يبه مبان

   .توجه داشته باشد يرونيو ب يدرون

 هباشـ  يزر واقعـ يسوپروا ،زرياگر سوپروا " ديگو يم »م«پرستار 

ـ انتقال  ضويمر خواهد يم رديگ يمهمه را در نظر  ـ  دهب را  مشـکل  اي

 نيـ اا مشکل اون و با برخورد خوب ي يماريبا علم به ب کنهبرطرف 

 خـودش  کاردر حيطه  کهد باش يزريوپروااما اگر س کنه يرو م کار

 نيا } ديگو يم{ همي گ .هبه من ربطي ندار کار نيا} ديبگو{ به گه

 کنترليد ايباست و مسئول خدمات خودش  يفالن مسئول کار کار،

  " رهيبه گاگر س باشد بايد همه را در نظر  کند

  
 

  ید همپوشانیبا
  اثربخش ينيزر باليسوپروا هاي يژگيواگرام يد ):۱(شکل شماره 

  
  يريجه گيبحث و نت

 يا گستردهف ياز به طيخوب ن يزرهايسوپروا ها افتهياساس ر ب

و  يو ارتبـاط  يا حرفـه  ،ياخالقـ  ،يعلمـ  هـا  يژگيوات و ياز خصوص

 1اسپنسـر  دارنـد  ينياثر بخـش نظـارت بـال    يجهت اجرا نگري کل

شامل  ها نگرشات و يصاز خصو يعيف وسيط سدينو يمز ين ۲۰۱۰

                                                
1 -Spencer 

زر الزم يسـوپروا  يدانش و عملکرد خوب برا و يارتباط يها مهارت

  ).۲۶(است 

زر در ين بر اسـاس تجـارب مشـارکت کننـدگان سـوپروا     يبنابرا

از پرسنل بوده تـا   يبهتر ينيدانش و مهارت بال يد دارايوهله او با

نظارت داشـته   ها آن يو درمان يبهداشت ،يبتواند بر عملکرد مراقبت

جرها را خوب بدانند يو پروس ها مراقبت يد استاندارهايبا ها آنباشد 

ن مهم فراهم نباشد امکان نظارت يند اگر ايز به روز نمايو خود را ن

 يکل نگر یژگیو
 يهایژگیو

يحرفه ا  
 يهایژگیو

یاخالق  

 يهایژگیو
یارتباط  

 يهایژگیو
یعلم  
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 زر اثـربخش يسـوپروا ست يق و همه جانبه بر نظارت شوندگان نيدق

 علـل  هنشـان داد  تحقيقـی باشـد   يدانش و مهارت کاف يد دارايبا

 به وابسته مراقبت، فرآيند در شدن ريدرگ براي پرستاران يعالقگ يب

 اسـتانداردهاي  بـا  پرسـتاران  آن طـول  در کـه  است ينيبال نظارت

ـ  .)۲۷( شوند ينم قياس خوب يپرستار زران بـر  ين سـوپروا يهمچن

در  به خصوصمارستان يت کار که نظارت و اداره امور بياساس ماه

باشـند   يتيريمد يدانش و تجارب کاف يد دارايعصر و شب است با

در اکثـر مواقـع    به خصـوص که  يمارستانيب يها تيموقعتا بتوانند 

 ييبقا نديت و اداره نماياست را هدا يو اضطرار ينيش بيرقابل پيغ

درصد مـديران پرسـتاري مـورد     ۷۵ سندينو يم ۱۳۸۳و همکاران 

درصد سوپروايزرها از دانش متوسط برخوردار بوده  ۳/۶۴مطالعه و 

 ۵۰ همچنـين  .و دانش سرپرستاران نيز در حد متوسط بوده اسـت 

درصـد سـوپروايزرها داراي عملکـرد     ۵۷درصد مديران پرستاري و 

ن الزم است بين دانش، نگـرش و عملکـرد   يبنابرا اند داشتهمتوسط 

ديران پرستاري گام برداشت و شرايطي فراهم ساخت که مـديران  م

  . )۲۸( پرستاري از دانش و عملکردي مطلوب برخوردار گردند

ارتباط باال باشند چـرا   يمهارت برقرار يد دارايزران بايسوپروا

در  يمارسـتان يد بـا پرسـنل ب  يـ که جهت انجام کار در وهلـه اول با 

برخـورد   يو رفتـار  يخالقـ ا ،يشـغل  ،يالتيمختلـف تحصـ   يها رده

مارسـتان  يارتبـاط درون ب  يبرقرار يند و در وهله بعد رابط براينما

در  هـا  آنن برخـورد و رفتـار مناسـب    يبنـابرا  هستند ها آنبا برون 

 ها آننکه يا به خصوصبسزا دارد  ريتأث ها آن يانسان يروين يبهرور

-بـه د يـ را ندارنـد با  هـا  مراقبـت و  ها تيموقعامکان نظارت بر تمام 

نظـارت شـونده رفتـار     هـا  آنرفتار کنند که بـدون حضـور    يا گونه

ان يـ ب ۱۳۸۳و همکـاران   يمـ يزع .ح را انجـام دهـد  يصـح  يمراقبت

وظيفه مداري "شيوه رهبري  ياز ديدگاه مديران پرستار ندينما يم

بوده، اما بيشتر پرسنل پرستاري شيوه رهبـري  " و رابطه مداري باال

بيـان کردنـد   " وظيفه مداري و رابطه مداري پـايين "مديران خود را 

 به نظررهبري مديران اثربخشي الزم را ندارد که  يها وهيشچنانچه 

فقـدان دانـش کـاربردي مـديريتي مـديران و همچنـين        رسـد  يمـ 

سازماني منجر به عدم اثربخشي رفتارهاي مديريتي  يها تيمحدود

از طريـق اقـدامات اثـربخش در بهسـازي مـديريت      . شـود  يمـ آنان 

، توانمندسازي سازماني و رواني را افزايش داد که توان يمپرستاري 

 ).۲۹( پرستاران گردد يا حرفهدر نهايت نيز منجر به ارتقا عملکرد 

رواني در محيط  بهداشت برزر يسوپروارفتار و برخورد  يچگونگ

اخالقـي   و يرفتار هنجارهاي ديزران بايسوپروا کار بسيار مهم است

. ، عدالت، صداقت و احترام را مدنظر قرار دهندتيقاطعمعيني مثل 

الگـوي مناسـبي بـراي     توانـد  يمـ  مارستانيزران در بيسوپروارفتار 

و برداشت  يشغلت يو بر رضا يادگيري چگونگي رفتار مناسب باشد

ط امن و همراه با يخود به عنوان مح يط کارينظارت شونده از مح

 با مرتبط فاکتور سه .بگذارد ريتأثت افراد يو شخص هاآن بهاحترام 

 و کـار  محـيط  جـو  سـوپروايزر،  بـا  پرستاران، ارتباط شغلي رضايت

  .)۸( باشد يم فردي بازخورد

مـافوق در نظـر    بـه عنـوان  زر ين نحوه عملکرد سوپروايهمچن

-تيبوده و تعهد و مسئول يو اخالق يکار يالگو دگاننشنونظارت 

کارها در  يريگينظارت و پ يدر جهت اجرا به خصوص يو يريپذ

از نظـر پرسـنل    سدينو يم 1اسلوان.نظر نظارت شوندگان مهم است 

 ،ارتباطـات حمـايتي   يتوانـايي برقـرار   :مشخصات مهم سـوپروايزر 

بيـان تعهـد بـراي ارائـه      ،باليني مرتبط يها مهارتداشتن دانش و 

نظارت شوندگان نظر دادنـد   .مهارت خوب گوش دادن بود ،نظارت

 هـا  آن کـه اسـت   يوده و فـرد بـ مـدل   يک به عنوانسوپروايزر  که

 يالتحـ ه چو در کند يمنگاه  ،الهام نموده ها آنبه  کنند يماحساس 

   .)۱۴(باليني و دانش پايه را دارد  عملکرداز 

بـه  الزم  يهـا  تيصـالح د با استفاده و کسب يبا ينيناظران بال

احساس خوب و  يرفتار کنند که نظارت شونده از نظارت و يا گونه

راد يـ و ا ينـ يب يبا منف يت کند و نه نظارت را مساويت و حمايامن

مـاه نظـارت بـاليني     ۶شان دادنـد بعـد از   ن محققان. بپندارد يريگ

                                                
1 Sloan 
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و  شـان يکارپرستاران بيشتر احسـاس تصـديق و تائيـد در محـيط     

  ). ۳۰. (رضايت باالتر داشتند

 زر اثـربخش يسـوپروا  يالزم بـرا  يها تيصالحمقاله  يها افتهي

در انتصـاب   يران پرسـتار يو بـه مـد   ديـ نما يمـ شدن را مشـخص  

ز ين يزريد سوپروايو به افراد کاند کند يمسته کمک يزر شايسوپروا

ط الزم محک يات و شرايتا خود را در لحاظ خصوص رساند يم ياري

1اسلواناست که  ين در حاليبزنند ا
 درصد ۶۵ که نمود انيب ۱۹۹۸ 

 نقش سوپروايزري براي کافي آمادگي که دارند اعتقاد سوپروايزران

مديران پرسـتاري دربـاره دانـش و     سدينو يم ضيغمیو  )۴( ندارند

نياز آموزشـي زيـاد    ،هاي پرستاري مراقبت کيفيتتضمين  عملکرد

  ).۲۹(دارند 

و  ينقـش حـام   ياجـرا  زر اثربخشيسوپرواات ياز خصوص يکي

 توانـد  يم يرتنظارت شونده در صو .بان از نظارت شونده استيپشت

ن يداشته باشد که احساس کند ا ياز او حرف شنورد و يناظر را بپذ

بان يو پشـت  يحامت مراقبت و به عنوان يفين کيتضم يشخص برا

 سـند ينو يمـ  ينيدر مورد نظـارت بـال   2يف و مکفليکاتکل.است يو

 ،ارائه دهنده حمايـت  -۱: کليديدر برگيرنده پنج تم  ها آن تئوري

 عملکردافزايش و غني نمودن  -۳ ،رشد و توسعه دادن ،پرورش -۲

درگيـر نمـودن در چـالش     -۵تشويق به تجارب جديد و -۴ باليني

نشان داد  ها افتهيهمچنين  .است کارکردنهوشمندانه و سرسختانه 

  ). ۳۱( استارائه دهنده حمايت  ،مرکزي تم که

نتايج نشان دهنده نياز  سندينو يم زين 3نسون و کاماکاريورايس

دانش پايه و خود  ،فردي يها تيصالحبه حمايت پرستار در توسعه 

نـوع   يک را و هالبرگ ايده نظارت باليني 4برگ .)۳۲(آگاهي است 

خالقيت و جو سازمان را بهبود داده  که دانند يم ياستراتژي حمايت

   .)۳۳( بين فردي باشد مشکالتاست بافري براي  ممکنو 

                                                
1 -Eslovan 
2 - Mcfeely 
3 - Kamaker 
4 - Berg 

زر يسـوپروا  يهـا  يژگـ يوبنا بر تجـارب مشـارکت کننـدگان از    

در نظارت است چنانچه نظـارت شـوندگان    يشيمثبت اند اثربخش

را نظارت کنـد و مسـائل و    ها آنک نفر يکه دوست دارند  يدر حال

نقـاط قـوت و    د دوست دارنـد کـه بـر   يرا گوشزد نما ها ان اشکاالت

مـورد توجـه    هـا  آند شود و عملکرد درسـت  يتاک ها آنح کار يصح

ز يـ باالتر نران يان شدن به مدين بيحزر قرار گرفته شده و يسوپروا

 مشخصـات فـردي   در مورد 5نسون و هالبرگيوريس .منعکس شود

مشخصـات فـردي سـوپروايزرين     نيتر مهماز  سندينو يمسوپروايزر 

بيـان احسـاس درسـت و     ،و فهميـدن  درکتمايل و آمادگي بـراي  

  ).۳۴( .بود کردنواقعي و تائيد و تصديق 

ن يـ کشـف شـده در ا   زر اثـربخش يسوپرواات يگر خصوصياز د

ر يسـا  قيـ زر بـا تلف ياست که الزم اسـت سـوپروا   نگري کليمطالعه 

توجه همـه جانبـه    و يا حرفهو  ياخالق ،يارتباط ،يعلم يها يژگيو

ـ  ابـد يت دسـت  ين صـالح يـ بـه ا د نظارت اربه تمام مو در  ياز طرف

 ياديـ ز يهمپوشـان  زريسوپروا يالزم برا يها يژگيوا ي ها تيصالح

  .وجود دارد

 يدارا زر اثـربخش يسـوپروا ک يـ کل الزم است که ر ن ديبنابرا

کـه   آنچهباشد اما  يو ارتباط يا حرفه ،ياخالق ،يعلم يها تيصالح

 از يقـ يبـا تلف  ينگـر  يت کلـ يصـالح  ديـ نما يمـ  ياو را برجسته م

  .فوق است يها تيصالح

  

  ر و تشکر يتقد

 دانشـگاه  در طرح مصـوب  و دکترا رساله از بخشي مطالعه اين

ز ا را خـود  تشکر و قدرداني پژوهشگران مراتب .است ت مدرسيترب

ه يـ کل و از دارنـد  يمـ ت مدرس اعالم يترب دانشگاه يمعاونت پژوهش

پرستاران و  سرپرستاران ،زارانيسوپروا :شرکت کنندگان در مطالعه

  .آورند يم به عملو سپاس  ريتقد ارانيبه

                                                
5 - Hallberg 
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