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Abstract 
Introduction: Socialization assumes the process of professional role acceptance and a real way of 
professional identity improvement. This study is aimed to assess socialization concept and related factors 
in nursing from 2000 - 2014. 
Methods: In this systematic review, quantitative and qualitative studies of nursing socialization concept 
identified through a search of Medline, Elsevier, Wiley data bases from 2000 to 2014. Keywords that were 
searched included “Nursing Socialization Professional Socialization” and “Nursing”. Then during complete 
review articles, English published papers of socialization and related factors were extracted. 
Results: In the first phase, 607 studies related to nursing socialization concept were found and then 41 
papers included nursing socialization directly or indirectly and between them 15 articles, 3 from Medline, 
5 from Elsevier and 7 from Wiley, were related to research directly. Once the database searches were 
complete, the papers were reviewed first by title, then by abstract, and then by full paper by reasonable 
interpretive approach. 
Conclusions: The findings showed nursing socialization is a multidimensional complex concept and is 
related to individual social factors and academic therapeutic organizations which act as facilitator or 
inhibitor. Both top and middle management levels of faculties and hospitals could use tips to form true 
socialization process and then professional identity will improve between nurses. 
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 مقاله پژوهشی            نشریه مدیریت ارتقای سالمت

 نظام مند یشدن پرستار و عوامل مرتبط با آن: مرور یاجتماع
 

 3 ی، عباس عباد2، طاهره اشک تراب ،*1 یطهماسب نیمیس

 
 رانیواحد شهرکرد، شهرکرد، ا یو بهداشت دانشگاه آزاد اسالم ییو ماما یبهداشت جامعه، دانشکده پرستار یگروه پرستار ار،یاستاد 1
 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یجراح یگروه داخل ار،یدانش 2
 رانیا...)عج(تهران، تهران، ا هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پرستار ،یجراح یگروه داخل ار،یدانش 0
و بهداشت دانشگاه آزاد  ییو ماما یبهداشت جامعه، دانشکده پرستار یگروه پرستار ار،یاستاد ،یطهماسب نیمیس: مسئول سندهینو *

 s.tahmasbi@iaushk.ac.ir: لیمی. ارانیواحد شهرکرد، شهرکرد، ا یاسالم

 21/31/1031 :مقاله تاریخ پذیرش    11/13/1031 :مقاله تاریخ دریافت

 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

 مقدمه

 قطهن. است پرستاری حرفه تکامل حیاتی جنبه ایحرفه شدن اجتماعی

 پرستاران که روشی کمک به حرفه، یک عنوان به پرستاری آغاز

 تأثیر ایحرفه شدن اجتماعی. (1) گرددمی تعیین ،شوندمی اجتماعی

 ،تأثیر این الزمه. گذاردمی فرد ایحرفه پیشرفت میزان بر عمیقی

 به پرستار روحیات و هدف نگرش، احساسات، افکار، در رشدوتغییر

 ضروری گام شدن اجتماعی بهتر درک. باشدمی ایحرفه فرد یک عنوان

 در آموزش ارتقاء جهت در آموزشی راهبردهای شناسایی برای

 .(2) باشدمی هادانشکده

 پرستاران از بسیاری برای ایهحرف زندگی به آموزش از گذر دوره

 دیدهپ عنوان به تجربه این. است برانگیز شوک حتی یا دشوار ایتجربه

 فرهنگ خرده دو Kramer از نقل به Bisholt .شودمی توصیف فرهنگی

 تحصیل دوران در که ایحرفه هاینقش ،کندمی مطرح رابطه این در را

 Professional" ایحرفه ساالری دیوان های ونقش شودمی گرفته فرا

Bureaucratic " متفاوت شکلی به که مراقبتی فرهنگ در موجود 

 شوک" ،هافرهنگ خرده این مواجهه زمان در که ،گیردمی شکل

 .(0) دهدمی رخ"  "Reality Shock"واقعیت

 علم سریع پیشرفت بدلیل خود کاری درمحیط پرستاران دیگر، طرف از

 نیزتحت پزشکی، علوم در بیشتر مهارت و دانش به نیاز و پزشکی

 بیمار زا مراقبت در پاسخگویی بدلیل جدیدالورود، پرستاران در. فشارند

 غیررسمی و رسمی قوانین یادگیری همچنین خود، کاری بستر در

 افزایش را تنش این است، آنان رفتار دهنده شکل که هابیمارستان

 چکیده

. مطالعه حاضر رودیبه شمار م یاحرفه تیتوسعه هو یبرا یراه واقع کیو  یاحرفه یهانقش رشیپذ ندیشدن، فرا یاجتماع :مقدمه

 است. رفتهیصورت پذ 2311تا  2333 یهاسال یدر ط یشدن و عوامل مرتبط با آن در پرستار یمفهوم اجتماع نییبا هدف تع

 یهاسال یشدن پرستار در ط یمنتشر شده در رابطه با مفهوم اجتماع یفیو ک یمنظم حاضر، مقاالت کم یدر مطالعه مرور :روش کار

مورد استفاده در  یهاانتخاب شدند. واژه Medline, Elsevier, Wiley یاطالعات یهادر بانک یالدیم 2311تا  2333

استفاده شد. سپس با مرور کامل  Nursingو  "Professional Socialization"و  " Nursing Socialization"جستجو

ر شده منتش یسیقرار داده بودند و به زبان انگل یشدن و عوامل مرتبط با آن را مورد بررس یمفهوم اجتماع قاًیکه دق یمقاالت، مقاالت

 شدند. سهیمقا گریکدیبودند، انتخاب و با 

شد  افتیشدن پرستاران  یمطالعه در ارتباط با مفهوم اجتماع 136مذکور، تعداد  یاطالعات یهاگاهیدر پا هیاول یدر جستجو ها:افتهی

مقاله  11تعداد  نیشدن پرستاران پرداخته بودند. از ا یبه موضوع اجتماع میمستق ریو غ میمطالعه بطور مستق 11تعداد، نیو از ا

بود. سپس مقاالت  Wileyمقاله از  6، و Elsevierمقاله از  Medline ،5مقاله از  0بوده که  هشدرارتباط با موضوع پژو میمستق

 قرار گرفت. یمورد بررس یو منطق یریتفس کردیو سپس کل مقاله رو دهینوان، چکع یشده، بر مبنا افتی

 یهاو سازمان یاجتماع ،یاست و عوامل متعدد فرد یوچند بعد دهیچیمفهوم پ کیشدن پرستاران  یمفهوم اجتماع :یریجه گینت

 تواندیآن به شمار روند. مطالعه حاضر م یبرا یمانع اینموده  لیتحقق آن را تسه توانندیبا آن در ارتباط هستند و م یو درمان یآموزش

وسعه شدن و بدنبال آن ت یاجتماع ندیفرا حیصح یریکمک کند تا در جهت شکل گ هامارستانیها و بدانشکده یانیارشد و م رانیبه مد

 پرستاران گام بردارند. یاحرفه تیهو

 مرورنظام مند ،ینیشدن، پرستاربال یاجتماع واژگان کلیدی:
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 فرهنگی با ومواجهه کار محیط به دانشجویی دوران از گذر .(1) دهدمی

 .(1) دارد بدنبال را متفاوت انتظارات جدید،

 ارک پرستاران که زمانی در شدن اجتماعی چگونگی درک شرایط این در

 ،هاارزش. (1) دارد ایویژه اهمیت ،کنندمی آغاز درمانی مراکز در را خود

 ابیارزشی کار محیط با تطابق میزان در شده، کسب رفتارهای و هانگرش

 احساس و رضایتمندی ،ایحرفه تعهد ایجاد در تطابق این. گرددمی

. ذاردگمی تأثیر سازی درونی انگیزه و شدن کار جذب متقابل، پذیرش

 از اخراج حتی و شغلی فرسودگی شغل، ترک با ناکافی شدن اجتماعی

 فیتوص نیچن را شدن یجتماعا Cherkaovi. (1) است همراه کار

 است یندیفرا یاجتماع یروانشناس در شدن یاجتماع از مراد: کندمی

 یرفتار فراگرفتن قیطر از هک آموزدمی فرد یک آن وسیله به هک

. (6) دهد انطباق گروه آن با را خود باشد، گروه تأیید مورد هک یاجتماع

Brim فرا را ومقررات هارتم دانش، افراد هک داندمی یندیفرا را آن 

 آن بدنبال و گروه از یعضو عنوان به تا سازد یقادرم را هاآن و گرفته

  Mooreاز نقل به Chitty. (8) شوند موثرواقع جامعه از یعضو

 ایجاد برای که داندمی مهارتی و دانش کسب را ایحرفه شدن اجتماعی

 .(3) است ضروری حرفه آن هنجارهای سازی درونی و ایحرفه هویت

Masters تکاملی فرایند از جزئی را هویت و مهارت و دانش این کسب 

  Cohenاز نقل به Chitty. (13) داندمی بزرگساالن در شدن اجتماعی

 که است ایپیچیده فرایند ایحرفه شدن اجتماعی که داردمی اظهار

 کسب را شدن ایحرفه برای الزم هویت و مهارت دانش، آن طی در فرد

 درونی را گروهی رفتار انجام هنجارهای هاو ارزش آن طی در و کندمی

 فرایندتاثیر این بر حاضر فرهنگ با مرتبط اجتماعی عوامل و سازدمی

 رودو آن تبع و یپرستار انیدانشجو تعداد ثرتک دلیل به لذا. (3) دارد

 دیبا ایحرفه شدن یاجتماع فرایند رشته، نیا در مختلف هایفرهنگ

. (11) گیرد قرار نظر مد یپرستار آموزش هایبرنامه هیلکدر دقت به

 تحصیل دوران در پرستاران شدن اجتماعی زمینه در بسیاری مطالعات

. است گرفته صورت وکیفی کمی رویکرد با التحصیلی، فارغ از پس یا

 نشد اجتماعی بر بیشتر شدن، اجتماعی زمینه در شده انجام مطالعات

 تحلیل و توصیف بر کیفی رویکرد در و گزارشی خود بر کمی رویکرد با

 هایبخش وپرستاران مربیان پرستاری، دانشجویان دیدگاه از مفهوم این

 .(11-12, 1, 0, 1) اندپرداخته ویژه

 از تأثیر دلیل به آن با مرتبط عوامل و شدن اجتماعی مفهوم اما

. است مانده باقی مبهم و پیچیده همچنان سازمانی مختلف هایفرهنگ

 بتمراق کیفیت ارتقاء در مفهوم این اهمیت به توجه با و راستا همین در

 و شدن اجتماعی مفهوم نییتع هدف با مطالعه نیا بیمار، از پرستار

 ایهپایگاه در مند نظام مروری روش به پرستاری در آن با مرتبط عوامل

 .شد انجام 2311 تا 2333 هایسال طی در یسیمعتبرانگل

 کار روش

 در شده منتشر کیفی و کمی مقاالت حاضر، منظم مروری مطالعه در 

 2311 تا 2333 هایسال طی در پرستار شدن اجتماعی مفهوم با رابطه

 انتخاب Medline, Elsevier Whaley اطالعاتی هایبانک در میالدی

 "Nursing Socialization" جستجو در استفاده مورد هایواژه. شدند

"Professional Socialization" و Nursing  کبان در. شد استفاده 

 انجام فوق هایکلیدواژه با جو جست زین Google Scholar یاطالعات

 .دینگرد افتی فوق موضوعات با یدیجد مقاله شد،

 و شدن اجتماعی مفهوم دقیقاً که مقاالتی مقاالت، کامل مرور با سپس

 .گردید آوری جمع بودند، داده قرار بررسی مورد را آن با مرتبط عوامل

 یچگونگ ،ابزارها پژوهش، روش پژوهش، نوع اهداف، نظر از مقاالت

 یارزیاب استفاده مورد هایواژه دیلک اساس بر نتایج ،هاداده یآور جمع

 در و شده انتخاب نظر، مورد شرایط داشتن صورت در مطالعات. شدند

 به دستیابی برای سپس. قرارگرفتند استفاده مورد مرورمنظم فرایند

 نویسی خالصه 1 نمودار مشابه جدولی در را منتخب مطالعات هایافته

 مفهوم نهایتاً و شده برداری فیش هاآن از بعد مرحله در سپس و نموده

 .گردیدند تعیین آن با مرتبط عوامل و بررسی مورد نظر مورد

 هایافته

 مطالعه 136 تعداد مذکور، اطالعاتی هایپایگاه در اولیه جستجوی در

 11،تعداد این از و شد یافت پرستاران شدن اجتماعی مفهوم با ارتباط در

 ستارانپر شدن اجتماعی موضوع به مستقیم غیر و مستقیم بطور مطالعه

. بود پژوهش موضوع با ارتباط در مستقیماً مقاله 11 و بودند پرداخته

 از مقاله 6 و Elsevier از مقاله Medline، 1 از مقاله 0 تعداد ازاین

Whaley  هایسال درطی شده یافت مطالعه میان از کل در. شد یافت 

 و تفسیری رویکرد با و انتخاب متن تمام مطالعه تعداد 2311 تا 2333

 از آمده بدست هایمقاله. گرفت قرار مقایسه و بررسی مورد منطقی

 برزیل ا،کاناد استرالیا، ایرلند، تایوان، سوئد، س،یانگل آمریکا، کشورهای

 هینظر رویکرد شامل شده انجام کیفی مطالعات رویکرد. بودند مصر و

 قوم رویکرد ،(مطالعه 6) شناسی پدیدار رویکرد ،(مطالعه 0) ایزمینه

 قسمت ودر( مطالعه 1) کیفی کمی تلفیقی رویکرد و( مطالعه 1) نگاری

 1) مقطعی یمک مطالعه ،(مطالعه 2) گزارشی خود کمی مطالعات

. بود مروری مطالعه یک و( مطالعه 1) همبستگی توصیفی ،(مطالعه

 نظمم صورت به شده انجام مطالعات با مرتبط مشخصات و اصلی نتایج

 .است آمده 1 و 0، 2، 1 جداول در شدن، اجتماعی مفهوم با ارتباط در

 بحث

 اجتماعی مفهوم پژوهش، این در شده انتخاب مطالعات مقایسه و مرور از

 پرستاران شدن اجتماعی کننده ممانعت و کننده تسهیل عوامل شدن،

 .گیرندمی قرار بحث مورد ذیل در که گردید استخراج

 اجتماعی مفهوم با رابطه در شده انجام مطالعات :شدن اجتماعی مفهوم

 دل در را بودن پرستار حس Wolf.اندداده ارائه متفاوتی تعاریف شدن

 این داندمی ایحرفه هویت به منتسب را آن و ایحرفه شدن اجتماعی

 .(10) است هاارزش سازی درونی و فردی تهعد مستلزم مفهوم،

 بخش، به ورود مقدماتی، مراحل دارای شدن اجتماعی Reising نظر از

 .(16) است تطابق و شدن رها خود حال به گرفتن، قرار آزمون مورد

Eckhardt  دستیابی به منجر داندکه می فرایندی را شدن اجتماعی 

 کارگیریب با و شده فردی هایتفاوت به تاکید با ایحرفه سطوح باالترین

 و نموده کمک عمل و نظری بین ارتباط تداوم در ایحرفه هایارزش

 رینوآو و انتقادی تفکر حریم در متفاوت تجارب کسب برای راهی را آن

 .(18) داندمی
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 2311-2333 هایسال طی در شده انتخاب کیفی مطالعات در ایحرفه شدن اجتماعی مفهوم با مربوطه عوامل :1 جدول

نویسنده 

 شماره)

 (منبع

 تعداد/گیری نمونه روش مطالعه هدف پژوهش نوع

 نمونه

 نتایج

Reising 
(11) 

 ظریهن رویکرد با کیفی

 ای زمینه

 اجتماعی چگونگی

 در پرستاران شدن

 ویژه های بخش

 13 شامل ها نمونه/هدفمند

 که بودند مرد 2 و زن 8 پرستار،

 به ورود اول ماه 1 تا 1 طی در

 های بیمارستان ویژه بخش

 وردم ایندیانا دانشگاه به وابسته

 .گرفتند قرار مطالعه

 بخش، به ورود مقدماتی، ی مرحله 1 شامل آمده بدست طبقات

. است تطابق و شدن رها خود حال به گرفتن، قرار آزمون مورد

 در سانمدر بوسیله ارزشیابی از خوبی تجربه کنندگان مشارکت

( متفاوت انتظارات بدلیل) بخش با آشنایی اولیه مراحل

 . نداشتند

Wolf (13) رویکرد با کیفی 

 پدیدارشناسی

 مفهوم تبیین

 در شدن اجتماعی

  پرستاران

 0 با کارشناس پرستار 8/هدفمند

 درمراکز کار سابقه سال 1 تا

 ایواوه دانشگاه به وابسته درمانی

 .بودند بررسی مورد های نمونه

 پرستار احساس -1: از بودند عبارت آمده بدست های مایه درون

 خاص مراحل طی ودر بوده ای حرفه هویت به منتسب که بودن

 -2. شود می حاصل شدن اجتماعی تدریجی گیری شکل

 دتعه مستلزم و است بودن حس یک که پرستاربودن احساس

 خاصی رویدادهای -0. است ها ارزش سازی درونی و فردی

 پرستاری به عمیق تعهد ایجاد در تواند می تحصیل درطی

 با ،عاطفی بعد در شدن اجتماعی بعبارتی،. باشد داشته ارتباط

 .گیرد می شکل بودن پرستار حس ایجاد

Jackson 
(11) 

 ظریهن رویکرد با کیفی

 ای زمینه

 بر اندازی چشم

: شدن اجتماعی

 رضایتمندی کاوش

 پرستاران شغلی

 23 شامل ها نمونه/هدفمند

 مراقبت بخش در شاغل پرستار

 های بیمارستان ویژه های

 .بودند واشنگتن

 انتظارات -1: بود زیر موارد شامل آمده بدست های مایه درون

 نقش تغییر -1 حمایت فقدان -0 نقش تنش -2 نقیض و ضد

 کفایت عدم بیانگر ها یافته کلی بطور شاگردی استاد تجارب -1

 قهساب با پرستاران هم و بالین به وارد تازه افراد شدن اجتماعی

 ورود زمان در افراد. بود پذیرند، می سازمان در جدید نقش که

 ثگر باع حمایت مربیان که بوده فردی انتظارات دارای حرفه به

 . گردند می وارد تازه فرد برای حمایت و سازی شفاف هدایت،

Mooney 
(11) 

 ظریهن رویکرد با کیفی

 ای زمینه

 درک و تبیین

 شدن اجتماعی

 بقا عامل ای حرفه

 کار تازه پرستار

 کار تازه پرستار 12/هدفمند

 رد بیمارستان در شاغل ایرلندی

 .دداشتن شرکت مطالعه در ایرلند

 راستا هم -1: از بودند عبارت آمده بدست های مایه درون 

. نیبالی مدیران قوانین با تطابق از نارضایتی -2 قوانین با شدن

 نپرستارا پذیری آسیب و کم قدرت نشانه به صدایی بی -0

 کار ودنب وار روتین و یکنواختینشانگر  ها توصیف این. کار تازه

 پرستاران در قدرت ضعف و محور وظیفه های مراقبت بخش، در

 . باشد می کار تازه

Kelly & 

Ahern 
(22) 

 رویکرد با کیفی

 پدیدارشناسی

 کردن آماده

 برای دانشجویان

 عرصه به ورود

 در زن پرستار 10/هدفمند

 زا بعد ماه یک و تحصیل انتهای

 شرکت مطالعه در کار به شروع

 .داشتند

 -1: از بودند عبارت مطالعه این از حاصل ای مایه درون

: شدن پیر جوانی در -2 پرستاری فرهنگ زبان کشف: پرستاری

 مهیا -0. کارکنان زدن غر مراتب، سلسله قدرت، های بازی

 نقش، تعارض: بالین امور انجام جهت الزم اندازه به نبودن

: اعفمض واقعیت شوک -. کاران تازه به پیچیده کارهای نسپردن

 و دجدی باکارهای آشنایی نا بدلیل و بوده آور تنش بسیار که

 .گردد می تشدید حس این مختلف های بخش در چرخش

Wise (21) رویکرد با کیفی 

 پدیدارشناسی

 اجتماعی چگونگی

 در مردان نمودن

 زنانه غالب با حرفه

 منظر از پرستاری

 با زن مربیان

 تعامل بکارگیری

 سمبولیک

 کنندگان مشارکت/هدفمند

 با پرستاری زن مربی 8 شامل

 بالینی کار سابقه سال 2 حداقل

 هک بود پنسیلوانیا دانشگاه در

 و داشته نیز مرد دانشجوی

 آموزش در کار سابقه میانگین

 .بود سال 3 آنها پرستاری

 درون با پرستار مردان شدن اجتماعی فرایند از مربیان تجارب

 نگر، کل مراقبت: برداری الگو -1: گردید تبیین زیر های مایه

 کالمی غیر نیاز و احساس درک توانایی)پرستاری نرم جنبه

 به عمل آزادی دادن: مردان کارآمدی خود تقویت -2( بیمار

 در اعتدال -0 دانشجو ناراحتی احساس شناسایی دانشجو،

 مردان، اندازه از بیش اطمینانی خود: مردان طلبی استقالل

 برای آموزش راهنمایی، دریافت یا جستجوی برای آموزش

: اجتماعی ساختاریافته قوانین شکستن -1 مساعی تشریک

 وضع -1 فیزیکی تماس مورد در قوانین مردان، درمورد قوانین

 و بیمار حقوق بین تعادل ایجاد: مرد دانشجوهای برای قوانین

 پرستار دخالت از جلوگیری مرد، دانشجوی آموزشی نیازهای

 گذاری ارزش -1. متفاوت افرادی عنوان به مردان شناسایی زن،

 ،ای حرفه جایگاه پیشرفت به کمک: حرفه در مردان حضور به
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 به تاکید -6 ها توانایی کشف شغلی، فردی بین روابط توسعه

 فظح و کالمی درک: بودن ای حرفه نشانگر دانشجو/مربی روابط

 .آن نیازهای و جنسیت به توجه شخصی حریم

Hathorn 
 همکاران و

(12) 

 رویکرد با کیفی

 پدیدارشناسی

 زنده تجارب بررسی

 زمان در پرستاران

 رد دانشجویان کاربا

: بالینی محیط

 اجتماعی بر نگرشی

 ای حرفه شدن

 1 شامل ها نمونه/هدفمند

 که بودند مرد 2 و زن1 پرستار،

 بهار تا 2331 پاییز فاصله در

 سال 11 سنی میانگین با 2331

 مصاحبه تحت ماه شش درفاصله

 .گرفتند قرار

 درباره باورها -1: از بودند عبارت آمده بدست های مایه درون

 بعنوان تجارب و دانشجو یک بعنوان تجارب: پرستاری آموزش

 و دانشجویان فردی، انتظارات: نقش انتظارات- 2 پرستار یک

 ساختار -1 بیرونی و درونی:  انگیزشی های محرک -0 دانشکده

 ندانشجویا تکالیف بالینی، برنامه یادگیری، اهداف: ارتباط

 سبب در مشارکتی راهبردهای که داد نشان ها یافته. بودند

 حرفه شدن اجتماعی توسعه و پرستاران منفی نگرش کاهش

 .شود می بالینی محیط در ای

Love (22) رویکرد با کیفی 

 پدیدارشناسی

 زنده تجارب بررسی

 شدن اجتماعی

 دانشجویان

 آفریقایی پرستاری

 در آمریکایی

 دسفی غالب دانشگاه

 پوست

 در که پرستاری دانشجوی 8

 رد پوستان سفید های دانشگاه

 می شامل را بودند تحصیل حال

 .شد

 انگیزه -1: از بودند عبارت پژوهش از حاصل های مایه درون

 -2 پولی بی و فقر از رهایی منظور به: تحصیل ادامه برای قوی

 مکوک پرستاران دانشجویان، مدرسان، توسط: تبعیض با مواجه

 یلبدل: موفقیت کسب توانایی اثبات برای انگیزه -0 بهیاران

 دیگر از جدایی و انزوا -1 پوست سیاه دانشجویان شکست

 مانند -1 درس کالس در بودن پوست سیاه بدلیل: دانشجویان

 و کارها بهتر دادن انجام راه یک: نمودن عمل سفیدپوستان

: جدید دوستان از تجربه کسب -1. شدن واقع پذیرش مورد

 ستشک و پوست سفید دانشجویان با ارتباط برقراری بدنبال

 اعیاجتم فرایند که داد نشان مطالعه این نتایج ها آن با فاصله

 .دارد ارتباط دانشگاه آموزشی برنامه هنجارهای با شدن

Feng & 

Tsai (1) 
 رویکرد با کیفی

  پدیدارشناسی

 اجتماعی تجارب

 تازه پرستاران شدن

 هشد التحصیل فارغ

 به ورود زمان در

 بالین

 کارشناس پرستار 6/هدفمند 

 نیس میانگین با وقت تمام شاغل

 ماه 1/1 کار سابقه متوسط و 21

 .داشتند شرکت مطالعه در

 درون سه با ها آن شدن اجتماعی فرایند از پرستاران تجارب

 بدلیل: فرسا طاقت مرج و هرج با مواجهه -1: گردید تبیین مایه

 کمبود) سازمانی ،(تجربه و دانش کمبود) فردی عوامل

 حین در یادگیری -2( زمانی محدودیت و حمایت کارکنان،عدم

 ها هنجار فراگیری و مختلف های آزمون گذراندن با: کار انجام

 علیرغم: گروه در عضویت-0 رسمی غیر و رسمی بصورت

 رایندف پرستاران سایر توسط شدن سرزنش و اشتباهات ارتکاب

 با ویژه های بخش در کار تازه پرستاران در شدن اجتماعی

. درس می بنظر دشوارتر کمی نقش، یادگیری مختلف شرایط

 تفاوتم شرایط در کردن کار بخصوص بالین، به دانشکده از گذر

 های ارزش و دانشکده محور بیمار ای حرفه های ارزش بین

 ایبر. بود زا تنش ها نمونه برای ،( بودن محور وظیفه) سازمانی

 بعد صلهبالفا بالین مربیان از استفاده کار تازه افراد این به کمک

 .شود می توصیه استخدام از

 Melrose 
 همکاران و

(23) 

 رویکرد با کیفی

 پدیدارشناسی

 در شدن اجتماعی

 جدید های نقش

 تجارب:ای حرفه

 لیسانس پرستاران

 اخذ زمان در

 صالحیت مشروعیت

 بالینی

 26 شامل ها نمونه/هدفمند 

 درآزمون کننده شرکت پرستار

 .دندبو کانادا در بالینی صالحیت

 -1: از بودند عبارت مطالعه این در آمده بدست های مایه درون

 صالحیت آزمون دوره گذراندن بدنبال: بودن پرستار حس

 جدید تجارب و عملی آموزش در مربیان با تعامل -2 بالینی

 .روند می شمار به شدن اجتماعی در کلیدی عامل دو بالینی،

 مشارکت در تحصیل دوران در پرستاری هویت مطالعه این در

 در نیبالی مربیان نقش اهمیت به و بود گرفته شکل کنندگان

 .تاس شده تاکید دانشجویان ای حرفه شدن اجتماعی پیشرفت

Bisholt 
(3) 

 ومق رویکرد با کیفی

 از ترکیبی و نگاری

 و ،مصاحبه مشاهده

 طی در نگاری واقعه

 برنامه یکسال

  آموزشی مقدماتی

 تحلیل و کشف

 اجتماعی چگونگی

 ای حرفه شدن

 تازه پرستاران

 برنامه تجارب:کار

 آموزشی مقدماتی

 کار، تازه پرستار 18/هدفمند 

 سنی میانگین با مرد 2 و زن 11

 شرکت مطالعه در سال 23

 .داشتند

 یگیر شکل بود اصلی مایه درون یک مطالعه این های یافته 

: بود زیر موارد شامل آن فرعی های مایه درون و ای حرفه فرد

 مراتب سلسله از جزئی رفتن سوال زیر شدن واقع قبول مورد

 ریقط از پیشرفت انتقال طریق از خودیابی شدن واقع سازمانی

 پذیری مسئولیت
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 2311-2333 هایسال طی در شده انتخاب کیفی-کمی مطالعات در ایحرفه شدن اجتماعی مفهوم با مربوطه عوامل :2 جدول

نویسنده 

 شماره)

 (منبع

 نتایج نمونه تعداد/گیری نمونه روش مطالعه هدف پژوهش نوع

Eckhardt 
(11) 

 مدون برنامه اثر

 اجتماعی بر

 شدن

 دانشجویان

 در پرستاری

 فارغ شرف

  التحصیلی

 " ریگی بکار با کمی -کیفی

 "شین و مانن ون مقیاس

(Van Maanen and 

Schein Scale )در 

 به سازمانی شدن اجتماعی

 با راهنما چارچوب عنوان

 16/3 کرونباخ الفای پایایی

 رهشا ا مقاله در ابزار روایی به

 تبیین: کیفی. ست نشده

 0 ای مقایسه با تجارب

  بروکراتیک برنامه

 مدیران و مسئولین 21: کیفی قسمت در 

 در متفاوت مدون برنامه سه از پرستاری

 زا التحصیل فارغ پرستار 13: کمی قسمت

 با متفاوت آموزشی مدون برنامه سه

. شدند انتخاب سال 06 سنی میانگین

 پرستاری نقش مفهوم مقیاس"

 Corwin) Nursing Role"کوروین

Conception (Scale درک بمنظور 

 ایمیل پرستاران در ای حرفه های نقش

 . شد

 از را معناداری اختالف ها داده آماری تحلیل: کمی

 پرستاری مدون برنامه سه بین نقش ادراک نظر

 به تاکید)اول  برنامه از کیفی های یافته. داد نشان

 فرایند که داد نشان(: دانشجو راهبری خود

 و متغیر تصادفی، ، رسمی فردی، شدن اجتماعی

 زا کیفی های یافته. است خلع و اعطا از ترکیبی

 ادد نشان(: گروهی مشارکت به تاکید)دوم  برنامه

 رسمی، غیر فردی، شدن اجتماعی فرایند که

 ایه یافته. است اعطایی و پیوستار فاقد تصادفی،

(:  2 و 1 برنامه دو از ترکیبی)سوم  برنامه از کیفی

 غیر فردی، شدن اجتماعی فرایند که داد نشان

 ره. است پیوستار فاقد متغیر، تصادفی، رسمی،

 ساالرانه دیوان ازبرنامه خاص ای جنبه به برنامه

 که داد نشان مطالعه این کلی بطور. داشت توجه

 ساالران دیوان آموزشی برنامه مختلف های بخش

 رسمی، فردی، غیر) شدن اجتماعی فرایند بر

 که وریبط. گذارد می تاثیر( پیوستار فاقد تصادفی،

 هب دستیابی به فردی های تفاوت گرفتن نظر بادر

( فردی)نموده  کمک شدن ای حرفه باالی سطوح

 لتسهی را عمل و تئوری بین ارتباط همچنین. است

 بطور را ای حرفه های ارزش بکارگیری و

 کسب اجازه(. غیررسمی)دهد  می یاد غیرمستقیم

 رتفک در را ها آن توانایی تصادفی و متغیر تجارب

 رقرا(. تصادفی)کند  می تقویت نوآور و انتقادی

، مدرسین متفاوت نظرات و عقاید معرض در گرفتن

 رتقاءا و پذیری انعطاف به بالین در الگوها و همتایان

 ارزش تثبیت. کند می کمک ای حرفه های پاسخ

 خود ارتقاء و تجربه کسب از قبل پرستاران های

 ای حرفه عملکرد بهبود باعث ها آن پنداره

 . گردد می پرستاری

 

 2311-2333 هایسال طی در شده انتخاب کمی مطالعات در ایحرفه شدن اجتماعی مفهوم با مربوطه عوامل :3 جدول

نویسنده 

 (منبع شماره)

 اصلی نتایج ها نمونه مشخصات مطالعه نوع مطالعه هدف

Wynne & 

Lohrer (21) 
 رابطه تعیین

 بر جنس و سن

 شدن اجتماعی

 تعهد و ای حرفه

 پرستاران شغلی

 های در بخش

  ویژه

 با مقطعی روش به کمی

 دانشجویان تجارب پرسشنامه"

 Nursing) "بیهوشی پرستاری

Student Anesthetist 

Questionnaire )ابزار روایی 

 و شده تایید قبلی مطالعات در

 یدرون پایایی روش به آن پایایی

 .است شده تایید 81/3 الفای با

 مرد 113 و زن نفر 111پرستار،  1131

 . شدند انتخاب سال 00 سنی میانگین با

 اجتماعی اقتصادی وضعیت با جنس و سن

 های نقش ابعاد. داشتند داری معنی ارتباط

 اجتماعی اقتصادی جایگاه و سن با ای حرفه

 با پرستار مردان. داشتند معکوس ارتباط

 یو نظارت مدیریتی ، ساالرانه دیوان های نقش

 ،بیمار از جانبه همه مراقبت پرستاربا زنان و

 بعد در مردان. داشتند مثبت همبستگی

 نمره ای حرفه شدن اجتماعی و شغلی آگاهی

 . بودند کرده کسب باالتری

Taylor و 

 (5) همکاران

 اندازه عنوان

 اجتماعی گیری

 پرستاران شدن

 و دیپلم

 طولی مطالعه یک روش به کمی

 و روا ابزار با ماه 12 فاصله در

 نقش آشنایی مقیاس" پایای

 دیپلم 28 در دسترس در گیری نمونه با

 دو از کارشناس پرستار 12 و پرستاری

 در: مختلف زمان 0 در متفاوت دانشگاه

 شد آوری جمع پرستاران گروه دو در ها داده

 در نقش تناقضات و مطلوب نقشی آشنایی تا

. ردندگ تعیین شایسته پرستار به تبدیل دوره
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 با کارشناس

 از استفاده

 مقیاس"

 نقش با آشنایی

 "کوروین

 Corwin Role) "کوروین

Orientation Scale) 

 فارغ از بعد ماه12 و 1 تحصیل، زمان

 .شد انجام بررسی التحصیلی

 که داد نشان گروه دو بین کمی تفاوت نتایج

 .نبود دار معنی آماری نظر از

Shinyashiki 
 همکاران و

(25) 

 بررسی

 و ها استاندارد

 در تغییرات

 های ارزش

 در ای حرفه

 اجتماعی فرایند

 ای حرفه شدن

 دانشجویان در

 با مقطعی نوع از کمی مطالعه

 "تویت شدن اجتماعی" ابزار

(Toit Socialization 

Questionnaire )تحلیل) روا 

 سازه روایی بررسی جهت( عاملی

 اب درونی ثبات سنجش با پایا و

 ارزش مقیاس" و 80/3 الفای

 "پرستاری ای حرفه های

(Nursing Professional 

Values Scale) 

 دانشجوی 268 شامل ها نمونه 

 در پرستاری دانشکده از دو پرستاری

 21 یسن میانگین با برزیل شرقی جنوب

 بودند مرد 12و زن 211 ، سال

 و هنجارها ای، حرفه های ارزش از بعضی

 دستخوش تحصیل سال چهار طی در رفتارها

 شدن اجتماعی بررسی در. گردد می تغییر

 در ای حرفه های ارزش وتغییرات ای حرفه

 های ارزش مختلف های سال دانشجویان

 - دوم و اول سال دانشجویان در ای حرفه

 حرفه جایگاه با آشنایی ای، حرفه های ارزش

 ارزش و مراقبت کیفیت دانش، توسعه ای،

 ولا سال دانشجویان بین در زندگی به گذاری

 ارزش ای، حرفه جایگاه با آشنایی - سوم و

 و ای حرفه تصویر زندگی، به گذاری

 - چهارم و اول دانشجویان در یکپارچگی

 بت،مراق کیفیت دانش، توسعه علمی، آشنایی

 مسئولیت زندگی، به گذاری ارزش

 و مدو سال دانشجویان در گویی پاسخ/پذیری

 ای، حرفه شدن اجتماعی - سوم

 زندگی، به گذاری ارزش شخصیت،حرفه،

 اندانشجوی در گویی پاسخ/پذیری مسئولیت

 سال دانشجویان در حرفه - چهارم و دوم سال

 ووجود دار معنی اختالف چهارم و سوم

 بیشتر که داد نشان مطالعه این. داشت

 سال فاصله در ای حرفه های ارزش تغییرات

 . افتد می اتفاق سوم و دوم های

& Seada 

Fathi Sleem 
(1) 

 ارتباط بررسی

 فرایند بین

 شدن اجتماعی

 و ای حرفه

 های ارزش

 ای حرفه

 در پرستاری

 دانشجویان

 پرستاری

 13 سال هر از) پرستاری دانشجوی 113  یتوصیف همبستگی نوع از کمی

 با مصر در منصورا دانشگاه از( نفر

 دوقسمت با اولی ابزار دو از استفاده

 شناختی جمعیت اطالعات سنجش

 "سازمانی شدن اجتماعی مقیاس"و

(Organizational Socialization 

Questionnaire مقیاس" دوم ابزار و 

 پرستاری ی ا حرفه های ارزش سنجش

 Ochsner's Inventory of) "اشنر

Professional Nursing Values )

 .گرفتند قرار بررسی مورد

 بین را معناداری همبستگی مطالعه نتایج

 حرفه های ارزش و ای حرفه شدن اجتماعی

 آماری اختالف همچنین. داد نشان ای

 شدن اجتماعی نمرات میانگین در معناداری

. دش داده نشان تحصیلی مختلف های سال در

 در فقط ای حرفه های ارزش با رابطه در اما

 رسای در و بوده دار معنی اختالف اختیار، بعد

 معنادار اختالف مختلف های سال در ابعاد

 ارسمین و دروس وجود مطالعه این نتایج. نبود

 مورد ها دانشکده در را شدن ای حرفه درباره

 تقویت ضرورت همچنین .داد قرار توجه

 و ها دانشکده اعضاء بین همکاری و ارتباط

 درک در مهم عوامل عنوان به بالینی کارکنان

 .گردید تاکید شدن ای حرفه در ها آن نقش

Bisholt شدن، واقع قبول مورد شدن اجتماعی که است معتقد 

 رفتنگ قرار سازمانی مراتب ازسلسله جزئی پذیری، مسئولیت گسترش

 مردان در فرایند این  Wiseمنظر از. (0) است گرفتن قرار چالش وتحت

 طی شدن، اجتماعی بر جنسیت تأثیر اظلح به متفاوت روندی پرستار،

 پرستاری کار در که کالمی غیر نیازهای و احساسات درک. کندمی

 ظلحا به ،شودمی اطالق نیز پرستاری نرم جنبه آن به و است نهفته

 با هاآن در شدن اجتماعی پس ندارد، چندانی نمود مردان در جنسیتی

 نقوانی تغییر مردان، در خودکارآمدی تقویت همچنین الگو، از تقلید

 .(21) گرددمی متباین اجتماعی ساختاریافته

 شدن یدهداجتماع می نشان مطالعات، سهیمقا حاضر، پژوهش در 

 هک مطالعه در نندگانک تکشر منظر از و است یوجه چند یمفهوم

 باشند، یپرستار یمرب ای و سابقه با پرستار ار،ک تازه نانکارک دانشجو،

 تبرداش و دید هیزاو با متناسب دامک هر و کندمی دایپ متفاوت ایجلوه

 تظاهرات ،هاآن تجارب یط در و ستهینگر مفهوم نیا به خود یذهن

 .است نموده دایپ متفاوت
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 2311-2333 هایسال طی در شده انتخاب مروری مطالعات در ایحرفه شدن اجتماعی مفهوم با مربوطه عوامل :1 جدول

نویسنده 

 (منبع شماره)

 هدف

 مطالعه

 نوع

 پژوهش

/ گیری نمونه روش

 نمونه تعداد

 نتایج

Keith & 

Schmeiser 
(22) 

 ریزی برنامه

 برای

 اجتماعی

 کردن

 دانشجویان

 پرستاری

 یهای فعالیت مطالعه این مروری

 دانشکده در مدرسین به

 به کمک برای ها

 کردن اجتماعی

 پرستاری دانشجویان

 .دهد می پیشنهاد

 اختیار در که پیراهنی روی بر احساسات و افکار بیان: از عبارتند پیشنهادات

 از دانشجو تغییر در ادراکات تا ترم انتهای و ابتدا در گیرد می قرار دانشجویان

 نای به پاسخگویی و مدرس توسط سوال طرح با تحصیلی ترم طی در پرستاری

 شده، همطالع دانشجویان توسط اخالقی کدهای. گردند تعیین دانشجو تصاویرتوسط

 آن در شده مطرح اخالقی های وچالش کدها این تحلیل منظور به فیلمی سپس

 هر پایان در که بطوری دانشجویان به انتزاعی عبارت دو بیان. شود داده نمایش

 ضامینم با کتابی. درآورند نقد و چالش به را دیگری استعاره یا نماد بایستی کالس

 یطراح پرستاری با رابطه در دانشجو های ارزش تعیین هدف با صفحه هر در مختلف

 .گردد

 شدن اجتماعی دهنده ارتقا یا کننده تسهیل عوامل

 تحصیل برای قوی انگیزه وجود فردی دیدگاه از عوامل این بررسی در

 در جدید دوستان از تجربه کسب ،هاتوانایی اثبات بری تالش و

 قرار تحصیل طی در نژادی هایتبعیض معرض در که پرستارانی

 ویاًق شدن اجتماعی فرایند چند هر گرددمی تلقی قوت نقطه گیرندمی

 حس. (22) دارد قرار آموزشی هایبرنامه غالب هنجارهای تأثیر تحت

 (1) کار انجام حین یادگیری در تالش و (10) دیعالقمن بودن، پرستار

 .اندگردیده مطرح

 رگزاریب با بودن پرستار حس کفایت و صالحیت تعیین سازمانی منظر از

 .(20) است حائزاهمیت التحصیالن فارغ تازه در کار آغاز از قبل آزمون

Jackson  شاگردی استاد" برنامه وجود" “Perceptorship باعث را 

 داندمی کننده حمایت و ابهامات برنده نیب از وارد، تازه افراد هدایت

 یآشنای عدم بدلیل هابرنامه گونه این در اولیه ارزشیابی چند هر. (11)

 وجود. (16) باشد زا تنش تواندمی هابخش در نقش انتظارات از

 و بالینی آموزش در مربیان با تعامل ،(12) مشارکتی هایاستراتژی

 .شوندمی محسوب قوت نقاط (20) مختلف هایبخش کارکنان

 هپندار خود ارتقا و ایحرفه هایارزش تثیبت به کمک آموزشی منظر از

 عملکرد بهبود و تداوم هایکننده ضمانت از یکی تحصیل، دوران در

 ،ایحرفه هایارزش چند هر (18) است التحصیلی فارغ از بعد ایحرفه

 تغییرات خوش دست تحصیل دوران طی در رفتارها و هنجارها

 کاهش در ،ایحرفه کار شروع از قبل نقش با آشنایی. (21) گردندمی

 برنامه وجود. (1) است داشته بسیاری تاثیری بعدی نقشی تعارضات

 ارتقا را عملکرد در پذیری انعطاف تواندمی تحصیل دوران در مدون

 ندانشجویا برنامه، این بکارگیری از بعد که داد نشان Eckhardt .دهد

 رانتقادپذی ،هاکالسی هم و مدرسین متفاوت نظرات و عقاید با مواجه در

 ریزی برنامه Keith & Schmeiser (21).(18) اندبوده منعطف و

 بودن لموس و اخالقی مباحث تصویری آموزش به تاکید با آموزشی

 مطرح دانشجویان کردن اجتماعی در را دروس تدوین در ارزشی اهداف

 ارتباط تداوم و تقویت و برانگیز چالش سمینارهای وجود. است نموده

 دنش اجتماعی آن تبع به و نقش درک در کادربالینی و دانشکده بین

 ارزش خودکارآمدی، تقویت  Weis & Schank.(1)است  بوده مؤثر

 لتعاد ایجاد طلبی، دراستقالل اعتدال حرفه، در مردان حضور به گذاری

. است دانسته مؤثر را مردان در بیمار حقوق و آموزشی نیازهای میان

 شنق هادانشکده آموزشی، و سازمانی فردی، عوامل بین از رسدمی بنظر

 .(26) اندنموده ایفا فرایند این تسهیل در توجهی قابل

 شدن اجتماعی موانع

 در مانع یا کننده تضعیف نقش که عواملی مطالعات این در

 جمله از اندنموده مطرح اندداشته پرستاران شدن فراینداجتماعی

 دانفق نقش، تنش نقیض، و ضد انتظارات به سازمانی منظر از توانمی

 اختییکنو مدیریتی، شده وضع قوانینی با تطابق دشواری (11) حمایت

 قدرت ضعف ،هامراقبت محوربودن وظیفه کارها، بودن وار روتین و

 در متعدد هایچرخش کاران، تازه به فشار اعمال (13) پرستاران

 .نمود اشاره (1) فرسا طاقت مرج و هرج ،(23) هابخش

 نیب فاصله ایجاد مدرسان، توسط تبعیض با مواجهه آموزشی منظر از

 در موانع عنوان به (12) مشارکتی راهکارهای فقدان ،(22) دانشجویان

 .شدند مطرح شدن اجتماعی فرایند

 حس فقدان ،(13) خوردن جوانی فریب فرد، نبودن مهیا فردی منظر از

 .اندشده عنوان (10) بودن پرستار

 گیری نتیجه

 است ایزمینه و یاجتماع ،یفرد عوامل از متأثر ایحرفه شدن یاجتماع

 لیحصت از فراغت از پس الگوها و لیتحص دوره در ینیبال انیمرب نقش و

 .دش با نندهک کمک ایحرفه شدن یاجتماع ندیفرا لیتسه در تواندمی

 یارپرست ادرک مبودک با مقابله یراهبردها و یاستخدام ایبرنامه در لذا 

 تکمشار یمقدمات هایبرنامه در ارک تازه پرستاران شودمی شنهادیپ

 .ندینا

 یده گزارش یبرا منظم چارچوب وجود عدم مطالعه هایمحدودیت از

 ،داننشده منتشر هک یمقاالت است نکمم و است شده منتشر مقاالت

 شدن یاجتماع نهیزم در فوق شده یبررس مقاالت از متفاوت یجینتا

 .باشند داشته پرستاران ایحرفه

 سپاسگزاری

 سیمین پرستاری تخصصی دکتری رساله از قسمتی مقاله این

 دانشکده از تراب اشک طاهره دکتر خانم راهنمایی به طهماسبی

 .باشدمی بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه مامایی و پرستاری
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