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Abstract
Background: Considering the importance of sense of belonging in the formation of professional
identity and clinical experiences of nursing students, in this study, the factors involved in the sense
of belonging from nursing students’ perspective were studied to promote and form this
phenomenon in nursing students explaining the factors involved.
Methods: A Qualitative research design was adopted and data were collected through 15 semistructured interviews with nursing students. The recorded interviews were analyzed using content
analysis. The validity of the data was evaluated using the criteria of credibility, dependability, and
conformability.
Results: The data were extracted in 2 main categories: 1- Perceived consequences which included
a subset of the community acceptance, internal perspective, feedback from the instructors, viewing
the results, interaction with peers, family acceptance, and learning experiences, 2- Professional
relationships which included a subset of health communications, staff interpersonal
communication, interpersonal communication of the students with their instructors, and student
acceptance in the ward.
Conclusion: Considering the importance of perceived consequences and professional
communications, creating a situation in which students feel they are part of the care team is of high
importance. To this end, preparation and training of personnel to accept students as their future
colleagues should be considered by education planners. The introduction of professional nursing in
the community can play a supporting role in providing a sense of belonging in nursing students.
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چکیده
مقدمه :با توجه به اهميت حس تعلق در شکلگيری ادراک حرفه ای و تجارب بالينی دانشجویان پرستاری ،در این مطالعه عوامل موثر
بر تعلق حر فه ای از دیدگاه دانشجویان پرستاری مورد بررسی قرار گرفته تا با شرح فاكتورهاای دیيال در آن ،زميناه ارتقااش و شاکل
گيری آن را در دانشجویان پرستاری فراهم آورد.
مواد و روش :در این مطالعه كيفی داده ها از طریق  14مصاحبه نيمه سایتاریافته با دانشاجویان كارشناسای پرساتاری جما آوری
گردید .مصاحبه های ضبط شده با روش آناليز محتوا تحليل شدند .روایی دادهها با استفاده از معيارهای اعتبار ،قابليت اعتماد و تایياد
پذیری بررسی گردید.
يافتهها :آناليز دادهها در مجموع  2طبقه اصلی را استخراج كرد  -1پيامدهای درک شده شامل زیر مجموعاه هاای پاذیرش جامعاه،
نگرش درونی ،بازیورد از مدرس ،دیدن نتيجه كار ،پذیرش یانواده ،تجارب یاادگيری  -2ارتباطاات حرفاه ای باا زیار مجموعاههاای
ارتباطات درمانی  ،ارتباطات بين فردی پرسنل ،ارتباطات بين فردی استاد با دانشجو و پذیرش دانشجو در بخش
بحث و نتیجهگیری :با توجه به تاكي د دانشجویان بر نقش پيامدهای درک شده و ارتباطات حرفه ای ،تلاش برای ایجاد شارایطی كاه
دانشجویان احساس كنند عضوی از تيم مراقبت هستند و آمااده ساازی و آماوزش كاركناان جهات پاذیرفتن دانشاجویان باه عناوان
همکاران آینده یود باید مورد توجه برنامه ریزان آموزش قرار گيرد  .معرفی پرستاری حرفه ای در سطح جامعه می تواند نقش حمایت
كننده در تعلق حرفه ای دانشجویان پرستاری داشته باشد .
واژگان کلیدی :تعلق حرفه ای ،تحقيق كيفی ،دانشجویان پرستاری

*نویسنده مسئول :فرخنده شريف ،مركز تحقيقات مراقبتهای روان جامعه نگر –دانشگاه علوم پزشکی شيراز ،شيراز ،ایرانfarkhondeh_Sharif@yahoo.com ،

smsj.sums.ac.ir

تعلق حرفه ای در دانشجویان پرستاری 54/ . . .

مجله علوم پزشکی صدرا

مقدمه

نياز پایه ساایکولوییکال اسات .جنباه مهام سالامت روان،

اصولا ادراک حرفه ای افراد در  2-9سال اول ورود به حرفه

یوب بودن اجتماعی و مرتبط با فرایند ارتباب است .تعلاق

شکل می گيرد و این ادراک شالوده هویت حرفه ای آنها را

 ،عنصر پيوستگی فرد به افراد ،مکانها  ،اشيا و فراهم كننده

شکل میدهاد .از رساالتهاای آماوزش پرساتاری آمااده

معنا و حس امنيت است ( .)10لوت و همکااران در كتااب

نمودن پرستاران برای ورود به حرفاه و انجاام نقاش هاای

یود تعلق را جنبه تاریکی در دانشجویان پرستاری عناوان

محوله به نحوی است كه ناه ایجااد فرساودگی و نااميادی

كرده اند .نبود ارتباطات كاری معنادار بين حرفه ای ،منجر

نماید و نه برای جامعه پرستاری و مددجویان مخاطره آميز

به پذیرش بدون سوال تصميمات و سازگاری باا رفتارهاای

گردد ( .)1باه اعتقااد ساکرت ) (Secretو همکااران ایان

منفی اعضاش گروه می گردد ( .)12 ,11حاس تعلاق حرفاه

فرایند از زمان پذیرش فارد در رشاته پرساتاری آ ااز مای

ای در دانشجویان ،سلامت جسمی بهتری را به هماراه دارد

گردد ( .)9 ,2سکرت( )2009اجتماعی شادن دانشاجویان

( .)19فردی كه احساس تعلق دارد می تواناد باا همکااران

پرستاری را با دارا بودن ساه جازش تعلاق )،)Belonging

یود به یاوبی كاار كارده و مشاکلات یاود را اداره كناد،

دانسااااتن ( )Knowingو تصاااادیق ()Affirmation

بعلاوه ارتباب مثبتی بين افزایش حس تعلق و انگيزه ،توجه

توصيف می كند .بر ایان اسااس بارای اینکاه دانشاجویان،

به دیگران و رفتارهای بين فاردی مثبات در كلااس دیاده

حرفه ای شوند باید همراه با دانش مورد نياز برای بيمااران

شده است ( .)15از دید روانشناسی تعلق بعناوان مفهاومی

و یانواده ها و تایياد ایان تواناایی هاا از طریاق تعامال باا

مهم در توسعه انسان ،انگيزه ،توسعه شخصيت ،یوب بودن

دیگران ،عضو ارزشامندی از تايم پرساتاری شاوند ( )5باه

روانی و سلامت ،موثر باودن درماانی ،انگيازه دانشاگاهی و

علاوه در مناب متعدد باه ماهيات دناد بعادی و مشاکلات

موفقياات ،هویاات و ارتباطااات گروهاای ماای باشااد (.)14

محيط های بالينی اشاره شده است .یک راه پای باردن باه

تحقيقات نشان داده كه حس تعلق منجار باه پايش بينای

ایاان مشااکلات و مفهااوم سااازی دوباااره تجااارب بااالينی

پيامد های دانشگاهی شده و انگيزه و تلااش فارد را تحات

دانشجویان پرستاری از طریق توجه به تعلق حرفه ای است

تاثير قرار می دهد .همچنين نگرش فرد نسبت به یادگيری

(.)4

و یصوصا یود كارآمادی دانشاگاهی را تحات تااثير قارار

توجه به حس تعلق در محيط های آموزشی در طول دهاه

میدهد .بسياری از محققان آموزشی نياز به تعلق را یکی از

گذشته مورد تاكيد قرار گرفته اسات ( .)4تعلاق حرفاه ای

مهمترین نيازهای تمام دانشجویان برای عملکرد یاوب در

پدیده ای مهم در دانشجویان پرستاری و كسانی اسات كاه

محيطهااای یااادگيری معرفاای كاارده انااد .احساااس تعلااق

در آموزش آنها دیيل هستند ( .)4تعلق حرفه ای نياز پایه

میتواناد تااثير مساتقيم و قاوی روی انگيازه دانشاجویان

و اساسی انسان است .یک حس مشترک اجتماعی معناادار

داشته باشد .دانشجویانی كه حس تعلق را در محايطهاای

كه حس امنيت و همبستگی را ایجاد می كند .تجربه تعلق

آموزشی تجربه می كنند انگيزه بيشتری دارند و بيشاتر در

حرفه ای در هر فارد ،واحاد و عميقااً فاردی و وابساته باه

فعاليتهای كلاسی و دانشکده شركت می كنند .همچناين

زمينه ای است ( )8كه تجربه اتفاق می افتد و در پاسخ باه

لذت ،شادی ،علاقه بيشتری برای شاركت در فعالياتهاای

درجه ای است كه فارد احسااس امنيات ،پذیرفتاه شادن،

یادگيری را نشان می دهند و برعکس كسانی كاه احسااس

ارزش و احترام توسط گاروه ،ارتبااب باا گاروه و ارزشاهای

جدا شدن می كنناد اضاطراب ،یساتگی و مگينای را در

حرفه ای آنها را دارد (.)3

طول دوران دانشگاهی تجربه می كنند و عملکرد آنها را در

برنهوت )  ( Bornhottتعلاق حرفاه ای را كلياد ساایت

دوران دانشگاه تحت تاثير قرار می دهد ( .)4بناابراین مهام

هویت فردی و اجتماعی می داند .نياز باه تعلاق حرفاه ای،

است كه تعلق حرفه ای برای درک ابعاد محيط های بالينی
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كه هدایت كننده تجارب یادگيری مثبت برای دانشاجویان

هدفمند و از بين دانشجویان پرستاری كه تمایل به شركت

پرستاری است بررسی شود ( .)14بار ایان اسااس در ایان

در مطالعه داشتند و حداقل دو ترم بالينی را گذرانده بودند

مطالعه تعلق حرفه ای از دیدگاه دانشجویان پرستاری مورد

انجام شد .در مجماوع  14مصااحبه فاردی باا دانشاجویان

بررسی قرار گرفته تا با شرح این پدیده و فا كتورهای ماوثر

پرستاری انجام شد .مصاحبه ها ابتدا با سوالات كلی شاروع

در آن ،زمينه ارتقااش و شاکل گياری آن را در دانشاجویان

و س س بر اساس مطالب بيان شده ادامه می یافت ،ضامن

پرستاری فراهم آورد.

اینکه محققان سعی داشتند با احاطه بار موقعيات ،ارتبااب
سوالات با هدف مصااحبه حفاگ گاردد .محاور ساوالات در

مواد و روش

مورد تعلق دانشجویان نسبت به رشته پرساتاری و عوامال

نوع مطالعه در این پژوهش بصورت كيفی و با روش تحليل

موثر بر تعلق آنها بود .از جمله اینکه یک روز كاری یاود را

محتوا انجام شد .تحليل محتوا یک روش تحقيق است كاه

به عنوان پرستار شرح دهيد؟ ده زمانهایی احسااس تعلاق

هدف آن ایجاد دانش ،كسب بينش جدید ،بياان حقاایق و

به حرفه می كنيد ؟ ده عواملی در احساس تعلق شاما باه

راهنمایی برای عملکرد و دست یافتن به شرح گساترده ای

حرفه  ،نقش تسهيل كنناده یاا بازدارناده دارد؟ مادت هار

از پدیده با رسيدن به مفاهيم و طبقاتی است كه پدیاده را

مصاحبه بسته باه موقعيات و شارایط محيطای و موافقات

شرح می دهند .بعلاوه روشای اسات كاه باه درک معناای

طرفين  54تا  40دقيقه بود.

ارتباطات و تعيين فرایندهای ضروری در پدیده كمک مای

اعتبار داده ها كه به معنای كفایت و قدرت متدولویی است

كند (.)14

كه در این تحقيق از طریق معيارهای زیر بررسای گردیاد:

واحدهای آناليز در این تحقيق متن مصاحبه ها و واحدهای

اعتبار ( )Credibilityمربوب به روایی درونی است به ایان

معنایی كلمات ،جملات و پاراگرافهاایی بودناد كاه جنباه

معنا كه آیا مشاركت كنندگان  ،معنی داده شده باه یافتاه

های مرتبط با یک زمينه را مطرح می كردند .به هار واحاد

ها را مرتبط باا واقعيات مایدانناد  )18(.در واقا اعتباار،

معنایی كدی تعلق مای گرفات و گروهای از محتواهاا كاه

سازگاری یافته ها با واقعيت است )13( .محقق برای كسب

شباهتی را ارائه می كردند طبقات را تشکيل می دادند.

اعتبار از شركت كنندگان می یواست تا یافته هاا را مارور

روش كار به این صاورت باود كاه بعاد از جما آوری داده

كرده و همسانی آنهاا را باا تجاارب و نتارات یاود تایياد

های اوليه از طریق مصااحبه نيماه ساایتار یافتاه مرحلاه

نمایند .قابليت اعتماد ( )Dependabilityكه معادل پایایی

آناليز بصورت همزمان شروع شاد .داده هاا یاط باه یاط

است و به دنبال این است كاه نتاایج تحقياق دقادر قابال

یوانده شده و كادهای ابتادایی اساتخراج گردیاد .سا س

اعتماد است ( .)18برای این منتور محقاق گازارش دقياق

كدها بر پایه تفاوت ها و شباهت ها در طبقاات مجازا قارار

جزئيااات كااار)  )Audit trailرا ارائااه كاارده اساات .تایيااد

داده شدند .بعد از ایان مرحلاه ،طبقاات باا هادف كااهش

پذیری ( )Confirmabilityروشی است كاه محقاق بارای

طبقات و بر اساس شباهت ها در دستجات كلی تری گاروه

تایيد یافته های یویش بکار می برد .بر این اسااس محقاق

بندی شدند .در مرحله بعد ،توصيف كلی از موضوع تحقيق

متن تعدادی از مصاحبه ها ،كدها و طبقات استخراج شاده

از طریق دستجات ایجاد شده ارائه گردید .كليه مصاحبه ها

در ایتيار همکاران پژوهشاگر و تعادادی از اعضاای هياات

با استفاده از نرم افزار  MAXQDA 2007تحليل شدند .

علمی كه با نحوه آناليز تحقيقات كيفی آشنا بودند گذاشته

در نهایت 15زیر طبقه و 2طبقه اصلی بدست آمد.

و از آنان یواست تا صاحت فرآیناد كدگاذاری داده هاا را

در این مطالعه روش جم آوری داده ها مصاحبه های باز و

مورد بررسی قرار دهند.

نيمه سایتار یافته فردی می باشد .نمونه گيری به صاورت
smsj.sums.ac.ir

تعلق حرفه ای در دانشجویان پرستاری 53/ . . .

مجله علوم پزشکی صدرا

بعد از كسب مجوز از دانشگاه و كميته ایلاق ،هدف تحقيق

خیلی وقتها ممکن هست فرد هیچ کاری انجام نـده.

و محرمانه ماندن اسامی برای تاک تاک شاركت كننادگان

ولی فیدبکی که به شما می ده اون احساس نارضايتی

توسط محقق توضيح داده شده و رضایت نامه كتبی توسط

را در شما بوجود می ياره يه مقدار آدم را بـه چـال

آنها تایيد شد .صحبت مشاركت كنندگان با اطلااع و اجاازه

می کشه  ........نگرش های منفـی کـه افـراد دارنـد،

آنها با ضبط صوت ( )recorderضبط شاد( .طارح شاماره
)4220

خیلی وقتها بازخوردهای منفی حتی اون چیزهـايی
که تو سطح جامعه وجود داره مثلا يه فیلمـی نشـون
بدن که يه نگرش منفی نسبت به پرسـتاری داشـته

يافتهها
آناليز داده ها در مجموع  2طبقه اصالی را اساتخراج كارد
كاااه در تعااالق حرفاااه ای دانشجویان نقاش داشااات
 -1پيامدهای درک شده شامل زیر مجموعه هاای پاذیرش
جامعه ،نگرش درونی ،بازیورد مدرس ،دیادن نتيجاه كاار،
پذیرش یانواده و تجارب یاااادگيری و  -2ارتباطات حرفه

باشه يا چیزهايی کـه مسـايل حرفـه ای پرسـتاری
هست را بصورت صحیح و واقعی نشـون نـده اينهـا
میتونه تاثیر داشته باشه اينهـا جنبـه هـای منفـی
هست که می تونه تاثیر روی تعلق بذاره.
شركت كننده شماره  4در مورد پذیرش یانواده می گوید:

ای با زیر مجموعه های ارتباطات درماانی  ،ارتباطاات باين

يه تاثیر مثبتی رو پدرم داشتم شايد مثلاً تـا ديـروز

فردی پرسنل ،ارتباطاات باين فاردی اساتاد باا دانشاجو و

می گفت نه اصلا به درد نمی خوره رشـتتون .......امـا

پذیرش دانشجو در بخش) كه در زیر به شرح آنها پردایته

ديدش را تونستم با نشـان دادن توانـايی رشـته ام

می شود:

تغییر بدم .اين باعث شد رو اعتماد به نفس مـن هـم
نسبت به رشته ام تاثیر بگذاره ....

پیامدهای درک شده

بر اساس تجارب شركت كنندگان ،نشاان دادن پياماد كاار

پيامدهای درک شده از جمله طبقات اصلی استخراج شاده

دانشجو و اینکه متوجه شوند كاری برای بيماار انجاام داده

از این مطالعه بود .شركت كنندگان معتقد بودند بازتابهایی

اند ،در احساس مفيد بودن و جاذب آنهاا در حرفاه نقاش

كه از محيط یارجی و یا درونی دریافت مای كنناد ،باعا

داشت .شركت كننده شماره  12می گوید:

تحریک انگيزه آنها شده و در تعلق و پذیرش حرفه ای آنها
نقش دارد.

مريض می بینی تاثیر کار خودت را مـی بینـی ……

شركت كنندگان به كرات ،پاذیرش جامعاه و یاانواده را از
منابعی معرفی می كردند كه در آن بادنبال بازتااب مثبات
می گردند .اینکه كار آنها درجامعه و یانواده پذیرفته شود،
بها داده شود ،قبولشان كنند یا اصلاً شنایته شده باشاند و
افراد ارزش كار مثبت آنها را منتقل كنناد برایشاان بسايار
مهم بود .شركت كننده شماره  3می گوید:
اين ديد اجتماع باعث يه مقدار سرد شدن می شـه.
يعنی باعث می شه همین انگیزه درونـی ،اون آتـ
درونی يه مقدار افول کنه سرد بشه....

وقتی نتیجه کار خـودت را تـوی وضـعیت بـالینی
اين ناخودآگاه حس خوبی مـی ده کـه امـروز مفیـد
بودی ،تونستی تو اين دوره مفید واقع بشی .......ايـن
نشون دهنده اين هست کـه ايـن settingتونسـته
جذبمون کنه
مشاركت كننده  4می گوید:
بهبودی يه بیمار حتی فوت بیمار  ،وقتی که احساس
می کنی تمام تلاشت را کردی و پی

وجدان خودت

راحت هستی خیلی مهمه ....اين بهترين چیزی بـود

شركت كننده  9می گوید:
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که تو شیفتهايی که خودم شب داشتم تجربه کـردم

ارتبا ات حرفه ای

....اينها محرک من بود.

ارتباطات حرفه ای دومين طبقه اصلی بدست آمده از ایان

دانشجویان ایجاد فرصاتهاای مناساب بارای یاادگيری را

پژوهش و از فاكتورهای مهمی بود كه بطاور قابال تاوجهی

شروعی می دانند كه طای آن مای توانناد احسااس مفياد

در تعلق حرفه ای دانشاجو نسابت باه حرفاه تااثير گاذار

بودن و در نتيجه احساس رضایت درونی كرده و در نهایات

میباشد .ارتباطات درمانی ،ارتباطات بين فاردی كاركناان،

منجر به یک انگيزه درونی نسبت به رشته بارای آنهاا مای

ارتباطات بين فردی استاد با دانشجو ،پاذیرش دانشاجو در

گردد .در ایان مياان شاركتكننادگان باه عاواملی اشااره

بخش از زیر طبقات این طبقه مای باشاند .آنچاه دانشاجو

داشتند كه قابل توجه اسات از جملاه ناوع بيمااران ،سان

مشاااهده ماای كنااد و آن را عمل ااً در روابااط یااود لمااس

بيماران ،هوشيار بودن بيمار كه همه اینهاا باه ناوعی روی

میكند ،نقطه عطفی بارای تشاکيل دیادگاه او نسابت باه

نحوه ارتباب آنها تااثير دارد .از دیاد شاركت كننادگان در

رشته میباشد.

سالهای ابتدایی ،آنها باید بتوانناد باا بيماار یاود ارتبااب

به گفته مشاركت كنندگان ،بریوردها و رفتار كلامی و يار

برقرار كنناد كاه منجار باه یاک احسااس مفياد باودن و

كلامی كاركنان از مواردی است كه در دیدگاه آنهاا نسابت

وابستگی نسبت به رشته می گردد .شركت كنناده شاماره

به حرفه تاثيرگاذار اسات .شاركت كننادگان بخصاو

در

 10می گوید:

سالهای اوليه كه به دنبال جایگاه یود در حرفه میگردند،

اگر برای ما بیمارانی گذاشـته شـود کـه راحـت تـر

مانند آینه ای تمام بریوردهاا را نتااره گار هساتند ،آنهاا

بتوانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم اصلاً بتوانند حـر

بریوردها را دهره ای می دانند كه از پرستاری وجاود دارد

بزنند خصوصاً در سالهای پـايین تـر ،در مـا انگیـزه

و در دیدگاهشان و انتخاب مسير تعلق حرفه ای شان نقش

بیشتری ايجاد می شود اينکه بتونیم باهـاش حـر
بزنیم ،به

آموزش بديم اين خیلی رضـايت خـا ر

درونی ما را بالا می بره  ،احسـاس مـی کنـیم مفیـد
بوديم و اعتماد به نفس ما را بالا می بره....

دارد.
شركت كننده شماره  3می گوید:
بعضی وقتها روابط خـوبی هسـت مثلـا روابـط بـین
هدنرس و پرسنل زير دست

را دنبال می کنم ،مـی

بینم که هدنرس چطور داره پرسنل

از عوامل موثر دیگر ،بازتابهای مربوب به حيطاه درونای و

را حس می کنه

ارتباط خوب برقرار می کنه که حفظشون کنه خـوب

فردی است .به گفته شركت كنندگان بازتاب هاای درونای

چیزهای اينجوری تاثیر مثبت داره در نگـاه مـن بـه

مانند احساس رضایت ،منجار باه ایجااد انگيازه درونای و

حرفه ......

احساس مفيد باودن مای شاود و علاقاه و نگارش مثبتای

ارتباطات بين فردی استاد با دانشجو از دیگار ماوارد ماورد

نسبت به رشته در فرد ایجاد می كناد .شاركت كنناده 15

تاكيد بيشتر شركت كنندگان بود كه در اعتماد به نفاس و

می گوید:

افزایش انگيزه و تعلاق آنهاا باه حرفاه تااثير گاذار اسات.

 ...رضايت خا ری که خودم از اين حرفه کسب کردم

ارتباطی كاه در قالاب هاای بازیوردهاای كساب شاده از

....باعث شد به اين حرفه وابستگی پیدا کنم..

مدرس و توجه به پياماد كاار دانشاجو نمایاان مای گاردد.
شركت كننده شماره 11می گوید :
در بالین يه سری اساتید هستند مثلا می يان بالا سر
بیمار مثلا می گن تو بايد اين دارو را در  90سی سی
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مجله علوم پزشکی صدرا

حل میکردی  ، ......بالا سر بیمار بعضی وقتها اساتید

آموزشی و نگرش درونی ،بازیورد از مدرس ،دیادن نتيجاه

رعايت نمی کنند ،ايـن روی روحیـه مـا تـاثیر داره،

كار ،پذیرش یانواده و ارتباطات درمانی در انگيازه و تعلاق

وقتی اعتماد به نفسمان بیاد پايین ديگه با بیمار هـم

دانشجویان پرستاری به حرفاه نقاش دارد .بازیوردهاایی

نمیتونیم درست ارتباط برقـرار کنـیم و انگیـزه مـا

كه افراد بدنبال كارهای یود در این حرفه می بينند آنها را

کاه

نسبت به حرفه و نقش یود را ب تر می كند و باه اعتقااد

پیدا می کنه...

بازتابی كه دانشجو از استاد دریافت می كند در جاذب وی
بسيار موثر است .همچنين زماانی كاه اساتاد باه دانشاجو
كمک كند تا متوجه شود ده كاری برای بيمار انجاام داده،
در واق پيامد كاری را كه انجام داده به وی نشان دهاد ،در
احساس مفيد بودن وی نقش دارد و فرد را به سمت رشاته
جذب می كند.
بر اساس تجارب شركت كنندگان ،پاذیرش دانشاجویان در
بخش بعنوان همکاران آینده گروه پرستاری ،توجه به افکار
و اندیشه هاای آنهاا و باا ارزش تلقای كاردن آنهاا توساط
همکاااران بطااور قاباال تااوجهی در دیاادگاه و تعلااق یاااطر
دانشاجو نساابت بااه حرفااه نقااش دارد .از دیاادگاه شااركت
كنندگان ،مورد استقبال قرار گرفتن آنها توساط همکااران
در احساس تعلق آنها به حرفه نقش دارد .آنها احساس مای
كنند مورد پذیرش گروه حرفاه ای یاود هساتند .شاركت
كننده شماره  15می گوید:
...وقتی پرسنل ،دانشجو را بعنوان يه همکار که قـرار
است درآينده بیـاد باهاشـون همکـاری بکنـه مـی
پذيرند ،خیلی خوب تو بخشها بهشون خوشامد مـی
گن ،استقبال می کنند باهاشون همکاری می کننـد،
جاهايی که مشکل دارند خیلی راحت می پذيرند که

شركت كنندگان مثل سا ری اسات در مقابال ناملایماات.
بریی كلا پرستاری را عبادت می دانند و این باع

رضایت

درونی از یود و باتب از رشته می شود.
پذیرش جامعه و یانواده از منابعی است كه دانشاجویان در
آن بدنبال بازتاب مثبت می گردند .اینکه كار آنها درجامعه
و یانواده پذیرفته شوند ،بها داده شوند  ،قبولشان كنند یاا
اصلاً شنایته شده باشند و افاراد ارزش كاار مثبات آنهاا را
منتقل كنند مهم است و دریافت این بازتاب ،بطور مستقيم
در انگيزه آنها تااثير دارد  .در تحقياق دادگاران ( )20نياز
نشان داده شد كه حمایات اجتمااعی در انگيازه حرفاه ای
دانشجویان پرستاری نقش به سزایی دارد.
یکاای از مهمتاارین بازتااابهااایی كااه در تعلااق حرفااه ای
دانشااجویان نساابت بااه رشااته تاااثير ماای گااذارد بازتااابی
اساات كااه از یااانواده دریافاات ماای كننااد كااه هاام ماای
توانااد انگياازه آنهااا را بيشااتر كنااد و هاام در صااورت
دریافاات بازتاااب هااای منفاای

ماای توانااد باعاا

كاااهش انگياازه و دلسااردی آنهااا شااود .مطالعااات هاام
نشااان داده كااه تر يااب از طاارف یااانواده  ،حمایاات از
حرفااه توسااط اعضااای یااانواده حتاای پرساايدن سااوالات
بالينی توساط اقاوام در انگيازه باالينی دانشاجویان نقاش
دارد ( .)20بازتااااب درونااای كاااه باااه گفتاااه شاااركت

اين دانشجو بی تجربه هسـت …… احسـاس تعلـق

كنناادگان منجاار بااه ایجاااد انگياازه دروناای در آنهااا

بیشتری بوجود می ياد .....

میشود در واق از احسااس مفياد باودن ناشای مایشاود
كه بریواساته از رضاایت درونای اسات و یاود باه ناوعی

بحث

علاقه ایجااد مای كناد و ایان علاقاه باه تادریج منجار باه

نتایج بدست آمده ازاین مطالعاه نشاان داد كاه پيامادهای

نگاارش مثباات نساابت بااه رشااته و وابسااتگی در فاارد

درک شااده و ارتباطااات حرفااه ای در تعلااق حرفااه ای

میگردد.

دانشجویان پرستاری نقش عمده ای دارد .بر اسااس یافتاه

دانشااجو ایجاااد فرصااتهااای مناسااب باارای یااادگيری را

های بدست آمده از این پژوهش پذیرش جامعاه ،تجربياات

شروعی می داناد كاه طای آن مای تواناد احسااس مفياد
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بااودن در حرفااه نمایااد .نااوع و ساان بيماااران و هوشاايار

ارتباطااات بااين فااردی دانشااجویان و دیگاار اعضاااش تاايم

بااودن بيمااار ،بااه نااوعی روی نحااوه ارتباااب دانشااجویان

حرفااه ای (پرسااتاری و پزشااکی) ،بيماااران ،یااانواده هااا و

تاااثير دارد .آنهااا بایااد بتواننااد ارتباااب برقاارار كننااد تااا

محاايط بااالينی ماای باشااد و همچنااين شااواهد نشااان داد

پيامااد مثباات كااار یااود را ببيننااد و بااه رضااایت دروناای

زمانی كه دانشجویان احسااس مای كنناد باه عناوان یاک

نساابت بااه حرفااه و كااار انجااام شااده یااود برسااند.

همتای پرستار باا آنهاا رفتاار مای شاود بطاور ویاژهای در

دانشااجویان باادنبال شاارایطی هسااتند كااه بتواننااد پيامااد

حس تعلق آنها تاثير دارد (.)22

كار یود را ببينند ،وقتی بتوانناد باا بيماار ارتبااب برقارار

از دیاادگاه شااركت كنناادگان یوشااامد گااویی توسااط

كنند یعنی بيماارانی داشاته باشاند كاه تواناایی برقاراری

همکااران در بخااش هااای بااالينی در احساااس تعلااق آنهااا

ارتباااب بااا آنهااا را داشااته باشااند ،یصوصاااً در سااالهای

به حرفاه نقاش دارد .آنهاا احسااس كنناد ماورد پاذیرش

اول كه فارد بادنبال كساب پياماد مثبات اسات  ،اعتمااد

گااروه حرفااه ای یااود هسااتند و پرسااتاران آنهااا را بااه

به نفسشان بالاا مای رود  ،بتادریج احسااس مفياد باودن

عناوان همکااران یاود نگاااه مای كنناد .در تحقياق لااوت

می كنند و جذب حرفه می شوند.

جاااونز ( )Levett-Jonesو همکااااران ( )29نشاااان داده

بر اساس تحقيقاات انجاام شاده تجاارب مثبات یاادگيری

شااد كااه ارتباااب بااين دانشااجویان و پرساانل ،عنصاار

در محاايط  ،منجاار بااه انگياازش  ،پااذیرش دانشااجو و

كلياادی در تجربااه دانشااجویان ماای باشااد .تحقيقااات

ایجاد جاو مثبات در مياان مراقبات دهنادههاا مای شاود

نشااان داده كااه حمایاات و تر يااب از طاارف پرساانل اثاار

( .)21عملاً در ساالهاای اول كاه دانشاجو بادنبال كساب

مثبتاای در دیاادگاه دانشااجو دارد ( .)25تحقيااق بورگااویز

پياماد مثبات اسات ،تخصايم بيمااران باا حاال عماومی

( )2011( )Bourgeoisو همکاااران بااا هاادف توصاايف

بهتاار و فااراهم كااردن شاارایطی كااه دانشااجو بتوانااد بااا

یاااک مااادل جدیاااد آماااوزش و یاااادگيری باااالينی در

بيمااارش رابطااه یااوبی باار قاارار كنااد ،تاااثير زیااادی در

دانشااجویان ليسااانس پرسااتاری نشااان داد ،دانشااجویانی

دریافاات بازیوردهااای مثباات و شااکل گيااری نگاارش

كاه احساااس ماای كننااد جزئاای از تاايم هسااتند و توسااط

مثبت حرفه ای در آنها را دارد.

پرسنل ماورد تر ياب و یوشاامد گاویی قارار مای گيرناد

ارتباطاات حرفاه ای هاام از فاكتورهاای مهماای اسات كااه

و احساااس حمایاات ماای كننااد ،ایاان احساااس تعلااق در

شاااید بتااوان گفاات پایااه تعيياارات بعاادی اساات كااه در

انگياازه دانشااجویان و یااادگيری آنهااا هاام تاااثير دارد و از

دانشااجویان و در نهایاات پرسااتاران آینااده ایجاااد ماای

طرفاای توانااایی آنهااا را باارای یااادگيری در یااک محاايط

گااردد .در ایاان طبقااه ،ابعااادی از ارتباطااات حرفااه ای

حمااایتی تسااهيل ماای كنااد ( .)24رضااایت دروناای كااه

دیده مای شاود كاه باه هماراه كساب پيامادهای مثبات،

بيمااار باادنبال ایاان ارتباطااات پياادا ماای كنااد در پااذیرش

فاارد را بااه ساامت كسااب هویاات حرفااه ای ماای كشاااند.

نقااش حرفااه ای آنهااا تاثيرگااذار اساات و از طرف ای وقتاای

پذیرفتاااه شااادن در گاااروه حرفاااه ای ،ارتباطاااات باااين

ایاان پااذیرش شااکل ماای گياارد بطااور دو طرفااه ای روی

فردی پرسنل ،ارتباطاات باين فاردی اساتاد باا دانشاجو و

ارتباطات هم تاثير مثبت دارد.

پااذیرش ماادرس در بخااش از ایاان دسااته اساات .تحقيااق

ارتباطااات بااين فااردی اسااتاد بااا دانشااجو از دیگاار مااوارد

روگااو و ساادویک ( )Rougeau &Sedgwickدر سااال

مورد تاكيد بيشاتر شاركت كننادگان باود كاه در اعتمااد

 2010بااا هاادف شاارح رویاادادهایی كااه حااس تعلااق

به نفاس و افازایش انگيازه و تعلاق آنهاا باه حرفاه تااثير

دانشااجویان ليسااانس پرسااتاری را تحاات تاااثير قاارار

گااذار اساات .ارتباااطی كااه در قالااب هااای بازیوردهااای

ماایدهااد ،نشااان داد كااه تعلااق دانشااجویان ،متاااثر از

كسااب شااده از ماادرس و توجااه بااه پيامااد كااار دانشااجو
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نمایااان ماای گااردد .بااازیورد از ماادرس بازتااابی اساات

دانشاااجویان و اسااااتيد باااه عناااوان همکااااران یاااود و

كااه دانشااجو نساابت بااه كااار و رشااته اش از اسااتاد

حمایاات از آنهااا از جملااه راهکارهااای قاباال توجااه اساات.

دریافاات ماای كنااد كااه در جااذب وی بساايار مااوثر اساات.

همچناين باا توجاه باه نقشای كاه بازتااب حمایات هااای

زمانی كه اساتاد باه دانشاجو كماک كناد تاا او را متوجاه

اجتماااعی و یااانواده باارای دانشااجویان دارد برنامااه هااای

نمایااد دااه كاااری باارای بيمااار انجااام داده و در واقاا

آموزشاای و آشاانا سااازی بااا نقشااهای مختلااف پرسااتاری

پيامااد كاااری را كااه انجااام داده بااه وی نشااان دهااد،

حرفااه ای در سااطح جامعااه كنااونی و یااانواده هااا ماای

دانشااجو احساااس مفيااد بااودن در رشااته ماای كنااد.

توانااد نقااش حمایاات كننااده قااوی باارای دانشااجویان در

تحقياااق ماااارش ( )Marshو همکااااران ( )2012نياااز

جهاات كسااب تعلااق حرفااه ای داشااته باشااد  .همچنااين

نشااان داد كااه ارتباطااات مااوثر دانشااجو و ماادرس تاااثير

در سيسااتمهای آمااوزش دانشااگاهی هاام بایااد اساااتيد و

مثبتاای در سااطح انگياازه دانشااجویان داشااته و فاااكتور

بخصااو

مدرسااان سااالهای اوليااه ورود دانشااجو بااه

مهماای در حااس تعلااق دانشااجویان ماای باشااد ( .)24در

اهميت ایان مفهاوم و نقشای كاه مای توانناد در افازایش

( )24( )Brownنيااز نشااان داده شااد

حااس تعلااق دانشااجویان داشااته باشااند از جملااه نحااوه

كااه مدرسااان بااالينی بااه عنااوان اباازاری در ایجاااد هویاات

ارتباااب بااا دانشااجویان ،روشااهای مختلااف تخصاايم

پرسااتاری مثباات یااا منفاای دانشااجویان پرسااتاری نقااش

بيماران ،بازتاب و ارزشيابی آشنا شوند.

تحقيااق باارون

دارناااد .تحقياااق سااادویک و روگاااو ( )2010نشاااان داد
كليااه افاارادی كااه بااا دانشااجو در تماااس هسااتند ماای

نتیجه گیری

تواننااد اثاار مثباات یااا منفاای روی حااس تعلااق دانشااجو

این مطالعاه باه اهميات دو عنصار پيامادهای درک شاده

داشته باشند .ارتباطات باين فاردی دانشاجویان باا هام و

و ارتباطااات حرفااه ای ،در تعلااق حرفااه ای دانشااجویان

بااا دیگاار اعضااای تاايم ساالامت از جملااه پرسااتاران،

تاكيد كرد .تلااش بارای ایجااد شارایطی كاه دانشاجویان

بيمااران و یااانواده آنهااا و محايط بااالينی در حااس تعلااق

احسااااس كنناااد عضاااوی از تااايم مراقبااات هساااتند از

آنها تاثير دارد( .)22محايط باالينی یاود باه ناوعی یاک

اسااتراتژی هااایی اساات كااه منجاار بااه كسااب پياماادهای

محاايط یااادگيری اساات و در ایاان محاايط اساات كااه

مثبتی در جهات شاکل گياری تعلاق حرفاه ای و باا تبا

دانشااجویان مسااير اجتماااعی شاادن و تعلااق حرفااه ای را

آن هویت حرفه ای می شود.

طاای ماای كننااد .از آنجااا كااه كاركنااان پرسااتاری هاام
جزئاای از ایاان محاايط ماای باشااند بااه گفتااه مشاااركت

تقدير و تشکر

كنندگان بریاورد هاا و رفتاار كلاامی و يار كلاامی آنهاا

مطالعه حاضر از رساله مقط دكترای یانم دكتر لادن

در دیاادگاه دانشااجویان نساابت بااه حرفااه تاااثير گااذار

زرشناس استخراج شده است و از نتر مالی توسط حمایت

اساات .پااذیرش ماادرس در بخااش ،مااورد پااذیرش قاارار

دانشگاه علوم پزشکی شيراز (طرح شماره )31-4220

گاارفتن ماادرس و مشاااهده آن توسااط دانشااجو در دیااد

حمایت شده است .نویسندگان از مشاركتكنندگانی كه در

دانشااجو ،رضااایت و انگياازه وی و در نهایاات تعلااق وی

این طرح همکاری داشتند س اسگزار است.

نقااش دارد .باار اساااس نتااایج ایااذ شااده از پااژوهش
مسئولين سيساتم سالامت بایاد راهکارهاا و برناماه هاایی
را در پاايش گيرنااد تااا زمينااه ایاان مهاام فااراهم گااردد از

تضاد منافع
در این مطالعه تضاد مناف وجود ندارد.

جمله آمااده ساازی پرسانل بيمارساتان جهات پاذیرفتن
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