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Abstract
Introduction: Socialization is defined as a complex process of learning and internalizing 
values, beliefs, knowledge and norms of a specific profession which forms a solid identity. 
This study aimed to review the previous publications which have examined the barriers and 
solution of the professional socialization of nursing through.
Methods: Electronic databases of PubMed, Science Direct, Iranmedex, SID, Ovid, and 
Google Scholar were searched completely using appropriate keywords from 2000 to 2016, 
to identify the articles pertaining to the topic of interest. Twenty articles were found to be 
eligible and reviewed in this study. 
Results: The professional socialization is a complex process characterized at least by 4 
determinants: learning, interaction, evolution and adaptation. Several factors could affect 
the professional socialization of nursing including comprehensive training programs, the 
opportunity to gain experience and constructive feedbacks during training and at work 
environments. A wide range of consequences have been related to socialization of nursing 
which can be influenced by personal, organizational, and situational factors and may result 
in both good and bad adaptation of the individuals.
Conclusions: Professional socialization is a complex process needs special attentions and 
can have both positive and negative outcomes. The effective socialization of nursing is 
depended on conditions provided in the field of education and services.
Keywords: Nursing, Socialization, Professional socialization, Nursing profession.
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چکیده
مقدمــه: اجتماعــی شــدن در سراســر زندگــی انســانها بــه عنــوان فرآینــد یادگیــری دانــش، مهارتهــا، درونــی ســازی ارزشــها، باورهــا و 
هنجارهــای حرفــه و شــکل گیــری هویــت حرفــه ای تعریــف و جریــان دارد. ایــن فرآینــد در پرســتاری بــا برنامه هــای آمــوزش رســمی 
ــه  ــد اجتماعــی شــدن حرف ــا هــدف بررســی فرآین ــن مطالعــه مــروری ب ــد. ای ــداوم می یاب ــه محیطهــای کاری ت ــرد ب ــا ورود ف آغــاز و ب

پرســتاری و درک و شــناخت بیشــتر ویژگــی هــا، پیشــایندها و پیامدهــای آن انجــام شــد.
روش کار: ایــن مطالعــه از نــوع مــروری- روایتــی بــوده کــه در ســال1397 بــا جســتجو در مقــاالت موجــود در پایــگاه هــای اطالعاتــی 
Pub med, Iranmedex ,SID, Ovid, Google Scholar, Elsevier، طــی ســالهای 2000 تــا 2016 بــا اســتفاده از کلیــد 
واژه هــای پرســتاری، اجتماعــی شــدن، اجتماعــی شــدن حرفــه ای ، حرفــه پرســتاری و معــادل انگلیســی آنهــا انجــام شــد. در نتیجــه 

جســتجو 65 مقالــه یافــت شــد و پــس از بررســی عنــوان و چکیــده، 20 مقالــه مرتبــط بــا عنــوان مطالعــه بــرای مــرور انتخــاب شــدند.
یافته هــا: نتایــج بررســی مطالعــات نشــان داد، اجتماعــی شــدن حرفــه ای فرآینــدی پیچیــده اســت کــه بــا 4 ویژگــی، یادگیــری، تعامــل، 
ــی  ــای نقش ــع، الگوه ــی جام ــای آموزش ــت برنامه ه ــوم اهمی ــایندهای مفه ــن پیش ــود. از مهمتری ــخص می ش ــازگاری مش ــل و س تکام
شایســته، فراهــم بــودن فرصــت کســب تجربــه و ارائــه بازخوردهــای ســازنده در دوران آموزشــی و محیطهای کاری اشــاره کــرد. پیامدهای 
اجتماعــی شــدن بســیار گســترده، متغیــر و متأثــر از عوامــل شــخصی، ســازما نــی و موقعیتــی اســت. اجتماعــی شــدن حرفــه ای بــا نتایــج 

مطلــوب و گاهــی نیــز بــا تبعــات ناخوشــایند همــراه اســت.
نتیجــه گیــری: اجتماعــی شــدن حــر فــه ای فرآینــدی اجتنــاب ناپذیــر، پیچیــده، متغیــر، پویــا، دایمــی و در عیــن حــال غیــر قابــل 
پیــش بینــی اســت. اجتمــا عــی شــدن حــر فــه ای بــا پیامدهــای مثبــت و منفــی همــراه اســت. اجتماعــی شــدن مؤثــر در حرفــه پرســتاری 

مســتلزم فراهــم بــودن شــرایط و تمهیــدات در عرصــه آمــوزش و خدمــات اســت. 
کلید واژه ها: پرستاری، اجتماعی شدن، اجتماعی شدن حرفه ای، حرفه پرستاری.

مقدمه
ــی  ــد گ ــر زن ــه در سراس ــت ک ــدی اس ــر آین ــدن ف ــی ش اجتماع
ــا  ــری هنجاره ــا یادگی ــد  ب ــن فرآین ــان دارد.)1( ای ــا جری انســا نه
ــی  ــاز و بخش ــای آن آغ ــرده فرهنگ ه ــواده و خ ــای خان و نقش ه
از پنداشــت از خــود را در هــر فــرد تشــکیل می دهــد )1(. 
ــری  ــد یادگی ــی اجتماعــی شــدن را نوعــی  فرآین ــات فراوان مطالع
ــا و  ــا، ارزش ه ــی آن، نقش ه ــرد ط ــه ف ــد )2(، ک ــی کرده ان معرف
موقعیت هــای الزم بــرای حضــور در ســازما ن هــای  اجتماعــی ر 
ا فــرا می گیــرد )3(. اجتماعــی شــدن را بــه دو نــوع اولیــه و ثانویــه 

ــان  ــی در دوران کودکــی و دومــی در جری تقســیم کــرده، کــه اول
اجتماعــی شــدن در یــک جامعــه بزرگتــر رخ می دهــد. اجتماعــی 
شــد ن در حرفــه، بخــش قابــل توجــه از اجتماعــی شــدن ثانویــه 
ــی روان  ــدن در معن ــی ش ــوم اجتماع ــد )4(. مفه ــکل می ده را ش
ــه  ــردد ک ــالق می گ ــی اط ــه حالت ــناختی ب ــه ش ــناختی و جامع ش
ــا فرهنــگ خــاص آن  ــک گــروه ب ــرد خــود را درون اعضــای ی ف
ــی  ــدی خط ــدن، فرآین ــی ش ــد )5(. اجتماع ــق می ده ــروه تطبی گ
نیســت، بلکــه ماهیــت یکپارچــه، ســیال، پویــا، تعاملــی، تکاملــی 
ــد، شــخصی اســت و از  ــر آین ــن ف ــر دارد )6(. ای ــذ ی و انعطــاف پ
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ــی  ــاوت اســت. بعضــی، دوره اجتماع ــر متف ــرد دیگ ــه ف ــردی ب ف
ــل مشــکالت و  ــا تحم ــدی و ب ــه کن ــی ب ــریع و برخ ــدن را س ش
نامالیمــات ســپری می کننــد )2(. گاهــی اجتماعــی شــدن را 
یادگیــری نقش هــای جدیــد و ســازگاری بــا آن هــا تعریــف 
می نماینــد و آن را فرآینــدی دایمــی توصیــف می کننــد، کــه 
طــی آن افــراد بــه عنــوان عضــوی از گــروه اجتماعــی پــذ یرفتــه 
ــوزش  ــورت آم ــه دو ص ــاً ب ــدن عمدت ــی ش ــوند )3(. اجتماع می ش
رســمی )Formal education(  کــه در کالس درس بــه 
ــد و  ــی افت ــاق م ــت دار اتف ــده و جه ــرل ش ــم، کنت ــورت منظ ص
ــر  ــه در ه ــمی )Informal education( ک ــر رس ــوزش غی آم
ــه در  ــدن های اولی ــی ش ــتر اجتماع ــد. بیش ــی افت ــاق م ــی اتف جای
جهــان بــه صــورت غیــر رســمی توســط زنــان و مــادران صــورت 
می پذیــرد )7(. اجتماعــی شــدن فرآینــدی اســت کــه در طــی آن 
هویــت فــردی حاصــل شــده و فــرد ارزشــها، هنجارهــا و مهارتهای 
مــورد نیــاز بــرای انجــام وظیفــه اجتماعــی خــود را فــرا می گیــرد 
)8(. روابــط بیــن فــردی نقــش کلیــدی در اجتماعــی شــدن ایفــا 
ــاط  ــدن را ارتب ــی ش ــی، اجتماع ــه برخ ــور ی ک ــه ط ــد، ب می کن

معرفــی می کننــد )2(.
اجتماعــی شــدن در واقــع بخشــی از فرآینــد یــک حرفــه قلمــداد 
ــران  ــا دیگ ــل ب ــان در تعام ــول زم ــده در ط ــن پدی ــود و ای می ش
ــع  ــدن در واق ــی ش ــد اجتماع ــردد، فرآین ــت می گ ــت و تثبی تقوی
ــروه  ــک گ ــه از ی ــه ارزشــها و انتظــارات جامع ــدی اســت ک فرآین
ــال  ــل انتق ــه نس ــل ب ــه و نس ــکل گرفت ــق آن ش ــاص از طری خ
ــوع  ــاوت و متن ــارات متف ــها و انتظ ــن ارزش ــه ای ــر چ ــد. اگ می یاب
اســت امــا ذرات وجــودی ایــن پدیــده همــواره حرفه هــای 

ــد )9(. ــرار می ده ــود ق ــر خ ــت تأثی ــون را تح گوناگ
اجتماعــی شــدن، می توانــد بــه کســب هویــت حرفــه ای، ســازگاری 
بــا نقش هــای حرفــه ای، تعهــد حرفــه ای و ســازمانی و در نتیجــه 

بهبــود کیفیــت مراقبــت از مددجویــان منجــر شــود )10(.
ــد  ــدن، می توان ــی ش ــد اجتماع ــی فرآین ــب و ناکاف ــرای نامناس اج
پیامــد منفــی چــون ریــزش و فرســودگی شــغلی وکاهــش تولیــد، 
ــتاران در  ــدی پرس ــزه و رضایتمن ــا کاهــش انگی ــن ی ازدســت رفت
ــد )11(.  ــته باش ــال داش ــا را بدنب ــه ای آنه ــغلی و حرف ــده ش آین
ــه  ــد ب ــی افت ــاق م ــراد اتف ــه در اف ــه ای ک ــدن حرف ــی ش اجتماع
ــی  ــی و ســازمانی بســیاری در طــی زندگ ــردی، موقعیت ــل ف عوام
ــتگاه  ــی، خواس ــگاه اجتماع ــاس جای ــر اس ــاط دارد )12( و ب ارتب
ــا  ــگ ت ــک فرهن ــی از ی ــور کل ــب و بط ــس و مذه ــادی، جن اعتق
فرهنــگ دیگــر متفــاوت می باشــد )13(، و تأثیرعمیقــی بــر میــزان 

ــذارد )14(. ــرد می گ ــه ای ف ــرفت حرف پیش

روش کار
ــاالت  ــتجو در مق ــا جس ــال1396 ب ــروری در س ــه م ــن مطالع ای
 Pub med, Iranmedex  موجــود در پایــگاه هــای اطالعاتــی
طــی   ،SID, Ovid, Google Scholar, Elsevier
ســالهای 2000 تــا 2016، بــا اســتفاده از کلیــد واژه های پرســتاری، 
ــادل انگلیســی  ــه ای و مع اجتماعــی شــدن، اجتماعــی شــدن حرف
 Professional  " و   "  Nursing Socialization آنهــا 
نتیجــه  در  شــد.  انجــام   Nursing و   "  Socialization
جســتجو 65 مقالــه یافــت شــد و پــس از بررســی عنــوان و چکیده، 
20 مقالــه مرتبــط بــا موضــوع مطالعــه بــرای مــرور انتخــاب شــد.
بــر اســاس مــرور مطالعــات یافــت شــده در مــورد موضــوع مــورد 

نظــر نتایــج زیــر بدســت آمــد:
ــالت  ــه تعام ــر پای ــه ب ــت ک ــانی اس ــداد انس ــک روی ــتاری ی پرس
ــا  ــری بن ــه بش ــای جامع ــع نیازه ــایی و رف ــت شناس ــری جه بش
نهــاده شــده اســت. بــا افزایــش پیچیدگــی سیســتم مراقبت هــای 
ایفــای نقش هــای حرفــه ای و  بهداشــتی و نقــش پرســتار، 
ــن در  ــراه می باشــد و ای ــی هم ــا چالش های ــتاران ب ــی پرس اجتماع
حالــی اســت کــه پرســتاران بایــد قــادر بــه پیــش بینــی و مدیریــت 
مراقبــت از بیمــاران بــا شــرایط پیچیــده ای باشــد کــه بــه ســرعت 
در حــال تغییــر اســت )15(. پرســتاری از جملــه حرفه هایــی اســت 
کــه نقــش خــود را در قالــب تیــم درمانــی محقــق می ســازد )16(، 
لــذا پرســتاران بایســتی ارزش هــا، نگرش هــا و دانــش کســب شــده 
در محیــط آموزشــی را بــا شــرایط ســازمانی تلفیــق نمــوده و بــا آن 
ســازگار شــوند. ایــن  ســازگاری باعــث ایجــاد تعهــد رضایتمنــدی 
پایــداری و احســاس پذیــرش دو جانبــه شــده و منجــر بــه ایجــاد 
انگیــزه درونــی بــرای تــداوم کار می شــود )17(. توانمنــدی 
ــا  ــق اهــداف نظــام ســالمت ایف ــه ای نقــش مهمــی در تحق حرف
ــدن  ــی ش ــد اجتماع ــق فرآین ــتگی از طری ــن شایس ــد، و ای می کن
ــد  ــدن می توان ــی ش ــر اجتماع ــود )18(. درک بهت ــم می ش فراه
بــه شناســایی اســتراتژیهای آموزشــی در دانشــکده هــا در جهــت 
توســعه حرفــه کمــک شــایانی کنــد )19(. اجتماعــی شــدن 
حرفــه ای مفهــوم پیچیــده ای اســت کــه از طریــق تجربــه پرســتار 
در اســتقالل عملــی، پویایــی بالینــی، شــناوری شایســتگی، حمایت 
اجتماعــی و دلبســتگی حرفــه ای درونــی می شــود و جنبــه حیاتــی 
تکامــل حرفــه پرســتاری اســت )20(. اجتماعــی شــدن تدریجــی 
تــا نقطــه اوج هویــت حرفــه ای، بایســتی هــدف هــر پرســتار باشــد. 
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.)21(
مفهــوم اجتماعــی شــدن در ادبیــات پرســتاری بــه ســال 1958 و 
ــه  ــا ورود افــراد ب ــاز می گــردد )22(. ایــن فــر آینــد ب قبــل از آن ب
ــوزش  ــام آم ــا اتم ــود و ب ــاز می ش ــتاری آغ ــوزش پرس ــه آم برنام
پرســتاری و ورود بــه محیط هــای کاری ادامــه می یابــد )23(. 
ــد  ــا ناخواســته فرآین ــن، اجتماعــی شــدن پیامــد خواســته ی بنابرای
آینــد  فــر   .)24( می باشــد  کار  محیــط  تجــارب  و  آموزشــی 
ــب  ــق کس ــر ی ــه ای از ط ــت حرف ــل هوی ــردن و تکام ــی ک درون
دانــش، مهارت هــا، نگرش هــا، باورهــا، ارزش هــا، هنجارهــا و 
اســتانداردهای اخالقــی جهــت ایفــای نقــش حرفــه ای تعــر یــف 
ــط کار و  ــه محی ــجویی ب ــذر از دوران دانش ــت )23(. گ ــده اس ش
ــال دارد.  ــاوت را بدنب ــد، انتظــارات متف ــا فرهنگــی جدی مواجهــه ب
ــتاران کار  ــه پرس ــی ک ــدن در زمان ــی ش ــی اجتماع درک چگونگ
ــژه ای دارد  ــد، اهمیــت وی ــی آغــاز می کنن خــود را در مراکــز درمان
)25(. اجتماعــی شــدن دارای مراحــل مقدماتــی، ورود بــه بخــش، 
مــورد آزمــون قــرار گرفتــن، بــه حــال خــود رهــا شــدن و تطابــق 
اســت )26(، کــه منجــر بــه دســتیابی بــه باالتریــن ســطوح حرفــه 
ــا تاکیــد بــه تفاوتهــای فــردی )20(، مــورد قبــول واقــع شــدن،  ب
گســترش مســئولیت پذیــری، جزئــی از سلســله مراتــب ســازمانی 
ــن  ــت )20(. ای ــن اس ــرار گرفت ــش  ق ــت چال ــن و تح ــرار گرفت ق
مرحلــه را بــه عنــوان دوره گــذر، کــه بــا تنــش و مشــکالت عــد 
یــده ای همــراه اســت، یــاد می کننــد. دوره گــذر فرآینــدی جــدا از 
اجتماعــی شــدن و حرفــه ای شــدن نیســت، بلکــه فرآیند ســازگاری 
بــا نقش هــای شــخصی و حرفــه ای در حــال تغییــر در شــروع کار 
حرفــه ای تعریــف می شــود )27(. ایــن پدیــده در حرفــه پرســتاری 
ــرد  ــا ورود ف ــود و ب ــاز می ش ــمی آغ ــوزش رس ــای آم ــا برنامه ه ب
ــه  ــد. اجتماعــی شــدن حــر ف ــداوم می یاب ــه محیطهــای کاری ت ب
ای بــه عنــوان فرآینــد یادگیــری دانــش، مهارتهــا، درونــی ســازی 
ــت  ــری هوی ــکل گی ــه و ش ــای حرف ــا و هنجاره ــها، باوره ارزش
حرفــه ای تعریــف می شــود )1(. اجتماعــی شــدن وحرفــه ای گرایــی 
یــک مفهــوم اساســی در پرســتاری اســت و ناشــی از کار فــردی، 
تعامــل و روابــط بیــن فــردی اســت )1(. پدیــده حرفــه ای شــدن در 
ــا افــراد تشــکیل، تقویــت و تثبیــت  طــول زمــان و در تعامــالت ب
می گــردد، و ایــن پدیــده بخشــی از فرآینــد اجتماعــی شــدن یــک 
حرفــه قلمــداد می شــود. اجتماعــی شــدن حرفــه ای دارای ویژگــی 
هــای، یادگیــری، تعاملــی بــودن، ســازگاری و تکاملــی بــوده )28(، 
ــه  ــر اســت گاه ب ــا و دایمــا در حــال تغیی ــوع، پوی ــده و متن و پیچی
ــرفت  ــت و پیش ــد و فعالی ــت می کن ــر ک ــو ح ــه جل ــب و گاه ب عق

ــر  ــد غی ــت )3(. فرآین ــی اس ــش بین ــل پی ــر قاب ــم و غی آن نامنظ
ارادی درونــی کــردن ارزش هــا، رســوم، تعهــدات و مســؤولیت های 
حرفــه ای اســت و پیامــد اجتنــاب ناپذیــر ورود بــه حرفــه محســوب 
ــت.  ــن نیس ــی ممک ــه عاطف ــعه حیط ــدون توس ــود )29(. ب می ش
پرســتار حرفــه ای بــدون یادگیــری حیطــه عاطفــی قــادر بــه ارائــه 

ــود )16(. مراقبــت پرســتاری جامــع و انســانی نخواهــد ب
ــه هــم  ــه ای شــامل چهــار جــزء وابســته ب اجتماعــی شــدن حرف

دارد:
1- ساختار انتقال فرهنگ به افراد،

2-فرآیند کسب و یژگی های انسانی در محیط پیرامون،
ــی شــونده و  ــرد اجتماع ــه ف ــن دو مجموع ــل بی ــد تعام  3- فرآین

ــده ــل اجتماعــی کنن عوام
4- عرصه و بافت اجتماعی شدن )30(.

پرســتاران در هــر نقطــه از مســیر حرفــه ای خــود بــه طریقــی کــه 
خــود و نقــش آن هــا اقتضــا می کنــد، تغییــر می کننــد و ایــن تغییــر 
بســتگی بــه تجــارب گذشــته، نــوع و شــکل تمهیــدات آموزشــی، 
فرصت هــای بازاندیشــی، عملکــرد، باورهــا و ارزش هــای حاصــل 

از مســیر حرفــه ای آن هــا دارد )4(.
اجتماعــی شــدن حرفــه ای بــه عنــوان فــر آینــد تکاملــی و فراینــد 
ــده  ــی ش ــانی معرف ــل انس ــه ای و تکام ــد حرف ــر رش ــادام العم م
ــر  ــوان ف ــه عن ــات، ب ــی از مطالع ــن در بعض ــت )3(. و همچنی اس
ــتاری،  ــده اســت )31(. در پرس ــه ش ــه کار گرفت ــازگاری ب ــد س آین
ایــن تأثیــر در دو ویژگــی مهــم حفــظ نقــش حرفــه ای و ســرکوب 
ابهامــات ذاتــی درون نقــش کســب و ظاهــر می شــود )32(. عمومــًا 
فــر آینــد ی تکاملــی اســت کــه فــرد دانــش، مهارت هــا، رفتارهــا و 
ــد. فــرد در  ــان آمــوزش کســب می نمای تعهــد حرفــه ای را در جری
ــا اعضــای درون حرفــه، تجاربــی کســب می کنــد کــه  مواجهــه ب
ــدگاه  ــد )33(. از دی ــی می باش ــه الزام ــرش وی در حرف ــرای پذی ب
ــر از تکامــل و توســعه  ــه فرات جامعــه شــناختی، تکامــل هــر حرف
ــه  ــز الزم ــتاری نی ــد. در پرس ــه می باش ــش آن حرف ــره دان پیک
ــتاری کل  ــت پرس ــه مراقب ــه ای و ارائ ــعه حرف ــه توس ــتیابی ب دس
نگــر، کســب مهــارت در حیطه هــای، یادگیــری شــناختی، روانــی 
ــن کــه  ــرای ای ــژه حیطــه عاطفــی می باشــد. ب ــه و ی حرکتــی و ب
یادگیــری آغــاز شــده از محیط هــای آموزشــی رســمی بــه تکامــل 
ــد، الزم اســت از طــرف  ــر بیانجام ــی شــدن مؤث ــه و اجتماع حرف
ــرار  ــی ق ــت و همراه ــورد حمای ــی م ــه ای و خدمات ــای حرف نهاده
گیــرد )16(. اجتماعــی شــدن حرفــه ای پیامــد خواســته و ناخواســته 
عملکــرد برنامه هــای آموزشــی و فرایندهــای محیــط کار بــه شــمار 
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.)34( می آیــد 
ــه  ــل برنام ــع آشناســازی و آموزشــی از قبی ــه برنامه هــای جام ارائ
ــانی  ــل انس ــترنی(، و عوام ــی، اکس ــوری، اینترن ــپتوری، منت )پرس
دخیــل در فرآینــد اجتماعــی شــدن )اعضــای هیــأت علمــی، مربیان 
بالینــی، کارکنــان پرســتاری و گــروه همســاالن( و ارائــه فرصــت 
ــای  ــه در عرصــه و بازخورده ــرای کســب تجرب ــی ب ــان کاف و زم
ــوان پیشــایندهای  ــه عن ســازنده مــواردی هســتند کــه از آن هــا ب
اجتماعــی شــدن حرفــه ای نــام بــرده شــده اســت )35(. و از مزایای 
مهــم برنامه هــای پرســپتوری در مؤسســات آموزشــی بــر ای افــراد 
شــر کــت کننــده اســت )36(. تجــارب مثبــت ناشــی از برنامه هــای 
ــی،  ــف آموزشــی و سیســتم های حمایت پرســپتوری، تناســب تکالی
ــز دانــش آموختــگان پرســتاری  در اجتماعــی شــدن موفقیــت آمی
نقــش مهمــی دارنــد، نیــز نقــش منتورهــا و الگوهــای نقشــی بــه 
عنــوان منابــع حمایتــی گــزارش و ایــن عوامــل در تصمیــم گیــری 
فــرد بــر ای مانــدن در حرفــه پرســتاری اهمیــت بــه ســزایی دارنــد 

.)37(
هویــت حرفــه ای هــدف اصلــی و پیامــد بــا ارزش اجتماعــی شــدن 
فــرد در حرفــه گــزارش شــده کــه در اثــر تعامل بــا دیگر پرســتاران 
و از طریــق درونــی کــردن دانــش، هنجارهــا، ارزش هــا وفرهنــگ 
ــت  ــای مثب ــر پیامده ــد از دیگ ــعه می یاب ــتاری توس ــه پرس حرف
ــه،  ــرد در حرف ــدن ف ــه مان ــوان ب ــه ای می ت ــی شــدن حرف اجتماع
تعهــد حرفــه ای و ســازمانی، رضایــت شــغلی و حرفــه ای، اعتمــاد به 
نفــس و خودآگاهــی، پذیــرش نقــش حرفــه ای، انگیــزش درونــی، 
بهــره وری و مراقبــت پرســتاری کل نگــر اشــاره نمــود کــه همگی 
حاصــل ســازگاری مؤثــر فــرد بــا نقــش حرفــه ای و پذیــرش، آن 
می باشــند از آنجــا کــه اجتماعــی شــدن ماهیتــی پیچیــده، متنــوع 
ــه  ــت ب ــج مثب ــی دارد )32(، همیشــه نتای ــش بین ــل پی ــر قاب و غی
همــراه نخواهــد داشــت، بــه ویــژه ایــن کــه در برخــی از مطالعــات 
اثــرات منفــی آن بســیار برجســته گــزارش شــده اســت. از جملــه 
پیامدهــای منفــی اجتماعــی شــدن در حرفــه پرســتاری می تــوان 
ــر ه وری و  ــش به ــه و کاه ــف روحی ــزه، تضعی ــش انگی ــه کاه ب
ــه  ــن، جاب ــود. همچنی ــاره نم ــان اش ــت از مددجوی ــت مراقب کیفی
ــداوم عملکردهــا  ــه، ت ــا حرف ــرک ســازمان ی جایی هــای مکــرر، ت
ی ضعیــف و کارهــای معمــول، ابهــام در نقــش، حساســیت زدایــی 
تــدر یجــی نســبت بــه نیازهــای انســانی مددجویــان، فقــدان تفکــر 
ــزش  ــش ر ی ــی و افزای ــرر مرخص ــت های مک ــادی، درخواس انتق
ــر  ــه ای غی ــی اجتماعــی شــدن حرف ــات منف ــر تبع ــا از دیگ نیروه
ــیت  ــی و حساس ــکار عموم ــد )38(. اف ــمار می آین ــه ش ــر ب مؤث

ویــژه مــردم نســبت بــه یــک حرفــه اســت کــه در حقیقــت ارزش 
اجتماعــی اقتصــادی آن حرفــه را تعییــن می کنــد و هــر چــه ایــن 
ــاء  ــداری و احی ــود را در پاس ــه خ ــد جامع ــتر باش ــیت بیش حساس
ــد و ارزش اجتماعــی  ــر می بین ــه متعهدت ــوق شــاغلین آن حرف حق

ــد )39(. ــاء می یاب ــه ارتق آن حرف

بحث 
بســیاری از مطالعــات فرآینــد اجتماعــی شــدن را پیچیــده و 
متنــوع، غیرقابــل پیــش بینــی و نامعلــوم، چرخشــی و غیرخطــی، 
غیــر ارادی، غیــر قابــل اجتنــاب، پویــا و در حــال تغییــر، دایمــی و 
مــداوم و در عیــن حــال شــخصی توصیــف می نماینــد. اجتماعــی 
شــدن حرفــه ای پیچیــده و متنــوع، و دایمــا در حــال تغییــر اســت. 
ــه  ــه عقــب و گاهــی ب ــدارد، گاهــی ب ــچ الگــوی مشــخصی ن هی
ــر  ــت و پیشــرفت آن نامنظــم و غی ــد و فعالی ــو حرکــت می کن جل
قابــل پیــش بینــی اســت. اجتماعــی شــدن حرفــه ای در پرســتاری 
ــط کار  ــه محی ــا ورود ب ــاز و ب ــتاری آغ ــوزش پرس ــه آم ــا برنام ب
ــداوم،  ــدی م ــر آین ــه ای ف ــدن حرف ــی ش ــد. اجتماع ــداوم می یاب ت
پیشــرونده و شــکلی از یادگیــری مــادام العمــر می باشــد اجتماعــی 
شــدن، فراینــدی خطــی نیســت، بلکــه ماهیــت یکپارچــه، ســیال، 
پویــا، تعاملــی، تکاملــی و انعطــاف پذیــر دارد. از طرفــی، ایــن فــر 
آینــد، شــخصی اســت و از فــردی بــه فــرد د یگــر متفــاوت اســت. 
بعضــی، دوره اجتماعــی شــدن را ســر یــع و برخــی بــه کنــدی و 
ــد. اجتماعــی  ــا تحمــل مشــکالت و نامالیمــات ســپری می کنن ب
شــدن حرفــه ای مفهومــی اســت کــه بســته بــه زمــان، بافــت و دی 

ــد. ــدا می کن ــری پی ــف، تظاهــرات متغی ســیپلین هــای مختل

نتیجه گیری
یافته هــای مطالعــه حاضــر، اجتماعــی شــدن را فراینــدی اجتنــاب 
ــر  ــال غی ــن ح ــی و در عی ــا، دایم ــوع، پوی ــده، متن ــر، پیچی ناپذی
ــم آن  ــای مه ــد و ویژگی ه ــف می کن ــی توصی ــش بین ــل پی قاب
را یادگیــری، تعامــل، تکامــل و ســازگاری معرفــی می نمایــد.  
ــور  ــه ط ــود ب ــه خ ــراد در حرف ــه اف ــن ک ــرای ای ــن، ب همچنی
ــر  ــی نظی ــه تمهیدات ــز اجتماعــی شــوند، ارائ ــر و موفقیــت آمی مؤث
ــای نقشــی  ــد ی از الگوه ــره من ــع آموزشــی، به ــای جام برنامه ه
شایســته، ســاختارهای آموزشــی و بالینــی حمایــت کننــده، فراهــم 
نمــودن فرصت هــای کار در عرصــه جهــت کســب تجربــه و ارائــه 
بازخوردهــای ســازنده تعییــن کننــده می باشــد. همــان طــور کــه 
اجتماعــی شــدن حرفــه ای پیامــد خواســته و ناخواســته برنامه هــای 
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آموزشــی و محیط هــای کاری اســت، خــود نیــز منشــأ نتــا 
ــد.   ــایند می باش ــج ناخوش ــات، نتای ــی اوق ــوب و در برخ ــج مطل ی
ــامل  ــه ای ش ــدن حرف ــی ش ــت اجتماع ــای مثب ــن پیامده مهم تری
ــه ای،  ــای حرف ــا نقش ه ــازگاری ب ــه ای، س ــت حرف ــب هوی کس
تعهــد حرفــه ای و ســازمانی و در نتیجــه بهبــود کیفیــت مراقبــت 
ــدن  ــی ش ــن، اجتماع ــود. همچنی ــف می ش ــان توصی از مددجوی
ــن  ــژه ای ــه وی ــراه نیســت، ب ــوب هم ــای مطل ــا پیامده همیشــه ب
کــه در برخــی از مطالعــات اثــرات منفــی آن را قابــل توجــه 
ــل  ــر از عوام ــه ای متأث ــدن حرف ــی ش ــد. اجتماع ــزارش کرده ان گ
ــی در  ــان بالین ــه ای اســت و نقــش مربی ــردی، اجتماعــی و زمین ف
ــد  ــل می توان ــت از تحصی ــس از فراغ ــا پ ــل و الگوه دوره تحصی
ــا  ــد اجتماعــی شــدن حرفــه ای کمــک کننــده ب در تســهیل فراین
ــا  ــه ب ــای مقابل ــای اســتخدامی و راهبرده ــه ه ــذا در برنام شــد. ل
ــازه کار در  ــود کادر پرســتاری پیشــنهاد می شــود پرســتاران ت کمب
برنامه هــای مقدماتــی مشــارکت نماینــد. اجتماعــی شــدن حرفه ای 
نــه تنهــا نقطــه عطفــی در ارتقــاء و تغییــر منظــر جامعــه از قالــب 
ســنتی بــه حرفــه علمــی پرســتاری بشــمار مــی رود، بلکــه متضمن 

ــد. ــتاران می باش ــغلی پرس ــدی ش ــزه و رضایتمن ــش انگی افزای
راه کارهای اجتماعی شدن حرفه ای در پرستاری

مشــارکت فعــال در فرآینــد یادگیــری و نظــر بــر ارتقــاء( گواهینامه، 
رشــد فــردی، ارتقــاء در دانشــکده و محــل کار، حفــظ دیــدگاه خــود 
)شــما بــا اختیــار خــود بــه ایــن رشــته آمده ایــد(،  کنــار گذاشــتن 
تصــورات ذهنــی، تعصبــات و عادتهــا، تــالش بــرای ایجــاد تفکــر 
خــالق و انتزاعــی از راهکارهــای مهماجتماعــی شــدن پرســتاری 
ــعه  ــد، توس ــه باش ــر منتقدان ــی اگ ــورد حت ــرش بازخ ــت. پذی اس
مهارتهــای مدیریــت زمــان در خــود، اســتفاده از کوچکتریــن 
لحظــات، نقــش حمایــت کننــده عاطفــی برای دوســتان، پرســتاران 
ــه  ــاتید ب ــکده و اس ــای دانش ــک از اعض ــتگان، کم ــر و وابس دیگ
عنــوان منابــع در دســترس از عوامــل کمــک کننــده در اجتماعــی 

شــدن حرفــه پرســتاری مــی باشــند.
ــه ای در  ــدن حرف ــی ش ــع اجتماع ــا و موان چالش ه

ــتاران پرس
بــر اســاس مطالعــات تعریــف عملیاتــی فرهنــگ و خــرده فرهنــگ 

پرســتاری در نظــام آموزشــی و خدماتــی پرســتاری صــورت 
نمی پذیــرد و اجتماعــی شــدن بــه عنــوان جزیــی از برنامــه 
یادگیــری مــادام العمــر در برنامــه درســی پرســتاری آمــوزش داده 
ــک  ــتورات پزش ــده دس ــرا کنن ــرد اج ــاً ف ــتار صرف ــود. پرس نمی ش
اســت.، خدمــات پرســتاری عمومــاً بــه صــورت گروهــی همــراه بــا 
ــل انجــام نمی پذیــرد. وجــود  ــار و آزادی عمــل، اعتمــاد متقاب اختی
ــدن  ــی ش ــر درون ــتاری ب ــل در پرس ــوری و عم ــن تئ ــکاف بی ش
ارزشــها و بــه عبــارت دیگــر اجتماعــی شــدن حرفــه تأثیــر ســوء 
داشــته اســت، الگوهــای بــارز پرســتارانی کــه ارزشــها و باورهــای 
ــی کــرده باشــند، در بالیــن و بعضــاً در دانشــکده ها  ــه را درون حرف
بــه چشــم نمی خــورد. داشــتن احساســی مبنــی بــر پرســتار بــودن 
و جلــوه آن در عمــل در پرســتاران چنــدان پررنــگ نیســت، تجانس 
و هماهنگــی بیــن ارزشــهای فــردی و شــغلی در پرســتاران چنــدان 

ــورد. ــم نمی خ ــه چش ب
ــتاران در  ــه ای پرس ــدن حرف ــی ش ــع اجتماع ــی موان ــور کل ــه ط ب
ــدند: ــر مشــخص ش ــرح زی ــه ش ــل ب ــته از عوام ــه دس ــب س قال

الف: عوامل حرفه ای:
فاصلــه بیــن پزشــک و پرســتار )تبعیــض(، عــدم وجود انگیــزش در 
پرســتاران، عــدم اعتمــاد بــه نفــس پرســتاران، فاصلــه بیــن تئوری 
و عمــل، کیفیــت پاییــن خدمــات پرســتاری، عــدم تعهــد حرفــه ای، 
عــدم حمایــت مناســب از پرســتاران، عــدم وجــود ارتبــاط مناســب 
ــئولیت  ــه ای، مس ــتقالل حرف ــتن اس ــدم داش ــکاران، ع ــن هم بی
بــاالی کاری، کمبــود نیــروی کار، عــدم رضایــت شــغلی، اســترس 
ــزش  ــغلی، انگی ــودگی ش ــار کاری، فرس ــش فش ــاال، افزای کاری ب

شــغلی پاییــن، مهاجــرت پرســتاران، تــرک محــل خدمــت
ب: عوامل اقتصادی:

حقوق و مزایای کم پرستاران، عدم ارتقاء شغلی
ج: عوامل اجتماعی:

ــه  ــه از حرف ــت جامع ــت نادرس ــن، پنداش ــی پایی ــت اجتماع موقعی
پرســتاری، تصویــر ذهنــی نامناســب از پرســتاری، تصویــر ذهنــی 
نامناســب پرســتاران از حرفــه خــود، ترســیم جایــگاه غیرحرفــه ای 
ــتاری در  ــه پرس ــه حرف ــدم جاذب ــانه ها، ع ــط رس ــتاری توس پرس

ــع اجتماعــی محســوب مــی شــوند. ــه از موان جامع
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