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  يپرستار يهاقات مراقبتيتهران ، مرکز تحق يار دانشگاه علوم پزشکيدانش ١

  )سنده مسئولينو(اراک  يعلوم پزشکدانشگاه  ييو ماما يدانشکده پرستار يات علميتهران ، عضو ه يدانشگاه علوم پزشک يپرستار يدکتر يدانشجو٢ 

  مقدمه

و  يبـه طـور مـداوم بـا تحـول درونـ       يانسان در سراسر زندگ

در واقـع تحـول جـزء    . رامون خود مواجـه اسـت  يجهان پ راتييتغ

 يو يزنـدگ  يها جنبه و تمام باشد يمانسان  ير زندگيناپذ ييجدا

 ت ويـ ک موقعيـ سـت دادن  بـا از د  يرييـ هر تغ. گيرد يمرا در بر 

ر، يين در تغيبنابرا. )۱(باشد  يمگر همراه يت ديبدست آوردن موقع

ا حالـت  يط يت، شرايا حالت به موقعيط يت، شرايک موقعيگذر از 

در  يرات اساسـ ييـ ند گـذر بـا تغ  ياز آنجا که فرا. دهد يمگر رخ يد

فرد همـراه   يرفتار يو الگوها ها يتوانمند، روابط، ها نقش، تيهو

در حرفـه  . )۱-۳( داننـد  يمـ ر ييـ از تغ ي؛ آن را نوع مهمباشد يم

؛ از جملـه  شوند يمز پرستاران به کرات با گذر مواجه ين يپرستار

   اسـت  ليالتحصـ  فـارغ ن موارد، گـذر نقـش در پرسـتاران تـازه     يا

)۵-۳( .  

 ۱۰حاضـر بـيش از    در حـال  التحصـيل  ه فـارغ زپرستاران تا

دهند و مطالعات  را پوشش مي اه يمارستانبنياز پرستاري  درصد

 ها يمارستانبمديران پرستاري  درصد ۱۰دهند كه فقط  نشان مي

 و 
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 به طور بهداشتي اعتقاد دارند كه پرستاران جديدهاي  سيستم

ـ  بـا توجـه بـه    . )۳(د كامل آمادگي ارائه مراقبت ايمن و مؤثر را دارن

اسـتخدام   يمنبع برا ينتر بزرگ ليالتحص فارغنکه پرستاران تازه يا

 ۱۰از هـر   دو نفرن حال، يبا ا. تندهس يستم مراقبت سالمتيدر س

حرفـه را تـرک    يليالتحصـ  فـارغ سـه سـال اول بعـد از     ينفر در ط

 يدارا انتقال از دوره دانشجويي بـه وضـعيت پرسـتار   . )۶(د کنن يم

پرستاران . با مشكالتي براي يك پرستار مبتدي همراه است ١پروانه

د بـازار كـار   التحصيل با شـور و شـوق و انتظـارات بـاال وار     تازه فارغ

شـغلي   يها تيو مسئولاما انطباق با ساعات جديد، قوانين  شوند يم

  . )۷(د زا باش محرك و استرس ها آنتواند براي  مي

اسـت کـه گـذر از     يداد مهم زندگيک رويشدن  ليالتحص فارغ

ند يفرا نيو ا گذارد يمر يدانشجو تأث يزندگ يها جنبهتمام  يآن رو

. يابـد  يمـ ادامـه   يليالتحص فارغپس از  اه سال يو حت ها ماه يدر ط

پرسـتاران بـا    خصوص به و يان حرف سالمتيگذر نقش در دانشجو

  . )۸(همراه است  ها حرفهر ينسبت به سا يشترياسترس ب

بيـرون   ،دادن يرو يبه معن  transpireنيواژه گذر از فعل الت

فـرا   رخنـه کـردن،   فاش شدن،، بخار پس دادن نفوذ کردن، مدن،آ

. )۹(گر گرفتـه شـده اسـت    يد ييک سو به سوياز  و رفتن دنيتراو

نامـه  لغـت . کنـد  يمـ آن را منعکس  يف امروزيه گذر تعرياول يمعن

ک يـ ا گذشـتن از  يـ عبـور  -۱آکسفورد، گذر را بـه عنـوان   يسيانگل

ک مرحله بـه  يعبور از  -۲ر يي؛ تغيگريا مکان به ديت، عمل يوضع

سـخن بـه    ايـ و  در فکـر  يتانتقال از حال-۳و  يبعد يمرحله تکامل

که در مورد  ين افرادياز اول يکي. )۱۰(د کن يمف يگر تعريحالت د

او . بـود  ٢بـه نـام ون گنـپ    يمفهوم گذر مطالعه کرد؛ انسان شناس

را شامل سه  کرد يمد دخالت يک حالت جديکه در کسب  ينديفرا

پـس از  . دف نمويتوص ٤)قيتلف(ب ي، انتقال و ترک٣جدا شدنمرحله 

را به عنوان  و گذرنمود  يات پرستارين واژه را وارد ادبيس ايلآن م

                                                
1. registered nurse 
2. Van Gennep 
3. Separation 
4. Incorporation 

س حرکت يگذر از نظر مل. نمود يمعرف يدر پرستار يمفهوم مرکز

او . تاس يگريت ديا وضعيت به حالت يا وضعيک حالت يا عبور از ي

مفهـوم گـذر تمرکـز     يگـر رو يد يهـا  رشتهاگرچه  داد کهح يتوض

ل يتسـه  يي، توانـا يرشته پرسـتار  فرد منحصربهاما کمک  اند نموده

کـه از گـذر در    يگـر يف ديتعر. و رفاه است يگذر به سمت سالمت

 از همکه به موجب آن  داند يم ينديشده است گذر را فرا يپرستار

و سـپس   يثبـات  يد، بيترد بروز حالتت منجر به يواقع يختگيگس

 و در يگـذر در پرسـتار   يبـه طـور کلـ   . شـود  يمت يواقع يبازساز

 يثبات يب يها دورها ير، پل زدن ييگر به عنوان نقاط تغيد يها رشته

از  يدوره مشکل و شامل) ۲(ف شده است ين دو حالت تعادل تعريب

از دارد بـه  يگذر اغلب ن. )۱۲(د باش يم) تطابق( يو سازگاراسترس 

 يقبلـ  يها دانستهر رفتار با ييتغ يد را برايدانش جد ينکه شخصيا

د يـ جد يت اجتمـاع يـ ف خود را در موقعيتعر نيق کند و بنابرايتلف

کـه   يت کسـان يـ ر در حمايدرگ و افراد يچالش پرستار. ر دهدييتغ

و نـد گـذر را درک کننـد    ين اسـت کـه فرا  يـ تحت گذر هسـتند، ا 

و کمک به افراد جهت کسب مجدد ثبـات   يرا برا يموثر مداخالت

نـه گـذر   يدر زم ياريمطالعات بس. )۱۱(د انجام دهن يسالمت حس

 ينـد يگـذر را فرا  ها آن همهمختلف انجام شده است  يها حوزه در

 ينيش بير قابل پين حال غيع و درده، مداوم يچير، پياجتناب ناپذ

 هـا  آناز  کـدام  چيهـ امـا  . )۴،۵،۱۳( انـد  کـرده ف يزا توص و استرس

 يامـدها يپ ندها ويشـا ي، ابعاد، پها يژگيو از يو واضحف روشن يتعر

  . اند نکردهآن ارائه 

 ي، دانشمندان براياز جمله پرستار يعلم يها رشته يتمام در

ژه موجـود در  يـ و هـاي  يـده پدو  هـا  يتواقعل منظم يمطالعه و تحل

ن رو به ابداع و ياز دارند و از ايم نيخاص خود، به مفاه يقلمرو علم

م، بـه اجمـاع   يبحث در مـورد مفـاه  . )۱۴( پردازند يم ها آنف يتعار

و خطر اسـتفاده بـدون تفکـر از     کند يمکمک  ها آنافکار در مورد 

  . )۱۵( دهد يمرا کاهش  ها آن
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ـ  يعلم هاي يشرفتپاز مراحل مهم در  يکيل مفهوم يتحل ک ي

ل مفهـوم  يتحل يها يو استراتژند يفرا. شود يممحسوب  نيپليسيد

 و درمـورد توجـه قـرار گرفتـه      يجـد  بـه طـور  ر يدو دهه اخ يط

 ييت آن نقـش بسـزا  ياهنمودن م و روشن يشرفت رشته پرستاريپ

 يسـاختمان  يهـا  بلـوک م بـه عنـوان   يدر واقـع مفـاه  . داشته اسـت 

و را شـکل داده منجـر بـه توسـعه      ها يتئور شوند که يمحسوب م

ل مفهـوم عـالوه بـر    يتحل. گردند يم يبدنه دانش پرستار گسترش

 يتجـارب در پرسـتار   يو سـازمانده  ها يدهپد يکمک به طبقه بند

 يها برداشتاز  يريشگي، پها يدهپدافراد از ر مشترک يمنجر به تفس

 و دراز مـوارد پنهـان    ياريبس يتعارض، شفاف ساز و بروز يشخص

 يکردهـاي رواز  يکـ ي. شـود  يمـ  ين پرستاريپليسيت ديت تقوينها

بـر  کـه   باشـد  يمـ  ١راجـرز  يل مفهوم؛ روش تکـامل يدر تحل ياساس

د يـ دانـش تأک  و توسـعه  در بسـط  هـا  آن و نقـش  مورد نظر ميمفاه

م مورد توجه قرار يمفاه يايت پوين روش ماهياساساً در ا. نمايد يم

کـه   کنـد  يمشنهاد يل مفهوم را پياز تحل يکرديراجرز رو. گيرد يم

ل گـرا بـودن   يـ انـه بـودن و تقل  يبه مشکالت مربوط بـه اثبـات گرا  

 دهـد  يمـ ان يـ پا ٢ل مفهوم واکر و اوانتيمانند روش تحل ييها روش

)۱۶( .  

ل يتحل يسنت يکردهاياز جهات با رو يارياز بس کرد راجرزيرو

ل، يـ نـد تحل يکـه فرا  کنـد  يمـ د يـ او تاک. باشـد  يمـ مفهوم متفاوت 

است تا  ٤ک دسته از مراحل هم پوشانندهياست و شامل  ٣يرخطيغ

کـه   دارد يمـ ان يـ راجـرز ب . پشت سرهم باشـد  يها گام ينکه دارايا

مورد نظـر   ل مفهوم، شفاف کردن مفهوميتحل يهدف ساده و اساس

ـ  ين شـفاف سـاز  ياست و ا ص ياز توسـعه تشـخ   يک بعـد اساسـ  ي

، يخياز لحـاظ تـار  . )۱۶،۱۷(اسـت   ينيو حل مسئله بـال  يپرستار

ه يـ شـه در نظر ير هـا  آن ليو تحلم يج در مورد مفاهيرا هاي يدگاهد

ل يـ از تحل يدگاه  هـدف اصـل  ين ديدارند در ا يياصالت گرا يفلسف

                                                
1. Rodgers  
2. Walker & Avant 
3. Non liner 
4. Overlapped stages 

ن يهمچن. باشد يمفهوم مورد نظر م» و جوهرهاصل «ه ب يابيدست 

ــر  ــا آناز نظ ــاه ه ــماه يم دارايمف ــابتي ــتن   ٥يت ث ــد و داش بودن

بـر  . بـود  يک مفهـوم الزم و کـاف  يم يترس يثابت، برا يها مشخصه

ـ  يم جـدا از بافـت اجتمـاع   ي؛ مفـاه يدگاه فلسـف يـ ن ديـ اساس ا ا ي

، امـا در  گيرنـد  يمـ ل قـرار  يم مورد تحليگر مفاهيبا د شان يوابستگ

 ٦ايـ پو يثابـت نبـوده بلکـه ذاتـ     يتيماه يم دارايراجرز، مفاهمدل 

سـت بلکـه   يقـت مطلـق ن  يحق ين روش، جسـتجو يـ هدف ا. دارند

بـه  . )۱۸( باشـد  يمـ بوده و وابسته به زمان و بسـتر   يقت، نسبيحق

 که يبه طور. است ٧يکرد وضعيک رويکرد راجرز يگر، رويعبارت د

ر بسـتر  زمـان وهـم د   در طـول معتقـد اسـت هـر مفهـوم هـم       که

  . )۱۵(د باش يمهمراه  يراتييکاربردش همواره با تغ

از  عمومـاً ل مفهـوم  يـ تحل يکه روش تکامل کند يمان يراجرز ب

 يا نـه يو زمهمواره مبنا  و خودت کرده يتبع ييکرد استقرايک روي

ن يـ در ا. کنـد  يمـ نده را فـراهم  يآ در شتريب قيو تحق يبررس يبرا

ا و يپو يتيماه يهوم همواره دارااست که هر مف نيبر اروش اعتقاد 

شـدن   و شفاف يازمند واضح سازين شهيو همتکامل بوده  در حال

ک يشتر خود به عنوان ين روش بيج بدست آمده در اينتا. باشد يم

را هـر مفهـوم از   يـ ز. )۱۴(ن ايک پايتا  شود يمنقطه آغاز محسوب 

ن يـ ال در يـ هدف از تحل. به رشد برخوردار است و رور يمتغ يحالت

 و آشـکار ج آن يـ مفهوم، موارد استعمال را حيو توضح يکرد تشريرو

شـتر  يب و تکاملتوسعه  يبرا ييآن به عنوان مبنا هاي يژگيو يساز

ت يـ پرسـتاران تـازه کـار اهم    گذر درمفهوم . )۱۹(د باش يممفهوم 

ران ي، مدينيپرستاران بال. دارد يپرستار و آموزش نيدر بال ياريبس

 ن مفهـوم و يـ ات اياز خصوصـ  يبا آگاه يآموزش انيو مرب يپرستار

 هـاي  ياسـتراتژ  يريکـارگ  بهبا  توانند يمآن  يامدهايپ ندها ويشايپ

ن يـ ج اينتا يل نموده و باعث ارتقايان را تسهيمناسب، گذر دانشجو

ف يـ ل مفهوم منجـر بـه ارائـه تعر   يگر تحلياز طرف د. ند شونديفرا

                                                
5. Fixed entity 
6. Dynamic entity 
7. Dispositional 
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اطالعات . کند يم يربردرا کا و مفهومواضح و روشن از مفهوم شده 

، اجـرا و  يزيـ برنامـه ر  يل مفهـوم بـرا  يـ ن تحليـ به دست آمده از ا

ـ . کـاربرد خواهـد داشـت    يآموزش پرسـتار  يابيارزش ن بـه  يهمچن

و  ليالتحصـ  فـارغ ت پرستاران تـازه  يوضع يابيتوسعه ابزار جهت ارز

  . )۲۰(د نه کمک خواهد نموين زميدر ا يتئور توسعه

در  يل مفهوميچ گونه تحليکه ه يابيم يمبه متون در  يبا نگاه

رفته يصورت نپذ ليالتحص فارغنه مفهوم گذر در پرستاران تازه يزم

نـه  يزم نيـ در اکه  يده ايبا توجه به مشکالت عد که يدرحال. است

از  ياريرا بسـ يـ ز رسد يمبه نظر  ين امر الزم و ضروريوجود دارد ا

  . )۲۰(د م هستنيمربوط به مفاه يمسائل در علم پرستار

 گـذر در ن مطالعه حاضر با هدف روشن ساختن مفهـوم  يبنابرا

، ها يژگيوشتر يب و شناخت، درک يد پرستاريدانش آموختگان جد

آن در  راتييــو تغ يآن در بافـت پرسـتار   يامـدها يندها و پيشـا يپ

باور اسـت کـه    نيبر امعاصر  يپرستار. افته استيطول زمان انجام 

ر ييـ حـال تغ  دائمـاً در مربـوط بـه آن،    هاي يدهپدقت انسان و يحق

از  يا مجموعهدر بافت  و تنهابه هم دارند  گیهستند، عناصر وابست

دگاه بـا  يـ ن ديـ از آنجا کـه ا . باشند يمر يقابل تفس اي ينهزمعوامل 

طالعـه از  م يل مفهوم راجرز مطابقت دارد، برايتحل يکرد تکامليرو

  . کرد استفاده شدين رويا

 

  مواد و روش كار

ن يـ در ا. راجرز انجام شده اسـت  يکرد تکاملين مطالعه با رويا

. اجـرا شـد   )۱(گام تکامل مفهوم مطـابق جـدول شـماره    ۶کرد يرو

مطالعـه بـه    يدر ط ها يتفعالن ياز ا ياريراجرز معتقد است که بس

ت يــماه ينـد مطالعـه دارا  يفرا. گيرنـد  يمــطـور همزمـان صـورت    

صـرفاً   گانه ششمراحل  .باشد يم پذير انعطافو  ي، چرخشيرخطيغ

 ديو نبارد يمطالعه انجام پذ يد در طياست که با هايي يتفعالانگر يب

ن روش تمرکـز  يـ در ا. نمـود  يتلقـ  يآن را به مثابه مراحـل متـوال  

در  ميو مفـاه خـام اسـت    يهـا  داده ليو تحل آوري جمعمطالعه بر 

مورد مطالعه قـرار   هر حرفهخاص  و بافت ي، فرهنگينه اجتماعيزم

  . )۱۷،۱۸(د گيرن يم

  راجرز يل مفهوم تکامليند تحليمراحل فرا -۱جدول

شـامل  (ه مربوطـ  و اصـطالحات  مورد نظـر مفهوم  ييشناسا-۱

  )نيگزيجا يها واژه

 يجمــع آور يک حــوزه مناســب بــرايــ و انتخــابن يــيتع-۲

  اطالعات

مفهوم  هاي يژگيون ييمرتبط جهت تع يها داده يجمع آور-۳

ان يـ ، ميفرهنگـ -ياز جملـه اجتمـاع   يفتبـا  يرهايمتناسب با متغ

  )مرتبط با مفهوم امديو پشامد يپ يدادهايرو( يو زمان يا رشته

  مفهوم هاي يژگيو در نظر گرفتنل اطالعات با يتحل-۴

ک مورد مثال مناسـب در رابطـه بـا    يان يدر صورت امکان ب-۵

  مفهوم

شتر يل به منظور تکامل بيتحل يها داللتو  ها يهفرضن ييتع-۶

  . )۲۰۰۸، ٢ريو ب ١واگنر(وم مفه

معتبـر   ياطالعـات  هاي يگاهپامفهوم، محقق به  ييپس از شناسا

ــ ــد يعلم ــترس مانن  ,PROQUEST, MEDLINE   در دس

CINAHL, SIENCEDIRECT, BLACKWELL, 

IRANMEDEX, SID     مطالعـات   يمراجعـه نمـود و بـه جسـتجو

پديـده   در ارتباط با ينظر گرفتن محدوده زمان بدون درانجام شده 

افـت شـد کـه در    ين رابطـه  يـ در ا ياريمقـاالت بسـ  . گذر پرداخت

ــيپليند ــاي يس ــديمختلــف روانشناســ  ه   و  يت، پرســتاريري، م

لذا جهت محدود کردن جستجو فقـط مقـاالت   . بود يجامعه شناس

ده گـذر از  يـ پد نظـر گـرفتن   بـا در  ين پرستاريپليسيموجود در د

 يهـا  واژهنظر قرار دادن  دوران دانشجويي به پرستار باليني و با مد

، "٥دانشـجوي پرسـتاري  "، "٤كـار  پرستار تازه"، "٣گذر"مانند  يديکل

ـ . انجام شـد  مجدداً، در کل مقاله؛ جستجو "گذر نقش'" ن از يهمچن

                                                
1. wagner 
2. bear 
3. Transition 
4. New graduate nurse 
5. student nurse  
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تـا   ۱۹۹۹ يهـا  سالجستجو محدود به مقاالت  ينظر محدوده زمان

مـورد  ۲۰۱۰تـا سـال    ۱۹۹۹ه مقاالت از سـال  يلذا کل. شد ۲۰۱۰

زبان بـود   يسيجستجو محدود به مقاالت و انگل. قرار گرفت يبررس

سـپس ايـن   . شـدند  يگـردآور  يو پژوهشـ  يمقاالت مـرور  هيو کل

مقاالت با توجه به اهداف پژوهش بررسي و غربـال شـدند و معلـوم    

و  يلـذا مقـاالت تکـرار   . باشـند  يمـ  ياز مقاالت تکرار ياريشد بس

 نظــر گــرفتن ربـا د ت يــدر نها. مـرتبط بــا مســئله حـذف شــد  ريغ

مقالـه در   ۳۰، متن کاملها دادهگاه يبه همه پا يت دسترسيمحدود

مقالـه بـه    ۲۸ و يمقاله به زبـان فارسـ  دو  ان استفاده گرديد کهيپا

 ليو تحل آوري جمع ها دادهپس از انتخاب منابع . بود يسيزبان انگل

ب يـ ن ترتيبد. ل مفهوم راجرز انجام شديمدل تحل بر اساس ها داده

ق قـرار گرفتنـد و   يـ عم يبررسـ  و مـورد االت به دقت مـرور  که مق

و مفهــوم  يامــدهايو پند يشـا ي، پهــا يژگــيواطالعـات مربــوط بـه   

  . ديگرد يو کد بندخالصه  و مرتبطن يجانش يها واژه نيهمچن

و  يکـرد اکتشـاف  يل مفهوم عمدتاً بـر رو يتحل يوه تکامليدر ش

مختلف مرتبط با  يها جنبهق ين طريتا از ا شود يمد يتأک يياستقرا

بـرعکس   هـا  دادهل يـ در تحل. رنـد يقـرار گ  ييمفهوم مـورد شناسـا  

کـار موکـول    يبـه انتهـا   هـا  داده زيو آنـال ل يـ ، تحليفيقات کيتحق

و  و شـتاب ن امـر بـه منظـور اجتنـاب از عجلـه      يـ البتـه ا . شود يم

ل مفهوم ياگر تحل. شود يمانجام  ها دادهاز اشباع زودرس  يريشگيپ

انجـام شـود؛ محقـق اجـازه      هـا  داده ين با جمع آوربه طور همزما

تظـاهر   هـا  دادهمفهوم از درون مجموعه  هاي يژگيونخواهد داد که 

ممکن است منجـر   ها داده آوري جمعل همزمان با يتحل. دا کننديپ

  . شود ها دادهدر خصوص اشباع  باور ناقصبه 

 گيرنـد  يمـ قـرار   يکه بعـداً مـورد بررسـ    يمقاالت که يحالدر 

را  يبهتر هاي يدهاحداقل  ايو شتر منجر شده ينش بيبه ب توانند يم

ل يـ تحل يکلـ  طـور  بـه . نديدر رابطه با مفهوم تحت مطالعه ارائه نما

. شود يمانجام » ١زيک آناليتمات«ک استاندارد يتکن بر اساس ها داده

                                                
1Thematic analysis 

ات، اطالعـات  يخصوصـ ( هـا  دادهاز  هـر طبقـه  ن صـورت کـه   يـ به ا

قـرار   شيو آزمـا  يطور جداگانه مـورد بررسـ   به) و مراجع اي ينهزم

ن يـي تع انـد  شـده ظـاهر   ها نوشتهکه در  ياساس يها تمتا  گيرند يم

از کـار   و مسـتمر نـد مـداوم   يک فرايـ ز ين مرحلـه از آنـال  يا. گردند

ن يا مـوارد مشـابه در بـ   يـ مجـدد نقـاط    يو سـازمانده  يسازمانده

و بـه هـم   سـتم مـرتبط، قابـل درک    يکه س ياست تا زمان ها نوشته

  . )۱۶(د جاد شويا ها کنندهف يوسته از توصيپ

، هـا  و دادهه مقـاالت  يکل ياز جمع آور پس زينن مطالعه يدر ا

را کـه بـه    يه مقـاالت ين صورت که محقق کليل انجام شد به ايتحل

 يب شـماره گـذار  يـ عنوان نمونه انتخاب کرده بود را ابتـدا بـه ترت  

در کـه   ييها تمالعه نمود و را مط ها آن طور کاملبه  و سپسنموده 

مشخص نمـود   ها آنر يدن خط زيمفهوم گذر بود را با کش خصوص

ف يبـه دنبـال تعـار    ها آن و در متنسپس مجدد مقاالت را خوانده 

 ن ويگزيجـا  يهـا  واژهآن،  يامدهايو پندها يشاي، پها يژگيومفهوم، 

 بـه  ييهـا  برگـه را در  شد يمافت يکه  يم مرتبط بود و موارديمفاه

ودر  ها يژگيوک صفحه يمثالًدر . نمود يمادداشت يصورت جداگانه 

ن محقـق  يهمچن. ب تا آخرين ترتيبه هم ندها ويشايگر پيصفحه د

که مفهوم مورد نظر  افتد يم يچه اتفاق: مثل يبا استفاده از سئواالت

ن مفهـوم  يـ وقوع مفهوم کدامند؟ ا ي؟ مقدمات الزم برادهد يمرخ 

را بــه همــراه دارد؟ در مقــاالت جســتجو  ييامــدهايپ ج ويچـه نتــا 

اما در  آمد يمبه دست  يشتريالبته در مقاالت اول موارد ب. کرد يم

 شـد  يمـ  يشتر اطالعـات بـه دسـت آمـده تکـرار     ي، بيمقاالت بعد

سـپس اطالعـات بـه دسـت     . به دست آمد ها دادهکه اشباع  يتازمان

 ٢سـب هر طبقـه، برچ  يشد و برا يسازمان ده و يآمده طبقه بند

 فـن ن ين از ايگزيجا يها واژهم مرتبط و يمفاه. مناسب انتخاب شد

 از بـه کـاهش و  يـ ار کـم بودنـد و ن  يبسـ  هـا  آنرا يـ بودند ز يمستثن

  . )۱۶(نداشتند  بندي دسته

  

                                                
2. Label 
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  ها يافته

ل اسـت  ين مرحله انجام تحلي، اول١مفهوم هاي يژگيو ييشناسا

در  . )۱۹، ۲۲،۲۱(د شـو  يمـ از مفهـوم منجـر    يف واقعيکه به تعر

 يدر طند محور است که افراد را يده فرايک پديمطالعه حاضر، گذر 

 يف قابل قبول جهانيچ تعرياگرچه ه. کند يمر ير درگييپاسخ به تغ

 يکيدگاه تئـور يـ ن حـال دو د يدر مورد مفهوم گذر وجود ندارد؛با ا

 يکرد تکامل مراحل زندگيرو ياول: کنند يمف ي، مفهوم را تعرياصل

د، يجد يها نقش و کسب يمختلف تکامل يها دورهن يباست که در 

اسـت   يزندگ يدادهايو رودر مورد حوادث  يگريو د افتد يماتفاق 

دگاه يـ هـردو د . شـوند  يمـ ثابـت   دو نقطهن يکه باعث عدم تعادل ب

ده يـ چينـد گـذر پ  يبـه فرا  يانسـان  يهـا  پاسخکه  کنند يمشنهاد يپ

ن يهمچن. )۲،۱۱( يرندگ يم در بررا  يدوران بحران و گذرهاهستند 

د يـ از استرس، ترد يا دورهتجربه استرس آور، : ن مفهوم به عنوانيا

ر، ييـ در پاسخ به تغ يندي، فرا)۱(ش کشمک پر از، )۲۳،۲۴( و ترس

 يدارا کـه  ديـ جدبـه نقـش    هـا  پاسـخ از  اي يچيدهپشامل مجموعه 

، چـالش زا، سـخت،   )۷،۲۶(ل ، مشـک )۲۵(ن ، پنهـا ينامرئ يتيماه

. است) ۲۵،۲۸(ب قابل اجتنا ريو غ يده، تکراريچي، پ)۲۷(ر فشارآو

 ٣يا برزخ اجتماعي٢متون از آن به عنوان دوره در برزخ بودن  يبرخ

از عـدم   يا دورهت از آن به عنوان ينز و ودگيلکيو. اند بردهنام ) ۲۳(

ـ . )۲( کننـد  يمـ اد يـ فرصت  جاديو ا يريب پذيثبات، آس ن يهمچن

که شامل مقاومت  اند کردهذر مشخص ند گيفرا يسه بعد برا يبرخ

د شـ با يرمـ ييرش تغيپذ تاًيو نها رييمورد تغدر  ير، دوگانگييبه تغ

است کـه   يند فرديک فرايست، بلکه يمنفرد ن يداديگذر رو. )۲۵(

رفتـار   يفـرد  يالگوها. افتد يماز زمان اتفاق  ينيدوره نامع يدر ط

 رييگذر تغدوره  يط در و روابطت، نقش ي، هوها يتوانائارتباط با  در

ند يفرا. )۲۹(ر است ييرش تغيمفهوم گذر نشان دهنده پذ. کنند يم

                                                
1. attributes 
2. In limbo 
3. Social limbo 

در را  شدن ريدرگر و تفاوت و ييمثل تغ ياتين خصوصيگذر همچن

  . )۱۱( رديگ يم بر

پـنج   يکه مفهـوم گـذر دارا   دهد يمق متون نشان يدق يبررس

ـ  ييجـدا ( ٥، انفصـال ٤نـد يفرا: اسـت  يوجهـان  يت اساسيخصوص ا ي

  ٨يپاسخ انسان يو الگوها ٧ي، آگاهيفرد٦، درک)رکتح

ش يکه باعث گذر شـده قابـل پـ    يدادينکه روياعم از ا: نديفرا

نـد  يک فراي، گذر يا طوالنيباشد  کوتاه داديرو ايو ا نه يباشد  ينيب

و شروع . )۲۵(د افت يما در طول زمان اتفاق ياست که به صورت پو

احساس حرکت، تکامـل   کي وآن به طور همزمان رخ نداده  خاتمه

 يهـا  وانـت ان شروع يفاصله م. در ارتباط با آن وجود دارد انيو جر

گذر ممکن است  يباشد و انتها يطوالن ايو گذر ممکن است کوتاه 

ند به دنبـال  ين فرايا. ات مشابه زمان شروع را نداشته باشديخصوص

د يـ ک شـروع جد ي و بهظاهر شده  يو سردرگم يشانياز پر يا دوره

است که شـامل سـه    ير زمانيخط س يگذر دار. )۲(د گرد يمختم 

، فـاز انتقـال   )يتـرک کـردن نقـش قبلـ    ( ييفاز جـدا : مرحله است

  . )۱،۳۰) (ديافتن نقش جدي(ق يو فاز تلف) دينقش جد يريادگي(

 ين مشخصه گذر، انفصال بـه معنـ  يبارزتر: )جدا شدن(ت حرک

. باشـد  يم ها آنبه ت فرد وابسته ياست که احساس امن يقطع روابط

مطالعـات آمـده    ين حرکت به سمت داخل نقـش در برخـ  يهمچن

 يها مکان ٩ن مرحله از دست دادنيمربوط به ا هاي يژگيواز . است

در  و آنچه رفت يمان آنچه انتظار يمرجع آشنا، اختالف م يها مکان

 يط کنونيامد شرايکه پ يديجد يازهايوجود دارد، ن يط کنونيشرا

) ۲(د بمانن يه ممکن است برآورده نشده باقک يقبل يازهايناست و 

 يند خصوصـاً احسـاس نـاامن   ياز احساسـات ناخوشـا   ياريکه به بس

  . )۲۶،۳۱،۳۲( شوند يموعدم تعادل منجر 

                                                
4. Process 
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6. Perception 
7. Awareness 
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9. loss 
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ـ  يدادهايرو ريو تفسدرک : يدرک فرد ن اشـخاص،  يگذر در ب

و  ها واکنشجه نوع يدر نت. مختلف متفاوت است و جوامع ها فرهنگ

داد گذر يدرک رو يدر واقع چگونگ. وت خواهند بودز متفاين ها پاسخ

ر ينـد گـذر تـأث   يتوسط فرد تجربه کننده آن، در نحوه پاسخ بـه فرا 

درک  بـر حسـب  ن تجربه در افـراد مختلـف   يا يمعنا. دارد ييبسزا

، تجـارب افـراد   يدرک فـرد  بر اسـاس . )۲،۱۱(ت متفاوت اس ها آن

  . منحصر به فرد است

ن يبنابرا. ينه ساختار باشد يم يده شخصيک پديگذر : يآگاه

 يو بازشناســ ييگـذر در ارتبـاط بـا شناسـا     يامـدها يو پنـدها  يفرا

 تواند يم يو باز شناس يين شناسايچن. باشد يم تيو موقعشتن يخو

ط انجـام  يگر در محيا اشخاص ديتوسط شخص تجربه کننده گذر  

 يکـه رو  يراتـ ييد از تغيـ ن اسـت کـه شـخص با   ينکته مهم ا. شود

که فرد از  يداديدر رو. )۱۱(د داشته باش يآگاه يتا حدود هدد يم

ا يـ خودآگـاه  ( کنـد  يمـ را انکـار   هـا  آن ايـ و نـدارد   يرات آگاهييتغ

ش يند گذر نشده بلکه در مرحله پيشخص هنوز وارد فرا) ناخودآگاه

نکـه در  يد قبـل از ا يـ با ين مـواقع يدر چنـ . برد يم به سراز انتقال 

از آن برطـرف   يالش گردد، موانع آگاهند گذر تيل فرايجهت تسه

  . )۱۱،۲(شود 

 يدارنـد چگـونگ  ل يـ پاسـخ تما  يالگوها: يپاسخ انسان يالگوها

پاســخ از  يالگوهــا. )۲(ف کننــد يتوصــ را رييــتغپاســخ افــراد بــه 

نـد گـذر   ير قابل مشاهده در طـول فرا يا غيقابل مشاهده  يرفتارها

ـ  يمـ  يرفتـار  يالگوها ييشناسا. شود يم يناش  يبـرا  ييمبنـا  دتوان

در  يرفتـار  ياز الگوهـا  يبرخـ . گذر باشـد  يدادهايرو يطبقه بند

، يگشتگ گم، يتيهو ي، بيسردرگم: ند گذر عبارتند ازيپاسخ به فرا

، اضـطراب،  يريک پـذ ي، تحرينقش، سرخوردگ يجي، گيناهماهنگ

، خـود پنـداره   در رييـ تغ، ي، خوشـحال ي، وجد و سرخوشـ يافسردگ

نـامطلوب   يهـا  واکـنش ، )۷،۳۱،۳۳(نفـس   به و اعتمادنقش  يفايا

ر ييـ ، مقاومـت در برابـر تغ  )۲۵(ر ييتغ در مورد، ابهام )۳۴( يعاطف

اختالف در واکنش . )۳۶( يتيريو مد يفرد يزا تنش، تجارب )۳۵(

، سالمت يزياز تفاوت در سطح برنامه ر يند گذر ناشينسبت به فرا

 يطـ يبع مح، مناها مهارت، يو آمادگ، سطح دانش يو عاطف يجسم

د باشـ  يمـ گران يدرک منظورها و انتظارات د يو چگونگ يتيو حما

)۳۷ ،۲۹( .  

  : گذر يط الزم برايشرا و ١ندهايشايمقدمات، پ

د قبل از وقوع مفهـوم موجـود   يهستند که با يطيمقدمات شرا

ل هستند و يمفهوم تحت تحل يازهايش نيندها، پيشايپ. )۲(د باشن

که  کند يمشنهاد يراجرز پ. )۲۲( رندگذا يم ريمفهوم تأثوقوع  يرو

ـ  يامـدها يندها و پيشـا يپ ييد به شناسايمرور متون با ک مفهـوم  ي

شـتر مفهـوم کمـک    يت بيبـه شـفاف   هـا  نيـ ا يرا هر دويانجامد زيب

  . )۱۶( کند يم

بـودن،   يپرستار يچون دانشجو يمفهوم گذر با وجود عناصر

، ينيلط بـا يکنترل شده، محـ  يط آموزشيک، محيالت آکادميتحص

و  هـا  يـت قابلر در ييـ ر نقـش، تغ ييـ ت، تغيـ از به حمايمدل نقش، ن

 يبـرا  يلـ يزمان، دل در طول افراد ريمتغ يازهايفرد، ن هاي يزشانگ

 ياز عوامل خـارج  يناش ينقش و انتظاراتر در تقاضاها يي، تغ٢شدن

د يـ عقا يسـاختارها  در رييتغهمچون  يجه عوامل داخليدر نت ايو 

بـر  موجود هم  ياجتماع يط فرهنگيکه شرا ندک يمدا يفرد ظهور پ

ــت  يتأث آن ــذار اس ــحما. )۷، ۲۳،۲۶(رگ ــاعي ــعيت اجتم ت ي، وض

ـ  يسـت ي، زي، اقتصاديفرهنگ ه جامعـ  و منـابع  ياجتمـاع  - يو روان

)۸،۱۱،۲۶( .  

 توان يمگذر موثر باشد  نديبر فرا تواند يمکه  يگريد طياز شرا

پ يـ جـنس، ت  ماننـد سـن،   خود پرستارک يات دموگرافيبه خصوص

، يارتبـاط  يهـا  مهارتمانند  يشناخت روان اتيو خصوص يتيشخص

، باورهـا،  هـا  نگـرش ن ي، همچنـ ي، سـالمت روانـ  يا مقابله يها روش

و و نحوه حل مسـئله   يعلم و سطحزان دانش ياعتقادات، مذهب، م

 تواننــد يمـ  رگـذار يتأث گـر يدعوامـل   . اشـاره نمـود   يانتقـاد  تفکـر 

ان يـ ران، مربي، مـد همکـاران  ريسـا  يا و حرفـه  يفـرد  هـاي  يژگيو

                                                
1. antecedents 
2. Reasons for becoming 
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 ياجتمـاع  زانيـ و مدر شـروع کـار    يآشناساز يها برنامه، يآموزش

 تواند يمن وجود مدل نقش يهمچن. پرستاران باشند يا حرفهشدن 

کـه   يياز آنجـا . )۳۸(د ان کمک کننده باشـ يدر گذر موفق دانشجو

ند چندگانـه ممکـن   يشـا يپ يدادهايده است؛ رويچيپ ينديگذر فرا

 - يع سـالمت يوقـا . فتنديدوره اتفاق ب يست به طور همزمان در طا

جاد کرده و منجر به ياجدايي  توانند يم يتيو موقع ي، تکامليماريب

  . )۲(ند گذر همزمان شوند يا چند فرايبروز دو 

کـار  در پرستار تازه  يماريمثل وجود ب يماريب-يع سالمتيوقا

مثل  يع تکامليوع کار، وقادر رابطه با شر يبروز مشکالت روان تن اي

مثـل   يتيع موقعيوقا.... و ياز باردار يمثالٌ ناش يکيولوژيرات بييتغ

مثـل   يت زنـدگ يوضـع  در رييتغخانواده،  نيدر روتبروز اختالالت 

، ۱۱(ه دور از خـانواد  يا کار کردن در شـهر يازدواج، بچه دار شدن 

۳۹( .  

  : مفهوم گذر يامدهايپ

اظهـار  ) ۱۹۸۶(س يک وملـ يـ ازچت بـه نقـل   يـ نز و ودگيلکيو

جـاد  يا يگـذر ذاتـاً مثبـت هسـتند و بـرا      يامـدها يکـه پ  دارند يم

کـه   کننـد  يمـ ان يـ گـران ب ي؛ اما دروند يمر به کار ييبا تغ يسازگار

گـذر ممکـن    يامدهايپ. شوند يم و زوالگذرها منتج به هردو رشد 

ک يـ را گـذر هـم   يـ ند گـذر رخ دهـد ز  يدر فرا يا نقطهاست در هر 

ند، تجارب افـراد  يفرا يها شاخص. )۲(ت ند اسيک برايد وهم نيفرا

گـذر   نـه يدر زماسـت   و ممکـن  کنند يمف يک گذر را توصيتحت 

پرستاران در معـرض خطـر    ييشناسا ينقش پرستاران تازه کار برا

ند شامل تسلط يبرا يها شاخص. بکار روند موثر ريغ يامدهايپ يبرا

  . )۲(است  و رفتارها ها مهارتبر 

 ييگذر نقش از دانشجو يامدهايبا استناد به متون، پ يورکلبط

داً يشـد  يامـدها يار مثبـت تـا پ  يبسـ  يامدهاياز پ ينيبه پرستار بال

به  يند گذر بستگيامدها در فرايپ يچگونگ. باشند يممتفاوت  يمنف

ر اشـاره  يـ به مـوارد ز  توان يمدارند که از آن جمله  يعوامل متعدد

مداخله گر از جملـه   يرهايگذر، متغ در حالات فرد يخصوص: کرد

به کـار گرفتـه    يتطابق هاي ياستراتژزان تضاد نقش، ابهام نقش، يم

ـ  هـا  يژگيو، يتياز منابع حما يزان برخورداريشده توسط فرد، م ا ي

گذر، خصوصـاً   يامدهايپ ليالتحص فارغدر پرستاران تازه . ابعاد گذر

فـراهم شـده از    يهيو تـوج  يآموزش يها برنامهت يفير کيتحت تأث

 يها برنامهوجود . )۳۸،۴۰(سازمان استخدام کننده قرار دارد  يسو

بـه   ها آنشدن موفق  يموثر منجر به اجتماع يو آشناساز يآموزش

  . )۴۱( کند يمل ينقش را تسه و گذر شود يمخود  يا حرفهنقش 

مثبت گذر در پرستاران تازه کار شـامل اضـطراب و    يامدهايپ

درک مثبـت از نقـش خـود،     کـردن  دايـ پر، کمتـ  يمشکالت عاطف

شتر، اعتماد به نفس بـاالتر و ارتبـاط   يو قدرت ب ياحساس توانمند

، توسعه تفکر ١پرستار ماهرشدنت، يش صالحيبهتر با همکاران، افزا

 يريـ م گي، تصـم )يانعکاسـ ( يتفکـر بازتـاب   يهـا  مهـارت و  يانتقاد

 ، کســب تعهــديو شخصــ يا حرفــه ين زنــدگي، تعــادل بــياخالقــ

جـه  يشـتر و در نت يب يت شـغل يت و رضـا يـ ، امنيا حرفهو  يسازمان

ماران يت مراقبت از بيفيش کيش احتمال ابقاء در سازمان، افزايافزا

  . )۳۸،۴۱،۴۲،۴۳(د باش يم ياثربخش-نهيش هزيو افزا

اضـطراب،   کـار شـامل  گذر در پرستاران تـازه   يمنف يامدهايپ

ــييجــدا ــدگيي، تنهــايتيکفــا ي، ب ، يجــي، گيرگم، ســردي، درمان

زه، کـاهش  يـ ، ابهام نقش،کـاهش انگ فشار نقش، يدگي، تنيآشفتگ

ـ  يري،کناره گيور بهره ـ  يش تضـادها ياز نقـش، افـزا   يروان ، يدرون

ماران يت مراقبت از بيفيه، کاهش کيف روحي، تضعيشغل يتينارضا

  . )۴۴،۴۲،۳۳(د باش يمترک خدمت  يگاه يو حت

  ٣م مرتبطيو مفاه ٢نيگزيجا يها واژه

مفهـوم مـورد    يهستند که به جـا  ييها واژهن يگزيجا يها ژهوا

 يات بررسـ يـ در ادب. )۴۵(د شون يمف آن استفاده يتوص ينظر و برا

 ,change, becoming)(کلمـات   شده در رابطه با مفهوم گذر غالباٌ

conversion, passage ,passing و کلمــات يســيمتــون انگل در 
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گر يکدي يبه جا يدر متون فارس) تغيير عبور، ،انتقال تحول، گذار،(

  . اند شدهاستفاده 

ر بـه  ييـ شده در ارتباط مفهـوم گـذر واژه تغ   يات بررسيدر ادب

ن يـ در ا و گـذر ر ييتفاوت واژه تغ يافت شد وليعنوان مرتبط با آن 

مفهوم  که يحالدارد در  يعيار وسيطه بسير حيياست که مفهوم تغ

تـر   ياختصاصـ  اريسـ و ب بـوده  رييـ تغاز  ينـوع خاصـ   در واقعگذر 

شـتر واژه  يب يبا جستجو. )۲(ت آن محدود تر اس طهيو ح باشد يم

  . افت نشدين مورد يدر ا يگريد

  : مورد مثال

کـرد  يرو. )۲۰(د د هستنيمفهوم مف يش عملينما يبرا ها مثال

و د بـوده  يـ ار مفياست که بس يياز کارها يکيان مثال يوب ييشناسا

در . شود يمه طور مشترک انجام ل مفهوم،بيتحل يها روشاغلب  در

مهـم   هـاي  يژگـي ومشـخص نمـودن    يتين فعـال يواقع هدف از چن

 کـه  باشـد  يم ياصل نهيو زممفهوم مورد مطالعه در ارتباط با بستر 

آن مفهوم منجر  مؤثرتر و کاربردت، واضح تر شدن ين امر به شفافيا

 يدر روزهـا  يپرسـتار  يتجربه دانشـجو  ليدر ذ. )۱۶(د خواهد ش

جهـت ارائـه مـورد     ينيکـار بـال  و شروع  يليالتحص فارغل پس از او

  : ن متون آورده شده استينمونه از ب

 يچ مهـارت يه کردم يمفکر  يليالتحص فارغاول پس از  يروزها"

بـا   کـنم  يمـ  حتمـاً خـرابش  بزن،  وکتيآنژ نديبگواگر  يحت. ندارم

. اعتماد به نفـس نداشـتم  . ستميبلد ن يچ چيه کردم يمخودم فکر 

انطبـاق بـا    يخـودم بـرا   ييدر مـورد توانـا  . استرس داشـتم  يليخ

انجام دهم  خواستم يم يهر کار. د داشتميد ترديجد هاي يتمسئول

 مرتبـاً  و. انجـام بـدهم   يکـه چطـور   کـردم  يمـ از همکاران سئوال 

کـه   دانستم ينم. ا نهيدرست انجام دادم  کار راکه فالن  پرسيدم مي

ک نفـر همـراه   يشه يداشتم هم دوست وانجام بدهم  يد چه کاريبا

مثل  ها يفتش يدر بعضدر مورد تنها ماندن در بخش که . من باشد

کـه   کردم يم و تصوروحشت داشتم  واقعاً آمد يمش يپ ها يکار شب

به او  و کمکح يبد حال شود قادر به انجام اقدامات صح يمارياگر ب

  " ....ستمين

 تيـ در موقع ر گرفتنو قرا يت قبلين مدل نمونه، ترک موقعيا

 کنـد  يمـ و مشخص  دهد يمهمراه با آن را نشان  و مشکالتد يجد

  . کند يمشرفت يند است که در طول زمان پيک فرايکه گذر 

  

  بحث و نتيجه گيري

ل گذر به روشن شدن ابعاد آن منجر شد و نشان داد کـه  يتحل

در حرفـه   ليالتحصـ  فـارغ ان يده گذر دانشـجو يمسائل مرتبط با پد

 و ها تنش که طوري بهدارند،  يچند وجه ده ويچيت پيماه يارپرست

 يدانـش آموختگـان جـوان پرسـتار     يش رويپ يفراوان يها چالش

موجود نشـان داد کـه مفهـوم گـذر      اتيبر ادب يمرور. وجود دارند

 يو الگوهـا  يند، انفصال، ادراک، آگاهيفرا: مهم يژگيچهار و يدارا

گذر  يامدهايپ نيو همچنزم ال طيو شراشامد يعوامل پ. پاسخ است

مطالعـه  . شـد  ييمارستان شناسـا يپرستاران تازه کار در ب نهيدر زم

نـد  ين فرايـ ، انديو خوشـا ج مثبت يحاضر نشان داد که عالوه بر نتا

ات، يالبته در ادب. ز همراه باشدين يمنف و تبعاتامدها يبا پ تواند يم

؛ يدر پرسـتار  ايـ و  يتکـامل  يشتر در رابطه با گذرهايمفهوم گذر ب

 يمـار يا مراحل مختلـف ب ي يسالمت-يماريگذر از حاالت مختلف ب

که به مفهوم گذر در پرسـتاران تـازه    يان شده است، لذا مطالعاتيب

و . ار محدود بوديپرداخته باشند، بس ينيکار بالبه  ييدانشجو کار از

با روشن شدن مفهـوم  . نشد افتياصالً ن رابطه يمفهوم در ا ليتحل

. جاد نموديت موجود ايوضع يابيارز يبرا ييها شاخص توان يمگذر 

ف متنوع در يمفهوم گذر، وجود تعار دهيچيو پت مبهم يبه علت ماه

بـر  . قابل انتظار است يامر يژه پرستاريو و بهات علوم مختلف يادب

 يپرستار گذر در بافت يبرا توان يمل حاضر يتحل هاي يافته اساس

  : ف را ارائه نمودين تعريا
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 يدار کـه حـداقل دارا  يت نسبتاٌ پايان دو وضعيا ميپو يحرکت"

 يرات الگـو ييـ تغ ازمنـد يو نبـوده   و خـروج ورود، عبور : سه مرحله

  " . است يزندگ

که تحت گذر  يت کسانير در حمايدرگ و افراد يچالش پرستار

 يمـوثر  و مداخالتند گذر را درک کنند ين است که فرايهستند ا

 يسـالمت  و حـس اد جهت کسب مجـدد ثبـات   کمک به افر يرا برا

مداخالت  ين مفهوم راه برايا فيبا تعرن؛ يبنابرا. )۱۱(د انجام دهن

ـ . وضع موجود هموار شـده اسـت   يجهت ارتقا ن اطالعـات  يهمچن

و ده ين پديا يبررس يابزارها و توسعهجاد يدر ا تواند يمافت شده ي

 يفلسـف  ينـا لذا با توجـه بـه مب  . )۲۰(د کمک کننده باش ابعاد آن

قـات  يتحق يبـرا  يفرصت تواند يمن مطالعه يج اينتا يکرد تکامليرو

 يهـا  حـوزه آن در  يريکارگ و بهشتر در جهت توسعه مفهوم گذر يب

 ينيو بال يتيري، مديآموزش يها عرصهدر  و پژوهش يه پردازينظر

  . ديفراهم نما يپرستار

متن  به يبه عدم دسترس توان يمن مطالعه يا هاي يتمحدوداز 

ده گـذر را  يـ از مقاالت، پد ياريبس. مقاالت اشاره نمود يکامل برخ

محقـق   بودنـد کـه  کـرده   يبررس ير از پرستاريغ يگريدر موارد د

  . ک دست شدن مقاالت از مطالعه خارج نموديرا جهت  ها آن

ن يـ ا  يبـرا  ينظر يفيتعر توان يمل مفهوم ين تحليا بر اساس

است که  ينديگذر به عنوان فرا"ه ن صورت کيبد. مفهوم ارائه نمود

 و کسـب ثبـات   ياز حالـت بـ   و عبـور ک حالت متعادل يحرکت از 

پرسـتار و  (دو بعد  و حداقل" رديگ يدر برم را ديجدحالت متعادل 

 يعنـ ي. گيـرد  يمـ در رابطه با پرستاران تازه کار را در نظـر  ) طيمح

) طيو محشخص (لند که هردو يند گذر دخيدر فرا طيو محشخص 

ن در مفهوم گـذر  يهمچن. )۲(د هستن يدر پرستار يم مرکزيفاهم

 يالگوهـا  يرو توانـد  يمند گذر وجود دارد که ياز فرا يدرک شخص

. مهـم اسـت   يپرسـتار  ين مسئله بـرا يافراد موثر باشد و ا يرفتار

 دهيـ چيو پ ين مفهوم چند بعـد يا داد که گذر نشانل مفهوم يتحل

ن مفهوم يا. رديگ يرا در برم اتيو خصوصاز رفتارها  يفيو طبوده 

ن يـ ا. ت پرستاران تازه کار دارديشتر در جمعيب ياز به واضح سازين

ل عالوه بر ين تحليا. کند يمر ييطول زمان تغ و درا بوده يمفهوم پو

 و موانـع ل کننـده  يات مفهوم گذر؛ عوامـل تسـه  يخصوص ييشناسا

از بـه  يـ نن مفهـوم همچنـان   يـ را آشکار نمود، اما ابعاد ا گذر موفق

شـتر  يقات بيتحق شود يمه يلذا توص. شتر دارديب ييو شناساکشف 

، يران پرستاريو مد ديو اساتان ينقش مرب. نه انجام شودين زميدر ا

از  ين آگـاه يبنابرا. است ليالتحص فارغتازه  انيگذر دانشجول يتسه

ش از يگسترده آن ب يامدهايو پندها يشايمفهوم گذر، پ هاي يژگيو

ن مفهوم در حرفه يا و کاربردت يگاه، اهميجا يبه ارتقاش منجر يپ

 توانـد  يو مـ  گردد يمپرستاران تازه کار  يبرا خصوص به و يپرستار

بدنه دانش  و گسترششتر يب قيو تحق يبررس يبرا يبه عنوان ابزار

ن ين مطالعـه همچنـ  يـ ج اينتـا . ن حرفه محسوب شوديموجود در ا

م ينکـه مفـاه  يبـا توجـه بـه ا    مفهوم گذر و يبا واضح ساز تواند يم

ن يدر ا يو تئورهستند، در توسعه مدل  ها يتئورسازنده  يها بلوک

  . نه کمک کننده باشديزم
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