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 انيدانشجواي شدن حرفه يدر روند اجتماع يآموزش يهاعملكرد ريتأث
  يمطالعه مرور كي: يپرستار

  
  دوست هنيم ي، سعد*زادگان، مولود رادفرنيحس بايفر

  
 

  چكيده
. تاس ايحرفه يهاتحقق نقش ينگرش و رفتار الزم برا ،يريادگياز مهارت  يضرور ينديبه عنوان فرااي شدن حرفه ياجتماعمقدمه: 

 يالعه، مرورمط نيهدف ا. است يو سازمان يتيموقع ،يگسترده و متأثر از عوامل مختلف فرد ،ريمتغ اريبساي شدن حرفه ياجتماع يهاامديپ
  . است يپرستار انيدانشجواي شدن حرفه يدر روند اجتماع يآموزش يهادعملكر برنقش
 ,CINAHL, Scopus, ياطالعات يهاگاهيو پا كيمقاالت در منابع الكترون يجستجو )،Narrative( يمطالعه مرور در اينها: روش

Google Scholar, Science Direct, Elsevier , SID, Magiran منابع  نيو همچن 2002-2017 يهاسال يدر محدوده زمان
 يدر جستجو. بود يپرستار انيو دانشجو يآموزش تيفعال اي،حرفه ،شدن يشامل اجتماع ادهمورد استف يهاواژه ديكل. انجام شداي كتابخانه

  . گرديد مقاله وارد مطالعه 10 تيدر نها و شد افتيمقاله  106 هياول
 يددعوامل متع ريتحت تأث ،يدر نظام آموزش يپرستار انيدانشجواي شدن حرفه يدهد كه اجتماعمي مطالعات انجام شده نشاننتايج: 

) مؤثر، role modelsنقش ( ي) و الگوهاpeers( اني)، همتاmentors( پرورشي راهبران نقش داشتن نظر در ،هاآن انيكه از م است
مورد  ان،يشدن دانشجو يو اجتماع يريادگيتوسعه  ليدر تسه ينيبال انيو نقش مرب يتجارب شخص نيهمچن. است تيحائز اهم اريبس

  . است توجه
بر  تيو اهم ينظام آموزش يدهسامانبهبود و  ،يپرستار انيدانشجواي شدن حرفه ياجتماع يو ارتقا ليتسه يدر راستاگيري: نتيجه

 نيدر ا ينهادشيپ يهاكارراهنقش مؤثر از  يو الگوها انيهمتا ،ياستفاده از راهبران پرورش نيمؤثر و عالقمند، همچن ينيبال انيمرب نشيگز
  . است نهيزم
  

  يپرستار انيدانشجو ،يآموزش تيفعال اي،شدن، حرفه ياجتماعهاي كليدي: واژه
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مقدمه  

آن  ياست كه ط يندي) فراsocializationشدن ( ياجتماع
عضو اين كه  يافراد، دانش، مهارت و نگرش الزم را برا

شدن  اجتماعي. )1(ندينمامي از جامعه گردند، كسب يمؤثر
دارد و با  انيفرد جر ياست كه در سراسر زندگ ينديفرا
 هاو هنجارها از خانواده و خرده فرهنگ هانقش يريادگي

                                                 
 ،يگروه پرستار ،يپرستار ي)، دكتراريدكتر مولود رادفر (دانشنويسنده مسؤول:  *

. رانيا ه،ياروم ه،ياروم يدانشگاه علوم پزشك ه،ياروم ييو ماما يدانشكده پرستار
mradfar1343@gmail.com   

كده دانش ،يگروه پرستار ،يپرستار يتخصص يدكتر يزادگان، دانشجونيحس بايفر
 .f(. رانيا ه،ياروم ه،ياروم يدانشگاه علوم پزشك ه،ياروم ييو ماما يپرستار

 طورهمان. گرددمي از خودپنداره فرد يشده و بخش ازآغ
 وندند،يپمي ديجد يهاكه افراد رشد نموده و به گروه

آموخته و خود  ديجد يهاهنجار رند،گيمي يديجد يهانقش
 نزيوكها و ونيا. )2(ندنمايمي شيپنداره خود را پاال

)Ewens & Howkins( هيشدن را به دونوع اول ياجتماع 
 يو دوم يدر دوران كودك ينمودند كه اول ميقست هيو ثانو

hosseinzadegan62@gmail.com يدكتر يدوست، دانشجو هنيم يسعد)؛ 
لوم دانشگاه ع ه،ياروم ييو ماما يدانشكده پرستار ،يگروه پرستار ،يپرستار يتخصص
  )s. mihandoost@yahoo.com(. رانيا ه،ياروم ه،ياروم يپزشك
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 رختر جامعه بزرگ كيشدن در  ياجتماع انيدر جر
 ياز اجتماع ياتيبخش حاي شدن حرفه ياجتماع. دهدمي

)، آن را تحت Jarvis( سياگرچه جارو. است هيشدن ثانو
مطرح نموده  ه،يشدن ثالث يجداگانه اجتماع نديعنوان فرا

  . )3(است
است كه از  يتعامل دهيچيپ نديفرا اي،شدن حرفه ياجتماع

(مهارت، دانش و رفتار) اي نقش حرفه يآن محتوا قيطر
و اهداف كامل  ها، نگرشهاارزش نيبنابرا. شودمي آموخته
 ياعضا يهايژگيكه از واي حرفه تيو حس هواي حرفه

اي شدن حرفه ياجتماع ).4د(گردمي يدرون ،است آن حرفه
 طيشرا. افتدمي اتفاق يآموزش يهانديبا فرا زمانهم

شدن  ياجتماع ،يآموزش طينشده مح ايشده  يريزبرنامه
شدن  ياجتماع نديفرا ).5(دهدمي قرار ريرا تحت تأث

 است يپرستار انيتكامل دانشجو ياتياز ابعاد ح اي،حرفه
آغاز و با اتمام  يكه با ورود افراد به برنامه آموزش

  ).6(ابديمي ادامه يكار طيو ورود به مح موزشآ
آموزش  يكه ط يشدن ياجتماع نديبر فرا ياديز عوامل
 تيرابطه فرهنگ، قوم گذارد،مي ريافتد تأثمي اتفاقاي حرفه

 يبرا يخود نقطه شروع ،يآموزش يهانديو نژاد با فرا
شدن  يشكل اجتماع نيمهم تر). 7(است يتوجه مل افتيدر
 ،يه آموزشمؤسس(اي همؤسس نهيزم كيدر  هاحرفه يبرا
 ،يآموزش كارشناس يخدمات سالمت) اغلب ط مارستان،يب

 خوداي گرفته و دانش حرفه اديرا  ميكه اعضاء مفاه يزمان
 ياجتماع يهانديفرا ).8(افتدمي اتفاق دهند،مي را پوشش
. دينمامي مراقبت، اعمال تيبر ماه ياساس ريشدن تأث

با تجارب  گردد،مي كه توسط پرستاران فراهم يمراقبت
كار تازه  يرويشدن آنها به عنوان دانشجو و ن يماعاجت

  ).9(ردگيمي وارد، شكل
 ايهبه حرف يمبتد ليتبد نديحرفه، فرا كيشدن در  ياجتماع
، هاشدن ارزش ياز درون يو در واقع روند است
تازه واردان ). 10(است حرفه يهاو نماد يرفتار يهاهنجار

گروه  يسبك زندگ يو حت ياخالق يبه حرفه، استانداردها
و  يرفتار يشدن هنجارها يدرون نيا ).11(رنديپذيرا م

 ،و تعهد به حرفه تيحس هو جاديمنجر به ا هااستاندارد
 ليو تشكاي شدن حرفه ياجتماع نديفرا نيب. )1(گرددمي
هدف ). 12(وجود دارد يارتباط منطق كي اي،حرفه تيهو

و اتخاذ نقش اي حرفه تيشدن، توسعه هو ياجتماع
طبق نظر واگمن و لوهرر  ).14و13(است ايحرفه

)Waugman & Lohrerشدن،  ياجتماع يدر ط راد)، اف
حرفه را  هيو دانش پا يرسالت گروه، اهداف سازمان

 و سرانجام آموزندمي و زبان حرفه را يتكنولوژ رفته،يپذ
 ).15(كنندمي ادغاماي حرفه تيرا در هواي نقش حرفه

 كه ندنمايمي اني) بCohen & Jordet( كوهن و جوردت

عمل  قياز طر ار خوداي رفتار حرفه ،يپرستار اندانشجوي
در  ،يعلم أتيه يمختلف، تعامل با اعضا يهابه روش

 كسب يملكرد پرستارو تجربه در ع نارهايو سم هاكالس
رفتارها شامل دانش، مهارت، نگرش و  نيا. ندنمايمي

با  ).16(استاي عملكرد حرفه يبرا يضرور يهاارزش
 ايخواسته  يامدهايشدن از پ ياجتماعاين كه توجه به 

 كار طيو تجارب مح يآموزش نديفرا خواستهنا
 رشيپذ يبرا اني، آماده نمودن دانشجو)17و14(است
 ).18(است يبرنامه آموزش هياز اهداف اول د،يجد يهانقش

شدن  ياجتماع نديفرا قياز طر يپرستار انيدانشجو
 را يمربوط به پرستاراي حرفه يهانقش اي،حرفه
شدن  ياجتماع ندياز فرااي بخش عمده ).19(آموزندمي

آموزش  هيپا يهادر برنامه نيمدرس قياز طر يرسم
 يرسم ريكه اغلب غ گريدهد و بخش دمي رخ يپرستار

 انيدر جر ياتفاق ريآگاهانه و غ مهياست، به صورت ن
افراد در  رينشده و تعامل با سا يريزبرنامهمشاهدات 

 هديكه به عق افتد،مي اتفاق ينيو بال يآموزش يهاطيمح
شدن،  يبخش از تجربه اجتماع نيپرستاران، ا تياكثر
  ).20(استتر يو قوتر يدائم
اي شدن حرفه ياجتماع ندي)، فراMertonمرتون( دهيعق به

. گرددمي آغاز ،يدانشجو، قبل از ورود به برنامه آموزش
شدن مورد انتظار  ياجتماع"موضوع را تحت عنوان  نياو ا
ه كه در قو ينديو آن را به عنوان فرا دينام "نانهيبشيپ اي

 برنامهخود در  رشيبه عنوان انتظار دانشجو از پذ ليتخ
متأسفانه . دينمامي انيافتد، بمي اتفاق يواقع يآموزش

كه ممكن است در  ياجتماع طيمرتون در كار خود به شرا
در  ).21(ننموده استاي بگذارد، اشاره ريتأث نديفرا نيا

شدن  يكه اجتماع كندمي اني) بShuval( شوال حالي كه
 3ه و شامل داد زمان رخ ياست كه در ط ينديفرا اي،حرفه
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  مرحله است: 
مرحله،  نيا يدر ط شدن: ياز اجتماع شيمرحله پ -۱

 رستان،يدب تيجمع تيبر اساس ماهاي شدن حرفه ياجتماع
 ريبرجسته و تصو ياجتماع يها، ارزشهاآن يهاارزش

  . گرددمي جاديحرفه در فرهنگ، ا
 ي: متشكل از حوزه شناختيشدن رسم يمرحله اجتماع -۲

 و حوزه هستند حيپاسخ صح افتني يدر پ انيكه دانشجو
نحوه رفتار بر اساس منش  يريادگيكه در آن  يتعامل
  . ردگيمي مناسب، صورتاي حرفه

 يدوره عمل بعد از اجتماع شدن: يمرحله پس از اجتماع -۳
 جيآن نتا ياست، در ط يتا زمان بازنشستگ يشدن رسم

  ).22(است شدن، مدنظر ياجتماع
 يهاو چالش ينگران انگريب ران،يموجود در ا تيوضع
 موارد نيكه از جمله ا است يدر حرفه پرستار يفراوان
از رشته و حرفه  انيدانشجو يتيتوان به نارضامي

 ،ينامناسب پرستار ياجتماع ريو تصو گاهيجا ،يپرستار
و عمل، نامساعد  يتئور نيشكاف ب اي،حرفه يعدم آمادگ
 و نيبال انيمرب يستگيعدم شا ،يآموزش يهاطيبودن مح

 ني، اشاره نمود كه تمام ا)23و6(ايحرفه يهاابهام در نقش
 توانديم گذاشته و ريتأث يمراقبت پرستار تيفيموارد بر ك

ر د انينامناسب دانشجو اي فيشدن ضع يبه دنبال اجتماع
و اي پرستاران حرفه ن،يبال انيمرب. حرفه باشد نيا

 يشدن برا ياجتماع نيبه عنوان عامل باال الس انيدانشجو
 يمنف ايتواند مثبت مي ريتأث نيا. ندنمايمي عمل انيدانشجو

 ازيخدمات خود ن تيفيك يارتقا يبرا يحرفه پرستار. باشد
 يپرستاران اجتماع تيترب يالزم برا يهانهيزم نيبه تأم

بر  تأثيرگذارو مهم  ياصل يهااز محرك يكي. شده دارد
لذا درك  است شدن ياجتماع ،يپرستاراي حرفه شرفتيپ

تواند مي بر آن تأثيرگذارعوامل  ييمفهوم و شناسا نيبهتر ا
مناسب در  يهاياستراتژ يريو به كارگ نييبه تب

جهت توسعه حرفه  ينيبال يهاطيو مح هادانشكده
وع موض تيلذا با توجه به اهم. دينما يانيكمك شا يپرستار

مطالعه  نه،يزم نيدر ا انجام شده اتمطالعمرور و نبود 
در  يآموزش يهاتينقش فعال يحاضر با هدف بررس

  . ديانجام گرد ايحرفه شدن ياجتماع نديفرا
  

  هاروش
مقاالت در  يجستجو ،)Narrative( يمطالعه مرور نيدر ا

 ,CINAHL ياطالعات يهاگاهيو پا كيمنابع الكترون

Science Direct, Scopus, Google Scholar, 
Elsevier, SID, Magiran و اي منابع كتابخانه نيو همچن

شدن،  ياجتماع يهاواژه ديبا استفاده از با استفاده از كل
و معادل  يپرستار انيو دانشجو يآموزش تيفعال ،ايحرفه
ورود به مطالعه،  يارهايمع .آنان انجام شد يسيانگل

ه ب افتهينگارش  هدف پژوهش، يبودند در راستا يمقاالت
 و متن كامل بودن دسترس در ،يفارس اي يسيزبان انگل

تا  2002( ريمربوط به پانزده سال اخ هاسال چاپ آن
 106مقاالت قابل دسترس كه حدود  نيب زا. ) بود2017

ورود و  يارهايمقاله بود، بعد از حذف مقاالت فاقد مع
مرتبط و چاپ ريغ خ،ينام، بدون تاريكه ب يمقاالت نيهمچن

شده در مجالت نامعتبر بودند، تعداد مقاالت قابل قبول به 
 2و  يسيمقاله به زبان انگل 8تعداد  نياز ا. ديمقاله رس 10

 كي ،ياز مقاالت مورد بررس. بود يزبان فارس بهمقاله 
مطالعه در ارتباط  كيو  انيمطالعه در ارتباط با نقش همتا

 انيوشدن دانشج يدر اجتماع يبا نقش راهبران پرورش
در ارتباط با  يمطالعات در حالت كل هيبق. بود يپرستار
عوامل  ،يپرستار انيدانشجواي شدن حرفه ياجتماع

مورد  يهاها، ابزارها و دستورالعملكارراه ،هامؤثر، چالش
فت ه ،يكم كرديمطالعه با رو كي. بود نهيزم نياستفاده در ا

وند ر. بودند يبيترك كرديو دو مطالعه با رو يفيمطالعه ك
نشان داده شده  1شكلمقاالت مرتبط در  نشيجستجو و گز

  . است
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  روند جستجو و انتخاب مقاالت :1 شكل
  

  نتايج:
مكرر مقاالت به دست آمده نشان داد كه  سهيو مقا يبررس

)، گروه Mentors( يراهبران پرورش اينقش منتورها 
عوامل  نياز جمله مهم تر نينقش و مدرس يالگوها ان،يهمتا

 انيدانشجواي شدن حرفه يدر اجتماع تأثيرگذار يآموزش
 رينظ يگرياگر چه عوامل د. )1(جدول است مطرح يپرستار

بر  يدر حالت كل زين يتيو موقع يسازمان ،يعوامل فرد
اما  ).24(است گذارريپرستاران تأثاي شدن حرفه ياجتماع

 انيدانشجواي شدن حرفه ياجتماعاين كه با توجه به 
كه  تيآموزش و ترب يطابتدا  در دو مرحله مهم يپرستار

-و هم دينقش و در برخورد با اسات اتيدر ارتباط با محتو

كار و در  طيمح قياز طرو سپس  افتدمي اتفاق هايكالس
 و مارانيپزشكان، همراه ب ماران،يبرخورد با پرستاران، ب

موضوع كه  نيدهد و با توجه به امي رخ مارستانيكادر ب
 تيفيبا ك يميپرستاران رابطه مستقاي شدن حرفه ياجتماع

 يخدمات ارائه شده توسط آنان دارد، لذا حرفه پرستار
خدمات خود ملزم به فراهم نمودن  تيفيك يارتقا يبرا
 است شده يپرستاران اجتماع تيترب يالزم برا يهانهيزم

  ).25(است مهم ارينقش آموزش بس انيم نيكه در ا
در مورد  ليمطالعه به تفص كي ،يمطالعات مورد بررس در

 كي ،يپرستار انيشدن دانشجو ينقش منتورها در اجتماع
 ريغ انيتجارب گروه همتا يبررس مطالعه در ارتباط با

مطالعات در رابطه  هيو بقاي شدن حرفه يدر اجتماع يرسم
 انيپرستاران و دانشجواي شدن حرفه يبا اجتماع

موجود و ارائه  يهامؤثر، چالش املعو ،يپرستار
 دهيگرد انيب 1بود كه در جدول  هانهيزم نيدر ا ييهاكارراه
  . ستا

  
  ):Mentors( يپرورش راهبران
و  يمرب ،يقابل اعتماد، مشاور، معلم، حام ييراهنما منتور،
 و تيخود، حما اتياست كه با اتكا به عقل و تجرب يدوست
و  رتيبص رو،يرا به عهده گرفته و در فرد پ يگريد تيهدا
مشخص و  يهاتيفعال ينموده و اورا برا جاديا تيخالق

و لستر  چيكان. سازدمي آماده يزندگ يهاتيمسؤول
)kunich & Lester( ذكر  نيرا چن نگيمراحل كار منتور

كردن، آموزش  همدلي اظهار دادن، قرار الگو اند:نموده
دادن، ارتباط  هينظم نمودن، واكنش دادن، روح جاديدادن، ا
منابع و اطالعات  ت،يحما افتيجهت در گرانيبا د
است كه  ينديفرا نگيمنتور يدر پرستار). 26(تربيش

 هامنتور. دنمايمي را پر يواقع يايآموزش و دن نيشكاف ب
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 نيح يپرستار انياز دانشجو تيدر حما يمهم تيمسؤول
 سميروش مكان نيبر عهده دارند و ا ينيتجارب بال ياجرا
منتور جهت آشكار . است يعمل يريادگيدر  يمؤثر اريبس

 تي، تقوهااهداف، آموزش مهارت ،يتكامل يهاازينمودن ن
و  يبا اهداف كل رندهيادگيكردن  نامؤثر و آش يرفتارها

و  يريادگي يبرا نيهمچن ،است كنندهكمك  ،يسازمان ژهيو
كمك كننده بوده و  ،يشدن به درون نقش سازمان ياجتماع
اهداف  يريادگيجهت  ريفراگ يرا برا يمناسب يهافرصت
دن كر ياز اجتماع يشكل نگيمنتور. دنمايمي فراهماي حرفه
كه در آن منتور به منظور آموزش،  است ايحرفه يهانقش

  ).27(كندمي با او كار ريفراگ تيو هدا ييپرورش، راهنما
  

  ):Peers( انيهمتا گروه
شده  يريزبرنامه يريادگياز آموزش و  يمختلف يهافرم

 يپوترايزيو ف يپرستار ،يدر آموزش پزشك انيگروه همتا
) وجود نيهم بال ،ينيبال يهامهارت نيتمر طي(هم در مح

اغلب  يپزشك يهادر دانشكده انيآموزش گروه همتا. دارد
) و به صورت كي(پراكت ينيبال يهامهارت نيتمر طيدر مح

كه دانشجو هم در نقش آموزش  يطور افتدمي اتفاق ابلمتق
شده  يريزبرنامهآموزش . است رندهيادگيدهنده و هم 

 اتفاق يپرستار نيبال طيدر مح نيهمچن انيگروه همتا
 انيبا تجربه باالتر با دانشجو انيكه دانشجو ييجا افتد،مي

 يهامهارت يريادگيآموزش و  ليتسه يكم تجربه، برا
 انيآموزش گروه همتا. شونديهمراه م ه،يپا ينيبال

ه صورت گرفت يپرستار نيبال طينشده در مح يريزبرنامه
 .شودمي از آن نام برده "پنهان كولوميكور "و اغلب تحت 

نمودند كه  انيب يپرستار انيدرصد از دانشجو 50
گروه  قيشان از طر ينيبال يهااكثر مهارت يريادگي

در آموزش گروه  يحالت كل رد. بوده است انيهمتا
و  تيبحث حما ،يريادگياز آموزش و  شيب ان،يهمتا
 يبرا نيآموزش همچن نياز ا. مطرح است يروح قيتشو

ده استفا ان،يدانشجواي شدن حرفه ياجتماع نديكمك به فرا
، هاهنجارها، ارزش انيكه به موجب آن دانشجو، شوديم

شان را  ياصانجام نقش اختص يدانش و مهارت الزم برا
و  ييسال باال انيحالت، دانشجو نيدر ا. رنديگيفرا م

 ند،نمايمي عملاي رفتار حرفه يباتجربه به عنوان الگو

و  يو رشد شخص دهندمي را آموزشاي حرفه يهاارزش
  ).28(ندنمايمي عيرا تسر انيدانشجواي حرفه

  
  : Role Modelingنقش  يالگوها
 ياجتماع يهاهيدر نظر شهيدر آموزش است كه ر يروش

 يبر چگونگ هاهينظر نيتمركز ا. دارد يشدن در روانشناس
 توسط افراد ياجتماع يهانقش دويجد يرفتارها يريادگي

 1950بار در سال  نياول ياصطالح الگو مدار. )27(است
 يبه نام مرتون در مورد اجتماع يتوسط جامعه شناس

روش الگو . است دهيمطرح گرد يپزشك انيشجونمودن دان
 يو عمل ينيع يهاو ارائه نمونه يبر محور الگو ده يمدار

در تالش است تا  يروش مرب نيدر ا ).29(بنا شده است
 رانيفراگ دينمونه رفتار و كردار مطلوب را در معرض د

 فراهم يو الگو بردار ديتقل يالزم برا طيقرار دهد تا شرا
را در توسعه  يالگو مدار تياهم ،ياريبس قاتيتحق. گردد
نمود كه  اني) بHudson( دسونهااند. ذكر نمودهای حرفه

 و هاانتقال نگرش يمورد قبول برا ياستراتژ يالگو مدار
 يپرستار انيبه دانشجو ياز مرباي حرفه يرفتارها
 كيو همكاران نشان دادند كه  )Cruessكراس (). 30(است
ار قدرتمند جهت انتقال دانش، يبس يآموزش يروش

 يالگو مدار ،يحرفه به نسل بعد كي يهاو ارزش هامهارت
 يو پرستار يدور در آموزش پزشك يهاكه از گذشته است

 نديادر فر يقابل توجه ريتأث وهيش نيا. كاربرد داشته است
  ).31(دارد يپرستار انيدانشجواي شدن حرفه ياجتماع

  
  :نيمدرس
ش نق يالگو ليبه دل ن،يدانشكده به خصوص مدرس ياعضا

 ريبه عرصه آموزش، تأث انيبودن خود با ورود دانشجو
دارند و  انيدانشجواي شدن حرفه يدر اجتماع ييبه سزا

محوله  يهاو نقش ياخالق يهاالزم است تا ارزش
 يمطالعات مبتن. آموزش دهند انيرا به دانشجو يپرستار

ر د ينيبال انينقش مرب نهيدر زم يمك اريبر شواهد بس
 يهامصاحبه. وجود دارد يپرستاراي شدن حرفه ياجتماع
 توسط النيالتحصو فارغ ينيبال انيبا مرب افتهيانجام 

كه به احتمال  دهدمي و همكاران، نشان )Brownبراون (
 نيدر ا يريچشمگ ارينقش بس ينيبال انيمرب اد،يز
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 انيدانشجو يبر رو همطالع نيا جينتا. خصوص دارند
 هاآن ينيبال انيو مرب يياياسترال يپرستار يكارشناس

 يمهم اجتماع اريبس نياز عامل ينيبال انينشان داد كه مرب

كه با  يانيبالغ و دانشجو انيدر دانشجو ژهيكننده به و
  ).32(هستند اند،حرفه آمده نياهداف بشر دوستانه به ا

  
 نيب يپرستار انيپرستاران و دانشجواي شدن حرفه يآموزش و اجتماع نهيمشخصات مطالعات مرور شده در زم :1 جدول

  2017تا  2002 يهاسال

نام   
  نويسنده

سال 
  نوع مطالعه  چاپ

مكان 
انجام 
  مطالعه

جمعيت هدف 
شماره   نتايج  روش كار مطالعه  (تعداد)

  منبع

1  

هاگس 
)Hughes

) و 
  همكاران

2003  
كارآزمايي با 
طرح پيش و 
  پس آزمون

  آمريكا
دانشجويان 
پرستاري 

)107(  

طراحي مطالعه به صورت 
اطالعات از  آوريجمعمتقاطع؛ 

  طريق مصاحبه و پرسشنامه

نتايج در راستاي ارزيابي 
تأثير تجارب گروه همتايان 

بر اجتماعي شدن غيررسمي 
بين دوگروه قبل  مااي حرفه

و بعد از آزمون، معنادار 
افزايش قابل توجهي . نبود

در ميزان اضطراب، 
افسردگي، تأثيرات منفي 

همراه با كاهش اعتماد به 
نفس در دانشجويان سال 

  .دوم مشاهده گرديد
  

33  

O(1اوسي  2

usey(  
  -------  انگلستان  مروري  2008

راهبر در جهت تبيين نقش 
پرورشي در ارتقاي اجتماعي 

  شد

نتيجه مطالعه نشان داد كه 
نقش راهبر پرورشي در 
آماده سازي دانشجويان 

اي شان و براي نقش حرفه
اطمينان از كسب 

ي مورد نياز هاصالحيت
  .است ضروري هابراي آن

  

34  

Pr)پرايس  3

ice)  
  كانادا  مروري  2008

مطالعات 
  كمي و كيفي

)10(  

موضوع اجتماعي در راستاي 
زود هنگام و اي شدن حرفه

انتخاب حرفه پرستاري با 
ي اطالعاتي، هاجستجوي پايگاه

 1990-2007ي هاطي سال
  .انجام شد

ده مطالعه كمي و كيفي مورد 
  .بررسي قرار گرفتند

در كمبود بحراني پرستاري، 
ي استخدام و هااستراتژي

ابقاء نيروها براي آينده، 
 مطرح بوده و در نظر
داشتن نقش راهبران 

پرورشي، الگوهاي نقش و 
همتايان در ايجاد انتظارات 
شغلي و تصميمات انتخاب 

  .استحرفه، مهم 
  

35  

4  
هالي و 

Ho)تيلور

lley&Ta
ylor)  

2009  
موردي 
تفسيري 
  كيفي

  آمريكا

دانشجويان 
كارشناسي 
پرستاري 

)40(  

در راستاي تبيين تأثير برنامه 
 آموزشي آنالين بر يادگيري و

  .اجتماعي شدن
اطالعات با استفاده  آوريجمع

ي نيمه ساختار هااز مصاحبه

نتايج اين مطالعه در ارتباط 
با چگونگي تحت تأثير قرار 

گرفتن اجزاي مختلف 
اجتماعي شدن ( كسب 

دانش، سرمايه گذاري و 

36  

                                                 
١ 



  دانشجويان ايشدن حرفه يروند اجتماع و يآموزش يهاعملكرد  و همكاران زادگاننيحس بايفر
 

ijme.mui.ac.irhttp://   411/  )43( 18: 1397مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /آذر 

درگير شدن در كار) توسط   .يافته و تحليل مستندات
برنامه آنالين، اهميت در 

تأثيرات غير  نظر داشتن
دانشگاهي را بر تجارب 
دانشجويان كارشناسي 

  .كندمي مطرح
  

5  
Br)براون

own)  و
  همكاران

پژوهش   2012
  استراليا  تركيبي

قسمت كمي 
با دو گروه 

مربيان 
 58باليني (

نفر) و سه 
گروه 

دانشجويان 
پرستاري 

  نفر) 196(
در قسمت 

كيفي: مرور 
  مطالعه 9

در راستاي طراحي ابزاري 
جهت ارزيابي نقش مربيان 
باليني در اجتماعي شدن 

 ،دانشجويان پرستارياي حرفه
ي كيفي و هااز مصاحبه

مطالعات انجام يافته در اين 
  .زمينه، استفاده گرديد

قسمت كمي مطالعه به صورت 
كوهورت چند مركزي و قسمت 

مطالعه  9كيفي مطالعه با مرور 
به روش تماتيك آناليز انجام 

  .شد
  

نشان داد كه مربيان  نتايج
باليني از عاملين بسيار مهم 
 اجتماعي شدن دانشجويان

طبق اظهارات  و هستند
 از تربيشمربيان خانم، آنها 

ي مختلف هاآقايان در جنبه
شدن دانشجويان اي حرفه

  .باشنددرگير مي

32  

6  

  ديميتر
 وياد

(Dimitri
adou( 

  وهمكاران
 

مطالعه   2013
  -------  يونان  مروري

جهت تبيين مفهوم اجتماعي  در
شدن در آموزش پرستاري 

  .انجام شد

سيستم آموزشي، مؤسسه 
رسمي در جامعه است كه 

و مفاهيم غالب را  هاارزش
در جامعه انتشار داده، كم 

كم تزريق نموده و جاودانه 
سازد و همچنين در مي

ي هاايجاد شهروندان و نياز
  .تأثير بسزايي دارداي حرفه

  

37  

7  
گس و ليمو

)جيگوس

Limoges
&Jagos)  

  كانادا  مطالعه كيفي  2015

دانشجويان 
دوره 

كارشناسي 
و كارداني 
پرستاري 

)250(  

و  هابا استفاده از مصاحبه
نوشتارهاي انعكاسي در 

تأثير آموزش در  راستاي تبيين
اجتماعي شدن و ايجاد تعامالت 

در دو مرحله، اي درون حرفه
ترم اول و ترم چهارم، انجام 

  .شد

به مربيان پرستاري  هايافته
چگونه اين كه در فهم 

تواند براي آموزش مي
ي هاگفتگو در خصوص مرز

و روابط كاري كه اي حرفه
باعث ايجاد ارزش و عدالت 

گردد، كمك مي اجتماعي
  .خواهد نمود

  

38  

8  
)دسوارت

Deswar
dt)  

  و همكاران
2016  

مطالعه 
تركيبي 
اكتشافي 
متوالي 

(تركيبي از 
ي هاداده

  كمي و كيفي)

آفريقاي 
  جنوبي

مديران 
پرستاري، 

مربيان 
پرستاري، 
پرستاران 

 اي،حرفه
دانشجويان 
پرستاري 

  نفر) 21(

در راستاي توسعه اعتبار 
هايي در بخشي دستورالعمل

 ايزمينه حمايت پرستاران حرفه
و مدرسين پرستاري از 

 اياجتماعي شدن حرفه
  در دو فاز دانشجويان پرستاري

  .كيفي و كمي انجام شد
ي كيفي، هاداده آوريجمعجهت 

مصاحبه گروه متمركز به  5
ي عرصه هاهمراه يادداشت

ي اشاره هادستورالعمل
شده در مطالعه بر بالين، 

ط آموزشي پرستاري و محي
و باورهاي حرفه  هاارزش

. پرستاري، تمركز دارند
تسهيل اخالق كار، رفتار 

آگاهي جنسيتي و  اي،حرفه
فرهنگي، الگوي نقش بودن 
و كاربرد طيف وسيعي از 

ي آموزشي در هااستراتژي

39  
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در فاز كمي، نتايج . انجام شد
فاز كيفي به همراه مرور 

مطالعات در اين زمينه جهت 
ي ابزار استفاده هاايجاد آيتم

  .گرديد

راستاي اجتماعي شن 
دانشجويان اي حرفه

  .گرددپيشنهاد مي

9  
دين 

محمدي و 
  همكاران

1393  
مطالعه كيفي 

گراندد 
  تئوري

  ايران

دانشجويان 
كارشناسي 
پرستاري 

  نفر) 12(

در اين مطالعه با رويكرد 
 ،1998اشتراوس و كوربين 

نمونه گيري مشاركت كنندگان 
آغاز و با مند هدفبا روش 

. گيري نظري ادامه يافتنمونه
اطالعات از  آوريجمعجهت 
يافته ي نيمه ساختار هامصاحبه

مدت . عميق استفاده شد
 120الي  70حدود  هامصاحبه

  .دقيقه بود

( اي عوامل و شرايط حرفه
ي آموزشي، هاشامل محيط

ي درسي، عوامل هابرنامه
انساني از قبيل اساتيد و 

مربيان، اعضاي تيم مراقبت، 
بيماران و همتايان) و عوامل 

( شامل اي خارج حرفه
جامعه، رسانه، خانواده، 
ي هادوستان و پيش داشت

فردي) به عنوان زمينه و 
ساختارهاي مؤثر بر پديده 

اي اجتماعي شدن حرفه
دانشجويان پرستاري 

  .شناسايي گرديدند

6  

10  
موسوي 
زاده و 
  همكاران

مطالعه   1395
  __  ايران  مروري

جستجو براي يافتن كليه 
مطالعاتي كه از جوانب مختلف 

اجتماعي شدن  "به موضوع 
پرداخته  "پرستاراي حرفه

و  هابودند و بررسي چالش
هاي موجود در اين زمينه كارراه

كلمات كليدي مورد . انجام شد
استفاده شامل اجتماعي شدن، 
  .پرستار و مرور بوده است

از بين عوامل دخيل در 
اجتماعي شدن پرستاران، 

نظام آموزش رسمي 
توانند مي ومدرسين،

ين تأثير مثبت يا تربيش
را بر رشد و توسعه  منفي
اي پرستاران داشته حرفه
بنابراين . باشند
ها براي تسهيل يريزبرنامه

و ارتقاء اجتماعي شدن 
اي پرستاران، بايد با حرفه

تأكيد بر اصالح نظام 
آموزشي و كاهش فاصله 
بين تئوري و عمل انجام 

  .گيرد

23  

  
  بحث

نظام آموزشي  عملكرد هدف تعيين تأثيرمطالعه حاضر با 
دانشجويان پرستاري اي در فرايند اجتماعي شدن حرفه

مرور مطالعات مختلف در اين حوزه، نشان . صورت گرفت
نظير محيط اي و خارج حرفهاي داد كه عوامل متعدد حرفه

 اي،آموزشي، برنامه درسي، مربيان، همكاران حرفه
خانواده، دوستان، مردم، رسانه، تصوير حرفه در جامعه 
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سازگاري مناسب بين . است و غيره در اين فرايند دخيل
 را تسهيل هاانتظارات اين عوامل، فرايند اجتماعي شدن آن

پرستاران از طريق اي فرايند اجتماعي شدن حرفه. نمايدمي
ي كاري هاآموزش در مراكز آموزشي و فعاليت در محيط

بخشي از اين فرايند از طريق . افتداي اتفاق ميو حرفه
ي رسمي و قابل پيش بيني و بخشي ديگر به شكل هابرنامه

غير رسمي و از طريق مشاهدات و تعامالت اتفاقي و 
  . گيردي نشده، صورت ميريزبرنامه

اي در حين بررسي متون مربوط به اجتماعي شدن حرفه
لعاتي كه در زمينه بررسي دانشجويان، در تعدادي از مطا

سطح اجتماعي شدن دانشجويان پرستاري ايران بود، نتايج 
كه با توجه به  ،)41و40(نشان دهنده وضع مطلوب بود

واقعيات موجود و مشاهده چالش هايي در زمينه هويت 
حرفه اي پرستاران، كيفيت ارائه خدمات مراقبتي و بحث 

ر توانند متأثميرضايتمندي پرستاران و بيماران كه همگي 
 از اجتماعي شدن معيوب در اين حرفه باشند، لذا به نظر

رسد كه يا روش كار اين مطالعات همراه با محدوديت مي
هايي است و يا اجتماعي شدن دانشجويان بعد از ورود به 
محيط كار تحت تأثير عوامل مختلف دچار نوساناتي 

  گردد. مي
اجتماعي شدن، نقش  در مطالعات مربوط به عوامل مؤثر در

شده است و در  نظام آموزشي بسيار با اهميت انگاشته
ميان عوامل آموزشي، نقش نيروي انساني بسيار مؤثر 

در متون مورد بررسي در اين مطالعه، در . بيان شده است
 & Limoges)ليموگس ، (Brown)مطالعات براون

Jagos) ، دسوارت(Deswardt) ،  ،موسوي دين محمدي
تأثير مدرسين و مربيان  به زاده

به  (Ousey) ، در مطالعه اوسي)39و38و32و23و6(باليني
مطالعه دين محمدي به  و در )34(نقش راهبران پرورشي

در اجتماعي شدن دانشجويان پرستاري  )6(نقش همتايان
در مطالعه خود به نقش  (Price) پرايس. اشاره شده است

به عنوان الگوهاي نقش، همتايان و راهبران پرورشي 
دانشجويان اشاره اي عوامل مؤثر در اجتماعي شدن حرفه

و همكاران در مطالعه  (Hughes) گسها. )35(نموده است
رسمي بر اجتماعي به بررسي تأثير گروه همتايان غيرخود 

دانشجويان پرستاري به اين نتيجه رسيدند اي شدن حرفه

 لبته اينكه ارتباط معناداري بين دو گروه وجود ندارد كه ا
ي مطالعه به هامحققين در توضيح نتايج و بيان محدوديت

اند، از جمله حجم نمونه كم موارد مهمي اشاره نموده
 آوريجمعمطالعه، مدت زمان كم مداخله و زمان نامناسب 

اگرچه اند همچنين اين محققان بيان نموده. ي مطالعههاداده
د اما نتايج معناداري در اين مطالعه به دست نيام

-بعضي دانشجويان نسبت به بعضي ديگر مي تأثيرپذيري

ي فردي دانشجويان در هاتواند نشان دهنده تأثير تفاوت
استفاده بهتر از تجارب گروه همتايان باشد كه در نهايت 
نياز به انجام مطالعات مشابه با متدولوژي قويتر پيشنهاد 

  . )33(گرديده است
 10ر مطالعه خود و همكاران د (Deswardt)دسوارت 

و مربيان اي ارزش براي پرستاران حرفه دستورالعمل با
دانشجويان اي باليني در راستاي اجتماعي شدن حرفه

 . )39(پرستاري تنظيم و ارائه نمودند

ي هاانجام مطالعات مشابه در كشورمان با توجه به زمينه
 گرددمي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي پيشنهاد

 ي مشخص در اين زمينههاوجود دستورالعملچرا كه 
  . تواند بسيار كمك كننده باشدمي

در مطالعه خود در مورد راهبران  (Ousey)اوسي 
در اجتماعي شدن دانشجويان  هاپرورشي و نقش آن

پرستاري به نكات قابل توجهي در اين مقوله اشاره نموده 
ي يك محيط هااو در مطالعه خود ويژگي. )34(است
ي راهبران پرورشي، طرح هاگيري مؤثر، نقش و ويژگيياد

ريزي تجارب يادگيري به كمك راهبران پرورشي و 
 ي باليني بيانهاي حمايتي دانشجويان در محيطهامكانيسم

  . نموده است
 يهادين محمدي و همكاران نيز در مطالعه كيفي خود به داده

اي هو خارج حرفاي مهمي در زمينه عوامل و شرايط حرفه
 .مؤثر در اجتماعي شدن دانشجويان پرستاري دست يافتند

در اجتماعي اي ي مطالعه نشان داد كه عوامل حرفههايافته
مستقيم و با درجات مختلف  هعمدبطور شدن دانشجويان 

دانشجويان . )6گردد(مي در سراسر دوره آموزشي مشاهده
 بالينيي هاين تأثيرات مثبت و منفي را در محيطتربيش

يم غير مستقمعموالً اي تأثير عوامل غير حرفه. كنندمي تجربه
بوده و قبل از ورود فرد به پرستاري آغاز و با گذر فرد به 
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  . شودمي رنگي باالتر كمهاسال
ي هاو همكاران بر اساس يافته )Messersmith(ميسرميس 

مطالعه خود، اساتيد دانشكده پرستاري را به عنوان اولين 
دانشجويان با . عوامل اجتماعي شدن، معرفي نمودند

ي هاو چالشاي ي حرفههايتمسؤولمفاهيمي نظير تعهد، 
موجود در حرفه پرستاري، از طريق اطالعات حاصله از 

زاده و نتايج مطالعه زمان ).42(گردنداساتيد خود، آشنا مي
همكاران نشان داد كه درك اهميت رفتارهاي مراقبتي به 

شدن در دانشجويان با بخشي از فرايند اجتماعيعنوان 
ت نيافته بود كه عل وره كارشناسي پرستاري, ارتقاگذراندن د

را نقص آموزش پرستاري و فقدان كوريكولوم مراقبتي بيان 
) و Shinyashiki( ولي مطالعه شينياشيكي )43(نمودند

، هنجارها و رفتارهاي هاهمكاران نشان داد كه ارزش
را اي دانشجويان كه ارتقاي اجتماعي شدن حرفهاي حرفه

ي اول تا هادهد، بين سالدرطي فرايند آموزشي نشان مي
چهارم حضور در دانشكده, تفاوت معناداري دارد كه بيانگر 

) و همكاران Dayدي (. )17(استنقش آموزش در اين زمينه 
بيان  ،(Cohen & Jordet)به نقل از كوهن و جوردت 

ي انشجويان پرستاري رفتارهاي عملكرد حرفهنمودند كه دا
ي مختلف از جمله تعامل با اعضاي هيأت علمي، هارا با روش

ها و سمينارها و تجربه در عمل پرستاري به از طريق كالس
شود كه در اجتماعي مي اين فرض مطرح لذا. آورنددست مي

 . )44شدن دانشجويان, تعامل با اعضاي دانشكده تأثير دارد(

برخي مطالعات در زمينه نقش مربيان، راهبران پرورشي و 
پرستاران جوان اي الگوهاي نقش در اجتماعي شدن حرفه

و نتايج خود را بيان  انجام شده استو دانشجويان 
ولي در حالت كلي، حين جستجو ) 45و34و32و27(اندنموده

براي يافتن مطالعات مرتبط در زمينه تأثير عوامل مؤثر 
دانشجويان اي شي در اجتماعي شدن حرفهنظام آموز

پرستاري، متأسفانه مطالعات خوب و جامعي در اين زمينه 
 حالي كهبا تأكيد بر نقش عوامل انساني، وجود نداشت در 

 هاي رفتاري وين تأثير را در فرايندتربيشعوامل انساني، 

با توجه به فقدان اجماع نظر در خصوص . عملكردي دارد
-شدن، به نظر مياي اجتماعي شدن و حرفهمفاهيمي نظير 

رسد مطالعات كيفي با توجه به ابعاد ذهني افراد، تجارب 
تواند اطالعات و داشتن ديدگاه كل نگرانه، مي هاانسان

فراهم نموده و در تدوين  هاعميق و با ارزشي در اين زمينه
ي كاربردي براي هاو استراتژي هاخط مشي

  . ، كمك شاياني نمايدي آموزشيهايريزبرنامه
  

  گيرينتيجه
شدن  يدهد كه اجتماعمطالعات انجام شده نشان مي

تحت  ،يدر نظام آموزش يپرستار انياي دانشجوحرفه
 داشتن نظر در ها،آن انياست كه از م يعوامل متعدد ريتأث

) و peers( اني)، همتاmentors( پرورشي راهبران نقش
. است تياهم با اريمؤثر، بس) role modelsنقش ( يالگوها

الزم و  يهاكارراه ،هااري، معهاتجارب، چالش ييشناسالذا 
 ياجتماع نهيدر زم يشنهاديپ يهااستفاده از دستورالعمل

به منظور  يپرستار انيمرب يبرا ژهيبه واي شدن حرفه
 تيفيك يو متعهد و به تبع آن ارتقااي حرفه يروهاين تيترب

 ان،يدر كنار مرب. است يرضرو ،يپرستار يهامراقبت
در  انياز جمله گروه همتا يعوامل انسان ريتوجه به سا

 از نظر دور نگه دينبا ان،يشدن دانشجو ياجتماع يارتقا
نقش كه از  يو الگو يبحث راهبران پرورش. داشته شود

 مؤثر در عصر حاضر اريبس يآموزش يهاياستراتژ
 يهادانشكده يستيو با است ديمورد تأكنيز  ،هستند
 نيخود، از ا انيدانشجو ينيبال يهادر آموزش يپرستار
  . رنديگ ي، بهره كافهاروش

  
  قدرداني

دانند نهايت سپاس وقدرداني پژوهشگران بر خود الزم مي
خود را از استاد محترم سركار خانم دكتر مولود رادفر 

را در طي مسير ياري ما كه با راهنمايي هاي خويش 
نمودند، ابراز نمايند.
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Abstract 
 
Introduction: Professional socialization is an essential process of learning skills, attitudes and behaviors 
necessary to fulfill professional roles. The consequences of professional socialization are widely varied and 
influenced by personal, situational and organizational factors. The aim of this study was to review the role of 
educational activities on professional socialization of nursing students. 
Methods: This narrative review study was carried out by searching library resources and the databases of 
CINAHL, Science Direct, Scopus, Google Scholar, Elsevier, SID, and Magiran for articles published during 
2002-17. The keywords used for the search included socialization, professional, educational activity, and 
nursing students. Preliminary results yielded 106 articles of which 10 articles were selected for the review. 
Results: Contemporary studies show that professional socialization of nursing students is influenced by 
different factors among which the role of mentors, peers and effective role models is of great importance. 
Personal experiences and the role of clinical trainers are also important in facilitating students’ learning 
development and socialization. 
Conclusion: Improvement and organization of the educational system and focus on selection of effective and 
interested clinical trainers, as well as utilization of mentors, peers and effective role models are the proposed 
solutions to facilitate and promote the professional socialization of nursing students. 
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