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  اي در جريان گذر به نقش باليني خود آموختگان پرستاري از آمادگي حرفه تجارب دانش
  

  مهوش صلصالي، عباس حيدري، حيدرعلي عابدي
  

  
  كيدهچ

از اهميـت بسـيار زيـادي     ،به عنوان يك مرحله مهم در طول دوره شغلي پرسـتاران  ،اي گذر از نقش دانشجويي به نقش حرفه .مقدمه
اي خـود و ورود بـه محـيط بـالين، موجـب بـروز        آموختگان پرستاري براي گذر بـه نقـش حرفـه    آمادگي دانشعدم . برخوردار است

ايـن  . دهنـد مطابقـت  گردد آنان نتوانند خود را با محـيط جديـد    آنها شده و سبب ميهاي نامطلوبي در ابعاد جسماني و رواني  واكنش
  .طراحي گرديده است ،دگي خود براي ورود به محيط كارآموختگان پرستاري از آما درك تجارب دانش براي ،مطالعه
. نفر از پرستاران تازه كار صـورت گرفتـه اسـت    9اين مطالعه يك پژوهش كيفي از نوع پديدارشناسي است كه با مشاركت  .ها روش

ش ديكلمن استفاده شـده  ها از رو تجزيه و تحليل و تفسير داده برايعميق و بدون ساختار بوده و  همصاحب ،ها آوري داده روش جمع
  .است
اي، اعتمـاد بـه    شايستگي حرفـه : ها عبارتند از مايه اين درون. مايه ارائه گرديده است هاي اين مطالعه در قالب چهار درون يافته .نتايج

  .هاي نامطلوب عاطفي نفس، توقعات همكاران و واكنش
 ،كنندگان در مطالعـه  باشد، نشان داد كه بسياري از شركت لعه ميكنندگان در مطا هاي اين پژوهش كه تجارب عيني شركت يافته .بحث

هـاي   پرسـتاري و تـدارك برنامـه    هبـازنگري برنامـه درسـي رشـت    . اند به نوعي عدم آمادگي براي ورود به محيط كار را تجربه كرده
بـه   ،شتر روانه محـيط كـار نمايـد   آموختگان پرستاري را با آمادگي بي كه بتواند دانش ،آموزشي مناسب در حين تحصيل در دانشگاه

  .كار مناسب پيشنهاد گرديده است عنوان راه
  .آموزش پرستاريآموختگان،  دانش، باليني گذر نقشپرستاري، تجارب، اي،  آمادگي حرفه .هاي كليدي واژه

  78-69: 12؛ 1383مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
  
  

   مقدمه
اخيراً  ،در پرستارياي  گذر از نقش دانشجويي به نقش حرفه

قرار گرفته و  نظران، مورد توجه توسط برخي از محققين و صاحب
المللي به بحث پيرامون اين  مقاالت متعددي در مجالت معتبر بين

پرستاري كه حدود چهار سال دانشجويان ). 4تا1(اند مهم پرداخته
  هاي علمي محيط آموزشي آشنا و مطلوب، به افزايش اندوخته يك در

                                           
، دانشكده پرستاري و )دانشيار(دكتر حيدرعلي عابدي،  .آدرس مكاتبه

 .e-mail.مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان

abedi@nm.mui.ac.ir 
دكتر عباس حيدري، عضو هيأت علمي دانشكده علوم پزشكي سبزوار و 

ر مهوش صلصالي، دانشيار دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم دكت
  .پزشكي تهران

به دفتر مجله رسيده و در تاريخ  31/6/83اين مقاله در تاريخ 
 .پذيرش گرديده است 4/11/83

نقـش   آموختگي و در حين پذيرش بعد از دانش ،اند پرداخته خود
از شــرايط و  شــوند كــه اي خــود، بــه محيطــي وارد مــي حرفــه
هاي نسبتاً متفاوتي نسبت به محيط دانشجويي برخوردار  ارزش
اي است كـه   گونهه هاي محيط بيمارستان ب عموماً، واقعيت. است

بطـور  . نـدارد آموختگان پرسـتاري همخـواني    با انتظارات دانش
همواره به دانشـجويان پرسـتاري    ،در طي دوران تحصيل ،مثال

هـاي   شود كه مبنـاي تـدوين و اجـراي مراقبـت     آموزش داده مي
به عنوان يـك   ،نگر قرار داده و به مددجو يك ديدگاه كل ،خود را

اما . اجتماعي، و معنوي بنگرندانسان داراي ابعاد زيستي، رواني، 
 ،آموختگي و ورود به محيط كـار  دانش عد ازدانشجويان پرستاري ب
نسبت بـه بيمـار در محـيط كـار روبـرو       با ديدگاه نسبتاً متفاوتي

كننـد فاصـله زيـادي در ايـن خصـوص       گردند و احساس مي مي
  .)1(وجود دارد

رود  كار انتظار مي از پرستار تازه ،عالوه بر اين، در مواردي
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ي دقيق و صحيح كه پرستاري شايسته بوده و كارهايش را خيل
همانند پرسـتاري كـه   رود  انجام دهد، و چه بسا از وي انتظار مي

سـبب خواهـد   سـائل  اين م .عمل نمايد ،چندين سال سابقه كار دارد
كـار، در نتيجـه تعارضـات موجـود بـين       شد كـه پرسـتار تـازه   

هاي محيط كار، نتواند به شكل مناسبي خود  انتظارات و واقعيت
هـاي   و در نتيجـه، واكـنش   ،زگار نمايـد را با شرايط مذكور سـا 

نامطلوبي در ابعاد جسماني و رواني از خود نشان دهـد كـه بـه    
احساس ناتواني، افسردگي، عدم امنيت  توان به عنوان نمونه، مي

گيـري از   كنـاره  يي در محـيط كـار، و نهايتـاً   آكـار نداشتن  سبببه 
  ).2و1(اشاره نمود پرستاري هحرف

كار، بـه   سه ماه اول ورود به محيطدر پژوهشي، ضمن معرفي 
ــوان يكــي از استرســزاترين مراحــل در طــول دوره شــغلي    عن

د كـــه در جريـــان اولـــين ســـال بعـــد از نـــدريافت ،پرســـتاري
 65تـا   35آموختگي و ورود بـه محـيط كـار بـاليني، بـين       دانش
قابـل   ايـن ميـزان  . دهند پرستاران، محل كار خود را تغيير مي درصد

نه تنها اثرات كار،  ل كار در بين پرستاران تازهتوجه در تغيير مح
اي خواهـد   حرفـه و  نامطلوبي بر خود پرستاران از نظـر شخصـيتي  

كننـده آنهـا    هـاي اسـتخدام   بلكه هزينه هنگفتي را بر سـازمان  ،داشت
ضمن مورد توجه قرار  در تحقيق ديگري،و  )3(تحميل خواهد كرد

ـ   بـه عنـو   ،ورود به حرفه ههاي اولي دادن ماه ر ان يـك موقعيـت پ
را استرس، يكي از عواقب احتمالي چنين استرسي در پرستاري 

فت كيفيت عملكرد پرستاران و در نتيجه اُتضعيف روحيه و كاهش 
  ).4(اند دانستهمراقبت از مددجويان 

قـرار   ثيرأرا تحـت تـ  به نقش بـاليني  متعددي فرآيند گذر  عوامل
و برخـورد   اي روياروييسطح آمادگي فرد بر ،در اين بين. دهند مي

. از اهميتـي خـاص برخـوردار اسـت     ،مناسب با چنين مـوقعيتي 
 ،بدين ترتيب كه آگاهي از موقعيت گذر موجب خواهد شد تا فرد

تـري داشـته و رفتـار مناسـبي را در طـي       بينانـه  انتظارات واقـع 
  ).5(فرآيند گذر از خود نشان دهد

ه نقـش  مطالعات متعددي در خارج از كشور موضوع گذر بـ 
آموختگـان پرسـتاري بـراي ورود بـه      اي، و آمادگي دانش حرفه

. انـد  محيط كار را در مقاطع زماني مختلف مورد توجه قرار داده
براساس نتايج اين مطالعات، عدم آمادگي كافي در نقش بـاليني،  

هاي مديريتي، مشكالت مربوط بـه مراقبـت از    ضعف در مهارت
هاي عملي بـه عنـوان    ارتبيماران در حال مرگ و ضعف در مه

كار در شروع كـار گـزارش شـده     مشكالت عمده پرستاران تازه
گرچه، در كشور ايران نيز مطالعـات معـدودي، بـه    ). 8تا6(است

توجه خـود را    يهاي كم صورت غير مستقيم و در قالب پژوهش
بــــر ارزشــــيابي برنامــــه آمــــوزش پرســــتاري متمركــــز  

وضوع نيز توجـه داشـت كـه    ، اما بايد به اين م)10و9(اند ساخته
ارزش دانش در پرستاري، به ارتباط آن با درك تجارب انساني 

بـه منظـور رسـيدن بـه چنـين دركـي، پرســتاري       . بسـتگي دارد 
هايي از تحقيق اسـت كـه امكـان جسـتجوي همـه       نيازمند روش

اين امـر جـز از طريـق انجـام     جانبه اين تجارب را فراهم نمايد، و 
  ).11(باشد مطالعات كيفي ميسر نمي

هـاي اطالعـاتي نظيـر     طي جسـتجوي انجـام شـده در بانـك    
و صنعتي   هاي علمي مدالين، پارس مدالين، سايت مركز پژوهش

هاي مرتبط با آموزش پرستاري  ايران و خالصه مقاالت همايش
آمادگي  ،به روش كيفيكه اي  گونه مطالعه در داخل كشور، هيچ

ر را، كه در واقع هدف پرستاران كشور براي ورود به محيط كا
، ، بررسي كـرده باشـد  هاي آموزش پرستاري است برنامه هعمد

بنابراين، اين مطالعه كيفي به عنوان بخشـي از يـك   . پيدا نگرديد
كـار را   تر، در نظر دارد تا تجارب پرسـتاران تـازه   وسيع همطالع

  .در اين خصوص مورد بررسي قرار دهد
  

  ها روش
يدارشناسي تفسيري است كه در از نوع پد ،كيفي هيك مطالع

آموختگــان پرســتاري از آمــادگي  راســتاي درك تجــارب دانــش
دليل . اي خود در حين ورود به محيط كار انجام شده است حرفه

پژوهش  الؤماهيت س ،انتخاب پديدارشناسي براي انجام اين مطالعه
 ،و فرض زيربنايي مطالعات پديدارشناسي است كه براساس آن

كننده آن قابل توصـيف   ه، صرفاً توسط شخص تجربهمعني هر پديد
پژوهشـي دقيـق و   عنوان يك روش ه ب ،تحقيق پديدارشناسي. است
هاي مهم در حرفه پرستاري مورد قبـول   پديده هدر مطالع ،منظم

هـاي   كه يكي از اولين چهره )Omry(اومري  ،واقع گرديده است
و  شگرانبرجسته پرستاري در معرفي روش پديدارشناسي به پژوه

عالقمندان اين روش در پرستاري است، ضمن معرفي پديدارشناسي 
 روش پديـدار : نويسـد  به عنوان يك فلسفه، رويكرد و روش مـي 

وظيفـه  شناسي يك روش تحقيق توصيفي و استقرايي است كـه  
تجـارب   ،آن، تحقيق و توصيف عميق و جامع همه پديدارها، از جمله

  ).12(اند پديدارها ظاهر شده انساني به همان شكلي است كه اين
آموختگـان   از آنجا كه مطالعه حاضر بر درك تجارب دانـش 

اي خود در بدو ورود به محـيط كـار    پرستاري از آمادگي حرفه
باشد، و با عنايت به اين عقيده كـه هـر يـك از پرسـتاران      متمركز مي
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هاي منحصر بـه   با توجه به خصوصيات و زمينه ،آموخته تازه دانش
باشـند، بـه    تجربه مـذكور مـي  داراي درك متفاوتي از  ،ويشفرد خ

بهتـرين روش بـراي درك    ،رسد پژوهش پديدارشناسي نظر مي
كننـدگان در   اين تجارب و توصيف معنـاي آن از زبـان شـركت   

  .مطالعه باشد
گيري مبتني بـر هـدف بـراي     از روش نمونه ،در اين مطالعه

بـر ايـن   . ه اسـت كنندگان در مطالعه استفاده شـد  انتخاب شركت
نفـر از   9بـا  ) 1383تا مهر  1382از مهر (اساس و طي يك سال 

پرستاراني كه به تازگي تحصيالت خود را در مقطع كارشناسي 
در  ،پرستاري به پايان رسانده و به عنوان يك پرسـتار طرحـي  

هـاي تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـكي        يكي از بيمارستان
مشـغول  ) نفر 7(كي سبزوار شزو دانشكده علوم پ) نفر 2(تبريز 

نداشـتن سـابقه كـار    . به كار شده بودند، مصاحبه به عمل آمـد 
و   از قبيل كار دانشجويي در مراكز درماني در حين تحصـيل،  ،باليني

هـاي   كـارورزي  هـا و  جـز كـارآموزي  ه بـ  ،يا تحت هر عنوان ديگـر 
شـركت در   برايو همچنين رضايت و تمايل   دوران دانشجويي،

 9از . پژوهش بود هاي از معيارهاي عمده انتخاب نمونه ،مطالعه
نفـر زن و بطـور    7نفـر مـرد و    2كننـده در مطالعـه،    نفر شركت

  .ماه از شروع كار خود را تجربه كرده بودند 5/3 ،ميانگين
و ) سازمان نيافته(از روش مصاحبه عميق و بدون ساختار 

هـا   ادهآوري د به عنوان روش اصلي جمع ،به صورت رو در رو
يند انجام مصاحبه بدين ترتيـب بـود كـه    افر. استفاده شده است

  پس از شناسايي پرستاران واجـد شـرايط شـركت در مطالعـه،    
يـك از   ابتدا توضيحاتي پيرامون طرح پژوهش و اهـداف آن بـه هـر   

شـركت در مطالعـه    بـراي و از آنهـا   شدبطور جداگانه ارائه  ها نمونه
همكاري، در  برايكنندگان  فقت شركتپس از موا. عمل آمده دعوت ب

در اين . آمد توافق به عمل مي ،خصوص زمان و محل انجام مصاحبه
اهميت بيشتري برخوردار كنندگان در مطالعه از  نظر شركت ،مورد
مورد، در محـل كـار پرسـتاران     دوها به جز  كليه مصاحبه. بود

دقيقـه   90تـا   45طول مدت جلسات مصاحبه بـين   .انجام گرفت
در شروع هر جلسه نيز در مورد ضبط جريان مصاحبه بر . بود

گرديد و در صـورت   روي نوار و هدف آن توضيحاتي ارائه مي
جلسـات مصـاحبه بـا اسـتفاده از يـك واكمـن        ،موافقت پرستار

)Walkman (در ايـن مـورد  . گرديـد  با كيفيت مطلوب ضبط مي، 
و در گرديد كه در صورت تقاضاي پرستار  پژوهشگر متعهد مي

. ضبط مكالمات را متوقـف نمايـد   ،هر قسمت از جريان مصاحبه
 كنندگان در مطالعه موافقت خود را بـراي ضـبط جريـان    كليه شركت

گونـه مشـكلي در ايـن خصـوص      مصاحبه اعالم داشتند و هيچ
  .وجود نداشت

شروع مصاحبه و به منظور رسيدن به دركي جامع از  براي
از هـر يـك از آنـان     گذر،   يدهكنندگان در مورد پد ديدگاه شركت
شد تـا تجـارب خـود را در روزهـاي اول ورود بـه       خواسته مي

معتقد است كه طرح اين ) Koch(كاچ . محيط كار توصيف نمايند
كننـدگان در   سازد تـا شـركت   اي را فراهم مي گونه سؤال، زمينه

مطالعه بتوانند توصيف مبسوط و طويلي از تجربه خود را ارائه 
هـاي ارائـه شـده     سؤاالت بعدي با توجه به توصيف). 13(نمايند

توسط پرستار و به منظور عمق بخشيدن به آنها و بـا اسـتفاده   
اي از  زير نمونه هاي پرسش. شد زني پرسيده مي از تكنيك گمانه

   :باشند گونه سؤاالت مي اين
  ممكن است در اين مورد توضيح بيشتري بدهيد؟ -
  ت؟منظور شما از اين جمله چيس -
  كنيد؟ برداشت خود را از اين قضيه چگونه توصيف مي -
  از نظر شما معناي اين تجربه چيست؟ -

كننـدگان در مطالعـه خواسـته     در انتهاي جلسـه، از شـركت  
توصيف كاملي از چنـد روز كـاري    ،شد تا در صورت امكان مي

در . خود را به صورت مكتوب نوشته و به محقق تحويـل دهنـد  
نفر حكايات خـود را   5 ،كننده در مطالعه ركتش 9از كل  ،مجموع

پس از اتمام هـر  . صورت مكتوب در اختيار محقق قرار دادنده ب
محقـق شخصـاً نسـبت بـه      ،جلسه مصاحبه و در اولين فرصـت 

صـورت كلمـه بـه كلمـه بـر روي      ه انتقال مكالمات ضبط شده ب
  .نمود كاغذ و تبديل آنها به متن اقدام مي

 هـا  تجزيه و تحليل داده براي )Diekelmann( از روش ديكلمن
هـا و   بدين ترتيب كه ابتدا متن كليه مصاحبه). 14(استفاده گرديد

رسيدن بـه   براي ،كنندگان در مطالعه هاي مكتوب شركت حكايت
يك درك كلي از پديده مورد مطالعه، چندين بار توسـط يكـي از   

يك پس از رسيدن به . خوانده شد) نويسنده دوم مقاله(محققين 
هـا، مرحلـه دوم از    درك كلي و احساس مـأنوس شـدن بـا داده   

طي ايـن مرحلـه، هـر يـك از     . فرآيند تجزيه و تحليل آغاز گرديد
با استفاده از روش تفسـير   ،هاي مكتوب ها و يا حكايت مصاحبه

هـاي   متون مورد بررسي و معاني آشكار و نهفتـه در توصـيف  
. استخراج گرديـد  ،كنندگان در مطالعه ارائه شده از طرف شركت
ها با توجه به معاني استخراج شـده و   سپس هر يك از مصاحبه

  .هاي اوليه كدبندي گرديد همچنين در راستاي تعيين تم
در مرحله سوم، متون كدگذاري شـده توسـط اعضـاي تـيم     
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رسيدن به يـك  . تحقيق مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گرفت
كننـدگان    رف شـركت درك مشترك از توصيفات ارائه شده از ط

  .هدف عمده محققين در اين مرحله بود ،در مطالعه
ات موجـود  ضـ اي بود كه طـي آن تناق  مرحله چهارم، مرحله

تبيـين و برطـرف    ،در تفسيرهاي ارائه شده از طرف تيم تحقيق
ها رجوع و يا  به متن اصلي مصاحبه اًمجدد ،بدين منظور. گرديد

با  ،ن بيشتر موضوعتوضيح و تبيي برايدر صورت ضرورت و 
  .شد كننده مربوطه تماس حاصل مي مشاركت

طي مرحله پـنجم و بـا اسـتفاده از روش مقايسـه و مقابلـه      
حاصل ايـن  . ها اقدام گرديد متون، نسبت به تعيين و توصيف تم

كننـدگان   مايه بود كه بر اساس تجارب شـركت  درون 12مرحله 
اي  ادگي حرفـه در مطالعه و در راستاي تبيين ابعـاد مختلـف آمـ   

  .استخراج گرديده بود
هـاي اسـتخراج    هاي مطالعه در قالب تـم  در مرحله بعد، يافته

هـا و   اي از مـتن مصـاحبه   كه هر يـك توسـط گزيـده    ،شده فوق
حكايات همراهي شده بودند، توسط اعضاي تيم مـورد بحـث و   

 مايـه  درون ردر قالب چهـا  ،ها بررسي قرار گرفته و طرح نهايي يافته
اي، اعتمـاد بـه نفـس، انتظـارات      شايستگي حرفـه  :شامل ،اصلي

  .هاي نامطلوب عاطفي ارائه گرديد همكاران و واكنش
ينـد  اگرچه مراحل فوق ممكن است مبتني بـر وجـود يـك فر   

معتقدنـد كـه    ديگـران اما  ها باشد،  خطي در تجزيه و تحليل داده
ه توانــد بــ نمــي ،هــا در مطالعــات تفســيري تجزيــه و تحليــل داده

سري مراحل پشت سرهم و مـنظم صـورت گيـرد،     ورت يكص
 ،هـا در ايـن گونـه مطالعـات     بلكه تجزيه و تحليـل و تفسـير داده  

توان اين مراحل  داراي يك ماهيت ديناميك و شناور است و نمي
آنها دليل استفاده از چنـين مراحلـي را   . را به هيچ عنوان تفكيك نمود

يــن روش توســط صــرفاً درك بهتــر ا ،توصــيف روش خــود بــراي
خوانندگان و همچنين توجه به صـحت و اعتبـار آن بـه عنـوان يـك      

  ).15(اند روش دقيق و محققانه در تحقيق هرمنوتيك معرفي كرده
نظـر بـه اينكـه      در خصوص صـحت و اعتبـار مطالعـه حاضـر،    

ييـد  أت  دهـد،  اساس اين مطالعه را تشكيل مـي  ،پديدارشناسي تفسيري
 هـاي محققـين و شـركت    ل امتزاج ديدگاهكه حاص  هاي پژوهش، يافته

نظـر نبـوده و بنـابراين، سـعي گرديـده       مد  كنندگان در مطالعه است، 
هايي از متن حكايات و  يند مطالعه و ارائه گزيدهااست ضمن تبيين فر

هـا بـراي خواننـدگان     امكـان تفسـير يافتـه     هاي انجام شده، مصاحبه
و مـرور مكـرر     دگان،كننـ  تماس طوالني مدت با شركت. فراهم گردد
از ديگـر مـواردي اسـت كـه در ايـن       ،آنها  ها و متن حكايات مصاحبه

هـا بـه    بـاالخره، تفسـير داده  . خصوص همواره مد نظر بـوده اسـت  
  .بر اعتبار نتايج مطالعه افزوده است ، صورت تيمي

  
  نتايج

 هــا و حكايــات مكتــوب شــركت  تجزيــه و تحليــل مصــاحبه
 :شـامل  ،مايه به استخراج چهار درونمنجر  ،كنندگان در مطالعه 

هـاي   شايستگي، اعتمـاد بـه نفـس، توقعـات همكـاران و واكـنش      
اي خـاص آمـادگي    نامطلوب عاطفي گرديد، كه هر يـك از جنبـه  

آموختگـان پرسـتاري بـراي ورود بـه حرفـه را توصـيف        دانش
  .)1جدول ( كند مي
  شايستگي .الف

هـاي   ز قابليتتواند حوزه وسيعي ا گرچه اصطالح شايستگي مي
پرستار تازه كار را شامل گردد، اما آنچه در اين مطالعه به ايـن  

هـاي   و مهـارت   هـاي علمـي   گردد، توانـايي  مايه مرتبط مي درون
در حين تحصيل و  دباليني است كه يك دانشجوي پرستاري باي

تـا بتوانـد بطـور    باشـد  قبل از ورود به محيط كار كسب نموده 
هاي مورد نياز مـددجويان را   مراقبت ،مستقل و به شكل مطلوب

  .ارائه نمايد
كنندگان در مطالعه خواسـته   زماني كه از شركت لي،بطور ك

ــود    ــارب خـ ــا تجـ ــد تـ ــادگي و را شـ ــزان آمـ ــورد ميـ   در مـ
 كننـدگان   هاي استخراج شده از تجـارب شـركت   درون مايه .1جدول 

در گـذر بـه    اي در مطالعه در ارتباط با موضوع آمـادگي حرفـه  
  .بالينينقش 

  شايستگي
  دانش تئوريك
  مهارت باليني

  گيري صحيح توانايي تصميم
  هاي بحراني برخورد با موقعيت

  
  اعتماد به نفس

  تمايل به نظارت
  شك و ترديد

  متكي به ديگران
  

  توقعات همكاران
  انتظار باالي همكاران

  تبعيت از دستورات مسؤول امرو باليني بيماران
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  طفيهاي نامطلوب عا واكنش

  استرس
  اضطراب

  ترس از محيط كار
  

توصـيف نماينـد،    ،شايستگيشان براي ورود به محـيط كـار  
. اكثر آنان به نوعي، ضعف در اين قسمت را تجربه كرده بودنـد 

هـا   كردم كه بايد دوباره درس شديداً احساس مي«عباراتي نظير 
روز اول «و  »كردم هيچ چي ياد نـدارم  فكر مي«، »را مرور نمايم

گوياي اين حقيقت است كه احسـاس   »ل روز اول مدرسه بودمث
ضعف در شايستگي از تجـارب بـارز ايـن گـروه از پرسـتاران      

ــده. اســت ــر گزي ــه در زي ــت بعضــي از   هــايي از گفت ــا و حكاي ه
آورده شــده  ،كننــدگان در مطالعــه در ايــن خصــوص مشــاركت

  :است
اي رو گذرونـده   خوب از اينكه به هـر حـال يـك دوره   «

ولـي   ،خوشحال بـودم  ،يك مدركي گرفته بودمبودم و 
با اون چيزي كـه   ،كردم باز وقتي خودم رو مقايسه مي

 ،گرفتم، با اون اطالعاتي كـه بايـد داشـته باشـم     بايد ياد مي
خيلـي نيـاز   كردم كـه   زياد خوشحال نبودم چون حس مي

  »…دارم هنوز
روز دوم كارم بود، بهم گفـتن كـه يـك دونـه مـريض      «

داره، بـرو بـاال سـرش     IVركروتيزونداريم كـه هيـدو  
بزن، يك مريض هم داريم پانسمان داره، من پانسـمان  
رو انجام ندادم، گفتم بـرين پانسـمان كنيـد، مـن چـون      

  »…تونم كردم نمي ترسم نكنه اشتباه كنم، حس مي مي
امروز يك خرابكاري هـم كـردم، و اون ايـن بـود كـه      «

 10درصـد، سـرم دكسـترو     5بجاي سـرم دكسـتروز   
درصــد وصــل كــرده بــودم، خوشــبختانه زود متوجــه 

  »شدم و سرم رو عوض كردم
  اعتماد به نفس .ب

در هنگام توصـيف   ،كنندگان در مطالعه بسياري از مشاركت
تجارب خود از كار با بيماران، درجاتي از كمبود اعتماد به نفس 

تمايـل  . بودرا گزارش كرده و يا حكايات آنان مؤيد اين نقصان 
توسط ساير همكاران، ترديد در اعمال درست خود و به نظارت 

پرسيدن سؤاالت مكـرر از همكـاران بخـش علـي رغـم دانسـتن       
پاسخ سؤال، و متكي بودن بيش از حد به ديگران، همگي نشـان  

از نوعي نقصان در اعتماد بـه نفـس و در نتيجـه عـدم آمـادگي      
  .ندهستكافي براي كار در محيط بالين 

از  ،خواستم انجام بدم رو كه مي من روز اول، كارهايي«
دم  يا اين كاري كه من انجام مـي آ  پرسيدم كه همكارا مي

يـا اشـتباه؟ در صـورتي كـه مـن       هبه نظر شـما درسـت  
  »…كردم  ، ولي باز سؤال ميهدونستم درست مي

ــثالً داروي    « ــذارم، م ــودم دارو ب ــه ب ــروز رفت ــثالً پري م
ايزورديل رو كه توي كارت نوشته بودن، مـن باكسـش   

گفتم ايزوسـوربايد   رو ايزوسوربايد نوشته بود، بعد مي
گفتم نه، نكنـه   بايد همون ايزورديل باشه، باز دوباره مي

قـدر اطمينـان داشـتم، بـاز      اين نباشه، حتي اينو كه ايـن 
ها، دانشجوها، كه از دوستام بود،  از دوستدوباره يكي 

پرسـم، بـه خـدا     من پرسيدم، گفتم من براي اطمينان مي
ايشون گفتن نـه مطمـئن    دونم، شكاك شدم، ديگه من نمي

  »باش اين همونه
كردم هيچ چـي بلـد نيسـتم،     روزهاي اول فكر مي اصالٌ«

بـا  (كردم هيچ چـي   انگار وقتي وارد بخش شدم فكر مي
 ،، حتي اگه بهم بگن برو يك آنژيوكـت بـزن  )كيدأحالت ت
بگـن بـرو يـك كـار ديگـه       كنم، يا مـثالٌ  خرابش مي حتماٌ

كنم ديگه هيچ چي بلد نيستم،  انجام بده، با خودم فكر مي
  »اعتماد به نفس نداشتم

  توقعات همكاران .ج
را از  كـار  تواند درك پرسـتاران تـازه   يكي از موضوعاتي كه مي

د به محيط كـار تحـت تـأثير قـرار دهـد،      آمادگي خود براي ورو
انتظــارات و توقعــاتي اســت كــه از طــرف ســاير همكــاران در   

بسـياري از  . آموخته وجود دارد خصوص پرستاران تازه دانش
بر اين موضوع كه همكاران بخـش   ،كنندگان در مطالعه مشاركت

تأكيـد داشـته و آن را    ،اند انتظاراتي بيش از توانايي آنان داشته
ان يكي از مشكالت اساسي خود در روزهاي اوليه ورود به عنو

  :گفت يكنندگان م يكي از شركت. به حرفه مطرح كردند
بعضي از همكارا انتظار دارن كـه كـاري كـه مـا ارائـه      «

سـال كـار انجـام     20كنيم با كـاري كـه اونـا بعـد از      مي
دن برابر باشه، در صورتي كه شايد علم من جديدتر  مي

ولي تجربه او، تجربه عملـي و كـاري او    از علم او باشه،
  »ه، بيشتر مشكل ما همينهبيشتر از من

  :يكي ديگر از شركت كنندگان گفت
يــك انتظــاري كــه دارن، اآلن اوالً كــه منــو خيلــي زود  «
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شيفت شب گذاشتن، بعد هنوز چهار تا شيفت شب نرفته 
گن  ذارن، مي ل شيفت شب تنها ميوبودم، منو مثالً مسؤ

 خواسـتن  يك كم خيلي زود از من مـي . د تنها باشينه تو باي
تر قبول كنم، از اين نظر يك كم  هاي سنگين ليتوكه مسؤ

  »مثالً توقعشون باال بود
كار معتقد  تعدادي از پرستاران تازه ،عالوه بر موارد مذكور
در جريـان تقسـيم كارهـا، بـه      ،بخـش   بودند كه همكاران قديمي

گير امـور اداري بخـش نمـوده و از    اي ناعادالنه خود را در گونه
مثـل   ،كار انتظار دارند كه به امـور بـاليني بخـش    پرستاران تازه

  :بپردازند ...پذيرش بيمار و كنترل عاليم حياتي،   دارو دادن،
كنند چـون مـا    فكر مي همكاراي قديمي  در بدو ورود، …«

  مثالً. …كنه  جديد هستيم بيشتر كار باليني به ما نگاه مي
مه يكي از روزها، اول شيفت كه اومديم، يك مـريض  ياد

دونست من طرحـي جديـد    پذيرشي اومد، همكارم كه مي
خودشون نشستند كه مريض رو پذيرش كـنن و    هستم،

و بـه مـن    كارهاي نوشـتني رو خودشـون انجـام بـدن،     
گفتن كه شما مريض رو پذيرش كنيـد و كارهـا شـو     مي

  »انجام بدين
  عاطفيهاي نامطلوب  واكنش .د

در بسـياري   ،عدم آمادگي كافي براي ورود به محيط بـالين 
كنندگان   هاي عاطفي نامطلوبي را براي شركت واكنش ،از موارد

استرس، اضطراب و ترس از محـيط  . ايجاد كرده بود در مطالعه
 د كه تقريبـاً تمـامي  بوها  ترين اين واكنش به عنوان برجسته ،كار

را در بدو ورود بـه محـيط كـار     كنندگان در مطالعه آنها شركت 
ها در مواردي سـبب بـروز    اين واكنش. خود تجربه كرده بودند

نظير تغيير در الگوي خواب و فراموشي مطالب  ،برخي مشكالت
مايـه را مـورد    هـاي زيـر، ايـن درون    گزيـده  .درسي گرديده بود

  :دهند حمايت قرار مي
ن كنم فقط استرس داشتم، تنهـا حـالتم همـي    من فكر مي«

بود، خيلي استرس داشتم، باز شبش زياد سـخت نبـود،   
بود فكر كنم، بعد  5/5ولي صبح زود كه پا شدم، ساعت 

يعنـي   …خواستم حاضـر بشـم، خيلـي     ديگه پا شدم، مي
نتونستم صبحانه بخورم، بزور چند لقمـه خـوردم،    مثالٌ

  »…خيلي با روزهاي قبل فرق داشت 
ت نخوابيـدم،  كنم تا صـبح راحـ   شب قبلش، من فكر مي«

يك اضطراب خاصي داشتم، يـك نگرانـي خـاص بـراي     
  »…شروع به كار داشتم 

چـون   ،ترسـيدم  مـي  ،كـار  خواستم برم سر از اينكه مي«
كردم هيچ چي ياد ندارم، استرس خيلي شـديدي   فكر مي
روز قبل از شروع كار، من اومدم اينجا، خيلـي   …داشتم 

يـك   كـردم تـو بخـش    برام سخت بـود، يعنـي نگـاه مـي    
خـوام   گفتم چـه جـوري مـي    وحشت شديدي داشتم، مي

  »…بيام اينجا كاركنم 
كردم هيچ چي ياد  روزهاي اول كه رفتم بخش، احساس مي«

بـود، حتـي   ندارم، يعني همه، همـه چيزهـا فراموشـم شـده     
 يكسري اصطالحات ساده هم ديگه يادم رفته بود، اصالٌ

 مـثالٌ  …خونده بودم، مطالعه داشـتم ولـي يـك احسـاس    
  »…اضطراب بود 

فهم نهايي نويسندگان از تجارب شركت كنندگان  ي،بطور كل
پرســتاري ايــن اســت كــه گرچــه برنامــه آمــوزش   ،در مطالعــه

ــه محــيط   ــراي ورود ب ــار را در  نتوانســته اســت آمــادگي الزم ب ك
آموختگان ايجاد نمايد، در محيط كـار نيـز بسـتر حمـايتي      دانش

مـاد بـه نفـس ايـن گـروه از      مناسبي كه بتواند موجب تقويت اعت
پرستاران گرديده و زمينه تطابق موثر آنان با شرايط جديـد را  

  .وجود ندارد ،فراهم نمايد
  

  بحث
در كننـدگان   هاي اين پژوهش كه تجارب عينـي شـركت   يافته

در  كننــدگان باشــد، نشــان داد كــه بســياري از شــركت مطالعــه مــي
حـيط كـار را   به نوعي، عـدم آمـادگي بـراي ورود بـه م     ،مطالعه

سـاير   نتايجهاي فوق با  بررسي و مقايسه يافته. اند تجربه كرده
وجـــود تشـــابهات و تفاوتهـــايي را بـــين تجـــارب  ،مطالعـــات
كننــدگان در مطالعــه حاضــر و ســاير مطالعــات نشــان   شــركت

عمـده مطالعـاتي كـه قبـل از تحـول در نظـام آمـوزش        . دهد مي
بــه  1980ر دهــه و عمــدتاً د) 2000پــروژه (پرســتاري بريتانيــا 

آموختگـان   ، در خصـوص شايسـتگي دانـش   سـت انجام رسيده ا
هاي مطالعـه حاضـر    براي ورود به محيط كار از جهاتي با يافته

ضمن استفاده از يك رويكرد پـژوهش   اي، در مطالعه. سازگارند
آموختـه پرداختـه و    كمي، به بررسي مشكالت پرستاران دانـش 

ــر  ــواردي نظي ــش    :م ــادگي در نق ــدم آم ــعف در  ع ــاليني، ض ب
هاي مديريتي و مشكالت مربوط به برخورد بـا بيمـاران    مهارت

در حال مرگ و وابستگان آنان را به عنوان مشكالت عمـده ايـن   
ضـعف در مهارتهـاي   ). 6(ستگروه از پرستاران معرفي كرده ا
مورد توجه  در پژوهش ديگريمديريتي و روابط بين فردي نيز 
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 ).16(استقرار گرفته 

را در  آموختـه  مطالعه كيفي، درك پرستاران تـازه دانـش  يك  در
مورد گذر به نقش پرسـتار بـاليني مـورد بررسـي قـرار داده و      

ــدوديت ــوزش پرســتاري را در خصــوص    مح ــه آم ــاي برنام ه
 ،اي خـود  آموختگان براي نقش حرفه توانايي آماده سازي دانش

هــاي ايــن مطالعــه،    براســاس يافتــه . نــدا مشــخص ســاخته 
ارائـه   بـراي گان پرسـتاري از نظـر دانـش تئوريـك     آموخت دانش

در  ،مراقبت به بيمار و اتخاذ تصميمات مناسب در اين خصوص
بخاطر مسائل  ،تماس با پزشك. وضعيت نامطلوبي قرار داشتند

جزئي و كم اهميت و همچنين اتخـاذ روش آزمـايش و خطـا در    
آموختگـان   از مشكالت عمـده ايـن گـروه از دانـش     ،انجام كارها

كننـده در   د كه پرستاران شركتنگير نتيجه مي سپس. وده استب
بـه   ،چندان در تصميمات خود دربـاره حـاالت بيمـاران    ،مطالعه

دانش تئوريك خود متكي نبـوده و بيشـتر طبـق نظـر همكـاران      
اند، كه اين موضوع به عنـوان مـانعي    كرده پزشك خود عمل مي

 .)17(گردد اي محسوب مي بر سر راه استقالل حرفه

بـين   بخـوبي سـازگاري   ،مقايسه اين مطالعات با مطالعه حاضر
كنندگان در مطالعه حاضـر و تجـارب پرسـتاران     تجارب شركت

احسـاس  . دهـد  را نشان مـي  گفت پيششركت كننده در مطالعات 
هـاي مربـوط بـه     نياز براي مطالعـه بيشـتر، ضـعف در مهـارت    

اري اجراي دستورات دارويي و تعويض پانسمان، عدم برخورد
ــرم    ــاران و س ــرفتن رگ بيم ــافي در گ ــارت ك ــان از مه ي و درم

گيري صحيح و به موقـع در   مشكالت مربوط به توانايي تصميم
هاي بحراني نظير برخورد بـا بيمـار در حـال مـرگ، از      موقعيت

كننـدگان   جمله مهمترين مشكالتي هستند كه در تجـارب شـركت  
ود داشـته و  وج ،در رابطه با موضوع شايستگي ،در اين مطالعه

 .)17و16(سازگارندديگر هاي مطالعات  با يافته

و  2000بعـد از پـروژه    مطالعات ديگري كه عمدتاٌ ،در مقابل
دنبال تحـول در نظـام آمـوزش پرسـتاري بريتانيـا صـورت       ه ب

و نيـز بـا    گفـت  پـيش گرفته نتايج تقريباً متفاوتي را با مطالعـات  
 ات،مطالعـ ايـن  اسـاس  بر ). 18،19(اند مطالعه حاضر ارائه نموده

از شايستگي مورد انتظار در   كننده در مطالعه،  پرستاران شركت
هاي باليني و تكنيكي برخوردار بوده و از نظـر   ارتباط با مهارت

هـاي   و مهـارت   گيري مبتني بر تحليل، تصميم :هايي نظير مهارت
تي پرسـتاري فاقـد آنهـا    نظام سنّ آموختگان دانشبين فردي، كه 

  ).19(اند در وضعيت مطلوبي قرار داشته  د،ان بوده
آموختگان پرستاري  گرچه، عوامل متعددي در آمادگي دانش

اي خــود وجــود دارد، امــا مقايســه  نقــش حرفــه پــذيرشبــراي 
بعـد از اجـراي   هاي مطالعات انجام شده در بريتانيا، قبـل و   يافته

و تحول در نظام آموزش پرسـتاري آن كشـور، نقـش     2000پروژه 
آموختگـان   سازي دانش تي برنامه آموزش پرستاري را در آمادهحيا

تـوان   اين حقيقـت را مـي  . سازد به حرفه مشخص مي براي ورود
كننــده در  آموختگــان شــركت در ســطح مطلــوب آمــادگي دانــش

 1980آموختگـان دهـه    نسبت به دانش )19و18(گفت پيشمطالعه 
شـد   مشـخص نيـز   در مطالعه ديگـري . در بريتانيا جستجو كرد

محصول برنامه آموزشي خود بوده و  ،آموخته پرستاران تازه دانش
در سـطح آمـادگي دانشـجويان بـراي      ،هاي آموزشـي  كيفيت برنامه

 ).20(دشو ورود به حرفه منعكس مي

هـاي آموزشـي    رسـد تـدارك برنامـه    بنابراين، بـه نظـر مـي   
 آموختگـان  مناسب در حين تحصـيل در دانشـگاه كـه بتوانـد دانـش     

اهميـت  از  ،را با آمادگي بيشتر روانه محيط كار نمايد پرستاري
در عرصـه،   گرچه، طـرح كـارآموزي  . بسيار بااليي برخوردار باشد

بينـي و   در برنامه فعلي آموزش پرستاري در ايـن راسـتا پـيش   
بـه نظـر    ،اجرا گرديده است، اما با توجه بـه نتـايج ايـن مطالعـه    

واقـع نگرديـده    ثرؤطور كـه بايـد مـ    رسد كه طرح مذكور آن مي
مجدد برنامـه فعلـي آمـوزش پرسـتاري،     بنابراين، بازنگري . است

طرح كارآموزي در عرصه، به عنوان پيشنهاد اصـلي ايـن    خصوصاٌ
بديهي است اسـتفاده از تجـارب كشـورهاي    . گردد مطالعه مطرح مي

  .ديگر نظير بريتانيا و آمريكا از اهميت خاصي برخوردار است
كنندگان در ايـن مطالعـه نشـان     ركتعالوه براين، تجارب ش

ن نظام آمـوزش پرسـتاري كشـور ضـمن     آموختگا دانشداد كه 
نقش جديد خـود بـه    پذيرشاينكه از دانش و مهارت كافي براي 

باشند، از نظـر اعتمـاد    عنوان يك پرستار مستقل برخوردار نمي
هـاي   كه يكي از مهـارت  ،گيري صحيح به نفس و توانايي تصميم

بررسـي  . باشـند  هايي مي دچار ضعفي است، نيز اساسي پرستار
پرستاري در مقطع كارشناسي مؤيد ايـن   محتوي برنامه آموزش

قضيه است كـه گرچـه در مـواردي نيـاز بـه برخـي اصـالحات        
ابعـاد   ،رسـد  وجود دارد، اما بطور كل آنچه مهمتر بـه نظـر مـي   

هاي آموزشي  روش ارائه دروس، استراتژي :نظير ،كيفي برنامه
بدين ترتيب . يند آموزش و يادگيري استام دانشجو در فرو سه

محور بوده، و سـهم   -معلم عموماٌ ،هاي آموزشي فعلي كه روش
بينـي   بنابراين، پيش. يند مذكور بسيار اندك استادانشجو در فر

هاي آموزشي مبتني بـر يـادگيري فعـال، و بـا هـدف       استراتژي
خـالق امـري   گيـري صـحيح و نيـز تفكـر      تقويت توانايي تصميم
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  .ضروري است
اي را در  گرچـــه ايـــن مطالعـــه موضـــوع آمـــادگي حرفـــه

آموختگان پرستاري مورد توجه قـرار داده اسـت، امـا بـا      دانش
كشـور  كـه در   ،مشـابه  توجه به نظام آموزشي متمركز و تقريباٌ

رسد كه  هاي باليني وجود دارد، به نظر مي در رشته خصوصاٌ ،ايران
بنابراين، استفاده . الت مشابهي روبرو باشندها نيز با مشك اين رشته

از نظر توجـه   خصوصاٌ ،مشابههاي  حرفهاز نتايج اين مطالعه براي 
در بــازنگري برنامــه  ،بــه يــادگيري فعــال و مبتنــي بــر تفكــر خــالق

  .گردد آموزشي پيشنهاد مي
نظر به اينكه اين مطالعه اولين مطالعه انجام شـده بـه روش   

آموختگـان پرسـتاري در    اي دانـش  حرفهكيفي در مورد آمادگي 
گـردد   كشور ايران بوده و ماهيتي تفسـيري دارد، پيشـنهاد مـي   

مطالعات مشابه ديگري توسط ساير محققين در اين مورد انجام 
  .گيرد

هاي توجيهي و حمايتي در شـروع كـار    ثير برنامهأبررسي ت
  .آموختگان پرستاري اي دانش بر آمادگي حرفه

خـود   جويان پرستاري از برنامه آموزشيبررسي تجارب دانش
  .در طي تحصيل در دانشگاه

در  بررسي تجارب دانشجويان پرسـتاري از برنامـه كـارورزي   
  .عرصه با استفاده از رويكردهاي كيفي تحقيق
هاي مراقبتي از  بررسي تجارب سرپرستاران و پرسنل بخش

آموختگان پرستاري براي ورود به محيط  ميزان آمادگي دانش
  .از پيشنهادهاي ديگر اين مطالعه است ركا
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New Graduate Nurses’ Experiences of their Professional Readiness During Transition to 
Professional Roles 

 
Abedi H, Heydari A, Salsali M. 

 
Abstract 
 
Introduction. Transition from the student’s role to the professional role, as an important 
stage in the nursing career, is of considerable importance. Lack of readiness in new graduate 
nurses for transition to their professional roles and joining the clinical setting brings about 
unfavorable physical and psychological reactions that act as a barrier for adaptation to their 
new position. This study has been conducted to make an understanding of the new graduate 
nurses’ experiences about their own readiness to start their new roles as a professional 
nurse. 
Methods. This was a qualitative, phenomenological research, carried out with the 
participation of 9 new graduate nurses. Data collection was done through in-depth 
unstructured interview; Dieklemann method was used for data analysis.  
Results. Four themes emerged during data analysis: professional competency, self-esteem, 
colleagues’ expectation and emotional distress.  
Conclusion. The findings of this study, which were the lived experiences of the participants, 
indicated that most of them had experienced some degrees of lack of readiness for entering 
the new settings. It is suggested to revise the nursing curriculum and provide appropriate 
educational programs to help graduate nurses in getting ready for their new roles. 
 
Key Words. Nursing, Professional readiness, Graduates, Experiences, Clinical role, 
Transition, Nursing Education 
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