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چکیده

مقدمـه: تصویـر عمومـی از پرسـتاری یكـی از چالش های بلنـد مدت این حرفه اسـت. شناسـایی 

منابـع شـكل گیری تصویـر عمومـی پرسـتاری، بدنـه مدیریتـی پرسـتاری را قـادر می سـازد کـه با 

برنامه ریـزی دقیق تـر قـادر بـه مواجهـه اصولـی بـا این چالش باشـند.

هـدف: ایـن مطالعه مقایسـه منابع شـكل گیری تصویـر عمومی پرسـتاری و اهمیـت آن از دیدگاه 

مردم شـهر مشـهد و پرسـتاران شـاغل در بیمارسـتان های آموزشـی این شـهر است. 

مـواد و روش هـا: ایـن پژوهش از نـوع توصیفـی- مقطعی اسـت کـه در سـال )1392( در جامعه 

شـهری مشـهد و بیمارسـتان های آموزشـی وابسـته به دانشـگاه علوم پزشـكی مشـهد انجام شـد. 

حجـم نمونـه برای جامعه شـهری )1100( نفـر و پرسـتاران )520( نفر برآورد شـد. نمونه گیری در 

جامعه شـهری به روش تصادفی و خوشـه ای و در جامعه پرسـتاری به روش طبقه ای و غیر تصادفی 

انجـام شـد. ابـزار گردآوری داده ها شـامل فرم اطالعات دموگرافیک پرسـتاران و مردم و پرسشـنامه 

پژوهشـگر سـاخته منابـع هشـت گانه شـكل گیری تصویـر عمومی پرسـتاری و اهمیت آنهـا بود که 

پایایـی آن بـا روش همسـانی درونی و محاسـبه آلفـای کرونباخ )0/86( بـرآورد شـد. داده ها پس از 

گـردآوری با اسـتفاده از نرم افزار SPSS نسـخه 11/5 و با اسـتفاده از آزمون  مـن ویتنی مورد تجزیه 

و تحلیل قـرار گرفت.

یافته هـا: تعـداد )78/3درصـد( از پرسـتاران را زنـان و )21/7درصـد( را مـردان و در مـردم )50/3 

درصـد( را زنـان و )49/7 درصـد( را مـردان تشـكیل داده انـد. نتایـج آزمـون مـن ویتنـی نشـان داد 

مهمتریـن منابـع شـكل گیری تصویر عمومی پرسـتاری از دیدگاه مردم و پرسـتان بـه ترتیب حضور 

در بیمارسـتان بـه عنـوان همراه بیمار، حضور در بیمارسـتان به عنوان بیمار، سـریال های تلویزیونی، 

و فیلم هـای سـینمایی بـود کـه بین میـزان اهمیـت آن از دیدگاه مـردم و پرسـتاران تفـاوت آماری 

معنـی داری وجـود نداشـت . منابعـی چـون اشـتغال یكـی از بسـتگان در حرفـه پرسـتاری، رمان و 

داسـتان، اخبـار و روزنامه هـا از دیـدگاه مـردم کـم اهمیت تر شناسـایی شـده و بین دیـدگاه مردم و 

پرسـتاران تفـاوت آمـاری معنـی داری وجود داشـت)P>0/001( تفـاوت معنا داری وجود داشـت.

نتیجه گیـری: مدیـران باید جهت بهبـود تصویر عمومی حرفه پرسـتاری ابتدا بـا برنامه ریزی دقیق 

از سـوی بدنـه مدیریتـی ایـن حرفه زمینه ایفـای نقش های موثر پرسـتاران را بر بالیـن فراهم آورند 

و از سـوی دیگـر بـا تعامـل موثر با اصحاب رسـانه از ارائـه تصویر مخدوش و غیر واقعی از پرسـتاری 

در محصـوالت تصویری جلوگیری بـه عمل آورند.

کلمات کلیدی: تصویر عمومی پرستاری، کلیشه پرستاری، منابع شكل گیری تصویر
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 مقدمه
تصویر پرســتاری )Nursing image( با هویت و نقش پرستار گره 

خورده اســت )1(. یكی از چالش های بلند مدت حرفه پرستاری نیز 

تصویرعمومی این حرفه است)2(. به طور معمول مردم درباره افراد 

براساس ظاهر، نحوه پوشش، عكس العمل، ارتباطات، رفتار و نگرش 

آنها نظر داده و تجســم یا تصویر ذهنی می سازند )3(. تصویر همان 

گمان و ادراکی اســت که عموم مردم در مورد یک فرد و یک حرفه 

و یا سازمان دارند، سازمان ها یا افراد درون آن نیز از همین تصویر به 

عنوان ابزاری برای ارتباط با مشتریان و عموم مردم استفاده می کنند 

و عموم افراد بر مبنای همین تصویر مثت یا منفی با آن ســازمان یا 

افراد تعامل می کنند)4(. درباره اهمیت مسئله دیدگاه عمومی مردم  

اســتیونز بیان می کند که افكار عمومی در تعیین ساختار اجتماعی 

و هنجارهای یک جامعه بســیار قدرتمند عمل می کند)5(، تصویر 

عمومی مثبت تأثیر بســزایی در جلب حمایت اجتماعی و محیطی 

دارد.

نتایج مطالعه ولیزاده و همكاران )2008( بر روی دانشجویان پرستاری 

در ایران نشان داد که در ایران احساس عدم توجه جامعه به منزلت 

اجتماعی حرفه پرستاری و احساس بی ارزش بودن و عدم استقالل 

و فقدان قدرت کافی در پرستاری از عوامل مهمی است که حرفه ای 

شدن در این رشــته را تهدید می کند.)6( به طور کلی کلیشه های 

عمومی منفی از پرســتاری می تواند یک محیط سرکوب گر در نظام 

ســالمت  برای این حرفه ایجاد کند و پرســتاری را در جایگاه نیمه 

حرفه ای محدود کند )7, 8(. باید توجه داشت که مقایسه رو به باال 

پرســتاران با پزشكان و دیگر متخصصان بهداشت و درمان می تواند 

تأثیرات بسزایی بر فرآیند اجتماعی شــدن حرفه پرستاری داشته 

باشد)9( . سونگ )1993( در مقاله خود تصویر غالبی که پرستاران 

از خود در مقایســه با پزشكان دارند تصویری بی ارزش و منفی و در 

افرادی غیر از حیطه پزشــكی تصویر پرســتاری را خود محور و بی 

دقــت و نیز افرادی که به حرف بیمــاران گوش نمی دهند، گزارش 

کرده اســت، وی بیان می کند که اگر تصویر عمومی پرستاری مورد 

تجزیــه و تحلیل قرار گیرد برای هویت بخشــی به  این حرفه موثر 

خواهد بود )10(. مارتین )1998( نیز، در مقایسه پزشكان و پرستاران 

در یافته های خود به این نتیجه رســید که پرستاران اعتبار کمتری  

نسبت به پزشكان در نظام حرفه ای مراقبت و سالمت دارند )8(. لی 

)1979( بیان می کند که 3/4 پزشكان، پرستاران را دستیاران خود 

که نیاز به تحصیالت دانشگاهی ندارد، معرفی نموده اند)11(. رابرتز 

و واســكوئز )2004( معتقدند که این بدفهمی در مورد پرستاری به 

عنوان یک شغل می تواند ناشی از عرصه های مختلفی از جمله تصویر 

رسانه ای از پرستاری، سلطۀ درمانی و پزشكی مراقبت های سالمتی و 

یا خود پرستاران باشد )12(.

پرستاری از جمله مشاغلی است که به دلیل ماهیت دشوار آن از زمان 

شروع به تحصیل تا زمان بازنشستگی فراز و نشیب های متعددی دارد 

و ترك تحصیل و ترك حرفه و نارضایتی شغلی پرستاران از چالش های 

مهم حرفه پرستاری است، و اگرچه حقوق و مزایای پایین وفرسودگی 

شغلی از عوامل ایجاد کننده نارضایتی در پرستاران است اما مطالعات 

نشــان می دهد که عدم توجه به منزلت و وجهه اجتماعی پرستاری 

و به عبارتی جایگاه و وجه اجتماعی این حرفه مســئول 70 درصد 

نارضایتی شغلی پرستاران است )13(. موقعیت اجتماعی شغل یكی 

از عوامل انگیزشی موثر بر میزان رضایت شغلی می باشد که همین 

میزان انگیزش و رضایت شغلی بر نگرش و ایفای نقش افراد در حرفه 

خود موثر می باشــد و این منزلت ها شامل : ارزش گذاری به حرفه و 

مهارت ها و ارزش و منزلت در جامعه و محیط پیرامون می باشد که 

هر گاه این منزلت دچار آسیب شود تنش منزلت شغل به وجود آمده 

است و در حرفه پرستاری یكی از مهم ترین تنش های منزلت شغلی، 

عدم ارزشمندی و نداشتن پایگاه اجتماعی در جامعه است )14(.

یــک مطالعه  در ایران دیدگاه پرســتاران در مــورد ماهیت حرفه 

پرستاری را با روش شناسی کیفی مورد بررسی قرار داده است، نتایج 

این مطالعه نشان داد که پرستاران معتقدند تصویر عمومی پرستاری 

در ایران یک تصویرنســبتا منفی اســت و این مســاله باعث ایجاد 

نا امیدی، سردرگمی و فرسودگی در آنها شده است )15(. هم چنین 

طبق مطالعات پدیدارشناســی؛  پرستاری در ایران مترادف با تجربه 

مشــكالت است مشكالتی نظیر: مشكالت ناشــی از کار، مشكالت 

فرهنگی ـ اجتماعی و مشــكالتی مربوط به وظایف پرستاری و در 

حالی که در کشورهای غربی نظیر سوئد پرستاری مترادف با تمایالت 

انسان دوستانه می باشد، )16(،  مطالعه فارسی و همكاران )2010( 

نشان داد که تصویر اجتماعی ضعیف پرستاری منجر به این مساله 

شده که پرســتاران احساس کنند که از آنها قدردانی نمی شود و به 

خدمات آنها احترام گذاشته نمی شود )15(.

مشكالت متعددی از بی توجهی به وجهه و تصویر پرستاری به وجود 

می آید، آنچنان که در مطالعات انجام شــده در کشور ما نشان داده 

شده که سطح انگیزش پرستاران در انجام عملكرد حرفه خود که در 

حد زیادی متأثر از وجهه و تصویر عمومی است، در سطح نا مناسبی 
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قرار دارد. )17(. اگرچــه نمی توان پایین بودن کیفیت مراقبت های 

پرســتاری را به طور کامل با نبود انگیزه کافی در پرستاران مرتبط 

دانست اما محققان زیادی اشاره کرده اند که تصویر عمومی منفی به 

عنوان یكی از موانع خارجی می تواند تأثیرات منفی بر حاالت روانی و 

عملكرد پرستاران داشته باشد )9( .

تصویر شــكل گرفته در مورد حرفه پرســتاری ناشــی از عوامل و 

زمینه هایی است که منابع شكل گیری این تصویر هستند. نیكبخت 

نصرآبــادی)2006( و رضایی ادریانــی)2012( نیز  بیان می کنند 

"عوامل مختلفی مانند: رســانه ها و تلویزیــون، روزنامه ها و مجالت 

و سبک پوشــش، ارتباطات بین حرفه ای  و رفتار های پرستاران" 

می تواند بر شــكل گیری تصویر عمومی پرســتاری در جامعه تأثیر 

داشته باشد )2و16(. مطالعه کالیش و همكاران )1986( از مطالعات 

گسترده ای است که تصویر پرستار را در منابع مختلف شكل گیری آن 

مورد بررسی قرار داده است. در رمان ها بیشتر به مقایسه شخصیتی 

پزشک و پرستار و در رسانه بیشتر به تابعیت پرستار از پزشک و نقش 

جنسی پرستاران و در روزنامه ها و مجالت به نقش غیر حرفه ای پرستار 

پرداخته شده اســت. )18( تصویر پرستار در گذر زمان دستخوش 

تغییراتی شده است به طوری که تصویر عمومی پرستاری از »فرشته و 

خدمتكار« در سال1919 به یک »تصویر زنانه و ضعیف« در سال های 

1920 تا 1929 و دهه های بعدی به »تابع و گیرنده دستور پزشكان« 

و نهایتًا در دهه های اخیر به تصویر »مراقبت کننده« تغییر کرده است 

)19(. برودی  و همكاران)2004( نیز به طور وسیع تری درک منفی 

اجتماعی از پرستاری را در مواردی چون؛ کلیشۀ جنسیت، زیردست 

پزشكان بودن، استانداردهای آکادمیک مورد نیاز کمتر، شرایط کاری 

و درآمــد ضعیف و فرصت های محدود برای ارتقای شــغلی خالصه 

نمودند)12(.  به طور کلی پرستاران در جوامع خارجی و حتی ایران 

همواره در رمان ها، مجالت، تصاویر متحرک و تلویزیون و تبلیغات و 

متون مختلف به عنوان زن، مجرد، بدون فرزند و یا زنی با مشكالت 

خانوادگی و ناتوان و خدمتكارمعرفی شده اند. در بررسی های مختلف 

مشخص شده است که در عموم مردم یک دیدگاه کلیشه ای درباره 

حرفه پرستاری وجود دارد که در آن پرستار به عنوان فردی نااگاه تر 

از پزشكان، ناتوان و وابسته در نظر گرفته می شود و اینكه پرستاری 

حرفه ای طاقت فرســا، چالش بر انگیز است که  نیاز به مهارت های 

ذهنی و عقلی چندانی ندارد. )2، 20و 21( .

جامعه شهری مشهد به عنوان دومین کالن شهر مذهبی جهان اسالم 

دارای طیف وسیع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. بررسی دیدگاه 

مردم این شــهر نســبت به تصویر عمومی حرفه  پرستاری می تواند 

نمایی نستبا جامع در این خصوص ایجاد نماید.  با توجه به اهمیت و 

نقش تصویر عمومی حرفه پرستاری بر جذب نیروی انسانی کارآمد و 

حفظ و بقای آن در سازمان و از آنجا که  هرگونه مداخله جهت بهبود 

تصویر عمومی پرستاری نیازمند شناسایی دقیق منابع شكل گیری 

تصویر عمومی پرســتاری از دیدگاه مردم و پرستاران است. لذا این 

مطالعه با هدف شناسایی و مقایسه منابع شكل گیری تصویر عمومی 

پرســتاری و اهمیت آن از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای 

آموزشی شهر مشهد و جامعه شهری مشهد انجام گردید.

 مواد و روش ها

این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی اســت که در سال 1392 در 

بیمارستان های آموزشی شهر مشهد انجام شد. جامعه ی آماری این 

پژوهش را پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر مشهد و 

مردم شــهر مشهد تشكیل می دادند. حجم نمونه پرستاران به دلیل 

اینكه مطالعه مشــابهی یافت نشــد از فرمول حجم نمونه محدود و 

مردم از حجم نمونه نامحدود استفاده گردید. .ضمنا سطح اطمینان 

95 درصــد و ضریب تصحیح 0/04  برای پرســتاران و 0/03 برای  

مردم در محاسبه در نظر گرفته شد تا حجم نمونه حداکثر محاسبه  

گردد و بدین ترتیب حجم نمونه پرســتاران 520 و مردم 1100 نفر 

به دست آمد.

معیار ورود پرســتاران دارا بودن مدرک لیسانس یا  فوق لیسانس و 

اشتغال به عنوان پرستار در بیمارستانهای آموزشی و معیار ورود مردم 

داشتن سن بین 18 تا 75 ســال و ساکن بودن در شهرمشهد بود. 

معیار خروج پرستاران پاسخ ندادن به 30٪ از سواالت پرسشنامه بود.

پژوهشــگر پس از تأیید پژوهش در کمیته اخالق دانشگاه و کسب 

معرفی نامه از دانشــكده پرســتاری و مامایی مشــهد و ارائه آن به 

مســئولین و مدیریت بیمارستان ها و مرکز بهداشت استان، اقدام به 

نمونه گیری نمود.

در مورد گروه پرســتاران پژوهشگر پس از گرفتن نامه از مسئولین 

دانشــكده به بیمارســتان ها مراجعه نمود و پس از گرفتن مجوز از 

ریاســت و حراست بیمارســتان ها و هماهنگی با مدیریت خدمات 

پرســتاری بیمارستان ها، به سوپروایزر آموزشی معرفی شد. با توجه 

به حجم نمونه تعیین شــده در هر طبقه )بیمارستانهای آموزشی( 

در بخش هــای جراحی، داخلی و ویژه هر بیمارســتان با مراجعه به 

این بخش ها نمونه گیری به صورت آســان و در ســه شیفت صبح، 

عصر، و شب انجام شد.  پژوهشگر پس از مراجعه به هر بخش ضمن 
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معرفی خود به سرپرســتار و یا مسئول شیفت موافقت آنها را جهت 

شرکت در مطالعه جلب نموده و سپس بر اساس معیارهای ورود به 

پژوهش پرســتارانی را که ویژگی های شرکت در مطالعه را داشتند 

انتخاب نمود. پس از توضیح اهداف پژوهش به آنها و کسب رضایت 

شفاهی جهت شرکت در مطالعه پرسشنامه منابع هشت گانه تصویر 

عمومی پرســتاری به آنها ارائه شد. از شرکت کنندگان خواسته شد 

که در همان نوبت کاری و در زمان اســتراحت به تكمیل پرسشنامه 

بپردازند. پژوهشگر در پایان نوبت کاری دوباره به مشارکت کنندگان 

در پژوهش مراجعه نموده و پرسشنامه را جمع آوری نمود. در صورت 

عدم تكمیل پرسشنامه به طور کامل از پرستاران شرکت کننده در 

مطالعه خواســته می شد که به ســواالت باقی مانده پاسخ دهند. به 

شرکت کنندگان در مورد بی نام بودن پرسشنامه ها و محرمانه ماندن 

اطالعات واحدهای پژوهش و عدم ارزشیابی پرسنل با این پرسشنامه 

اطمینان داده شد.

در مورد جامعه شــهری و روش نمونه برداری آنان از روش مطالعه  

شهر مشهد استفاده شد)22(. این طرح مصوب دانشگاه است که تا 

کنون حدود 10 مقاله از این طرح در مجالت معتبر چاپ شده است.

روش نمونه برداری در جامعه شــهری مشهد به صورت خوشه ه  ای 

دومرحله ای بود، در مرحله اول با کســب اجازه کتبی و معرفی نامه 

از مســئولین  دانشكده پرستاری و مامایی مشهد به مرکز بهداشت 

اســتان مراجعه و هماهنگی های الزم با مراکز بهداشت استان انجام 

شد. پس از دریافت مستندات کامل سرخوشه ها و آدرس های آنان از 

مرکز آمار زیستی دانشكده پزشكی، نمونه گیری جامعه شهری آغاز 

شــد. جمعیت هرخوشه بر اساس مطالعه مشهد تقر یبا 1000 نفره 

است در این مطالعه با توجه به حجم نمونه برآورد شده )1100( در 

22 خوشه حجم نمونه 1100 نفر در 22 خوشه به حجم تقریبا 50 

نفر برآورد گردید. جهت نمونه گیری از نقطه شروع خوشه که توسط 

مر کز بهداشت تعیین شد نمونه برداری آغاز گردید، در داخل خوشه 

نمونه برداری بصورت آســان با حرکت ساعت گرد ادامه می یافت و 

کلیه افراد واجد شرایط از شروع خوشه وارد مطالعه شدند. واحدهای 

پژوهش با مراجعه به درب منازل، مغازه ها و ادارات موجود در خوشه 

مربوطه بر اســاس ویژگیهای نمونه پژوهش وارد مطالعه می شدند. 

پس از توضیح در مورد اهداف پژوهش و جلب رضایت شفاهی آنان 

پرسشنامه تصویر عمومی پرســتاری در اختیار آنها قرار گرفت و از 

آنان خواسته شد که به آن سواالت در حضور پژوهشگر پاسخ دهند. 

در صورت بی سواد بودن یا عدم توانایی خواندن پرسشنامه سواالت 

توسط پژوهشــگر برای آنها خوانده می شد و پاسخها در پرسشنامه 

عالمت زده می شــد. نمونه برداری و تكمیل پرسشنامه در داخل هر 

خوشــه تا رســیدن به حجم نمونه مورد نظردر داخل خوشه ادامه 

داشــت. پس از پایان نمونه برداری و تكمیل پرسشنامه ها به خوشه 

بعدی مراجعه شده و بهمین ترتیب کار نمونه برداری در خوشه های 

دیگر نیز ادامه یافت تا طرح پایان یافته و نمونه گیری 1100 نفری 

مردم تكمیل شد. با توجه به تأثیر احتمالی جنسیت بر تصویر عمومی 

پرستاری سعی شد که در نمونه گیری به تعداد مساوی از هر جنس 

در مطالعه شرکت کنند.

ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه ای شامل دو قسمت فرم اطالعات 

دموگرافیک پرســتاران شــامل: جنس، ســن، تحصیالت، بخش، 

بیمارستان، میزان عالقه به حرفه، میزان رضایت شغلی، قصد تغییر 

شغل و اطالعات دموگرافیک بود. فرم اطالعات زمینه ای مردم شامل: 

جنس، تحصیالت، شــغل، داشتن دانشجوی پرستاری یا پرستار در 

نزدیكان، میزان تحصیالت و حداقل تحصیالت برای پرستار، توصیه 

نزدیكان برای ورود به حرفه پرستاری، سابقه بستری بودن یا همراهی 

بیمار در بیمارســتان بود. جهت سنجش میزان رضایتمندی جامعه 

شــهری از عملكرد مراقبتی پرستاران از آنها خواسته شد که میزان 

رضایتمندی خود را بر روی یک پیوستار صفر تا 10 مشخص کنند.

پرسشــنامه منابع شكل گیری یک پرسشــنامه پژوهشگر ساخته 

بود که  شــامل 8 منبع بود که بر اســاس منابــع و مطالعات قبلی 

انجام شــده در این خصوص طراحی شد: این منابع عبارت بودند از  

اخبار، روزنامه ها و مجالت، فیلم های ســینمایی )ایرانی و خارجی(، 

ســریال های تلویزیون)ایرانی و خارجی(، رمان ها )ایرانی و خارجی( 

و کتابهای داســتانی، حضور در بیمارستان به عنوان بیمار، اشتغال 

یكی از بســتگان و نزدیكان در رشــته و حرفه پرستاری، حضور در 

بیمارستان به عنوان همراه بیمار که از طریق معیار )0( صفر تا )10( 

ده )خط کش استاندارد( نمره گذاری شد و )0( صفر کمترین اهمیت 

و )10( ده بیشترین اهمیت را در شكل گیری تصویر عمومی پرستاری 

را نشان می داد.

پرسشنامه پژوهشگر ساخته و با توجه به مطالعات گوناگون طراحی 

شــده بود و جهت تأیید روایی از روش تعیین روایی محتوا استفاده 

شد. پرسشــنامه ها به تأیید ده نفر از اساتید با تجربه و صاحب نظر 

دانشكده پرستاری و مامایی مشهد رسید و پیشنهادات و نظرات این 

اساتید اعمال گردید. جهت تأیید پایایی آن از روش همسانی درونی 

و محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی آن با ضریب آلفای 
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کرونباخ 0/86 برآورد شد.

برای شــرکت در پژوهش به شرکت کنندگان این اطمینان داده شد 

که اطالعات آنان محرمانه بوده و فقط جهت پژوهش و به طور کلی 

بررســی می شــود و نیاز به درج نام خانوادگی نیست . پس از اتمام 

 spss گردآوری داده ها، فرم ها کدگذاری شــده و توســط نــرم افزار

نســخه نسخه 11/5 وارد رایانه شد. برای توصیف مشخصات فردی، 

از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و جدول توزیع فراوانی 

اســتفاده شد. با توجه به غیر نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش 

جهت مقایسه منابع شكل گیری تصویر عمومی پرستاری بین مردم 

و پرستاران شاغل از آزمون من ویتنی استفاده شد. سطح معنی داری 

5٪ در نظر گرفته شد.

 یافته ها

از تعداد کل شــرکت کننده در این پژوهش در پرستاران به ترتیب 

تعداد 407 نفر )78/3درصد( از جمعیت پرســتاران شاغل را زنان و 

تعداد 113 نفر )21/7درصد( را مردان و در جامعه شــهری مشهد 

)50/3( 553 را زنــان و )49/7(547 نفر را مردان تشــكیل داده اند. 

میانگین سنی در پرستاران 6/9±32/5 بود .مشخصات دموگرافیک 

هر دو گروه پرســتاران و مردم در جدول شماره 1 و 2 نمایش داده 

شده است.

میانگین عالقه پرستاران به حرفه پرستاری از 0 تا 10 )±2/3 7/27 

انحراف معیــار ± میانگین( بوده و میانگین میزان رضایت شــغلی 

پرســتاران از 0 تا 10 )2/68±5/86 انحراف معیار ± میانگین( که 

در عین حال 30/8 درصد از پرســتاران شــرکت کننده قصد تغییر 

شغل در آینده را داشتند، و در بین مردم 50/2 درصد دارای دانشجو 

یا پرســتار در بســتگان خود بودند. میانگین میــزان رضایت مردم 

 از عملكرد مراقبتی پرســتاران از 0 تــا 10 )2/38 ± 5/59 انحراف 

معیار ± میانگین( می باشد، 40/6 در صد از مردم ورود اطرافیان خود 

را به حرفه و رشته پرستاری توصیه نمی کردند.

منابع شــكل گیری تصویر عمومی پرستاری از نظر مردم به ترتیب: 

حضور به عنوان همراه بیمار در بیمارستان، حضور به عنوان بیمار در 

بیمارستان، سریال های تلویزیون، فیلم های سینمایی، اشتغال یكی از 

بستگان در حرفه و رشته پرستاری، اخبار، روزنامه و مجالت، رمان ها 

و داستان بودند . پرستاران منابع شكل گیری تصویر عمومی پرستاری 

را حضور به عنوان همراه بیمار، حضور به عنوان بیمار، ســریال های 

تلویزیون، فیلم های ســینمایی، اشتغال یكی از بستگان در حرفه و 

رشته پرستاری، اخبار، روزنامه و مجالت، رمانها و داستان را به ترتیب 

مهم ترین منابع شكل گیری تصویر عمومی پرستاری معرفی کردند.

)جدول 3(

در مقایســه بین نمره میانگین نظرات مردم و پرســتاران نسبت به 

منابع شكل گیری تصویر عمومی پرســتاری، حضور در بیمارستان 

به عنوان همراه بیمــار )p=0/089( حضور در بیمارســتان بعنوان 

بیمار)p= 0/065( و ســریال های تلویزیون )p=0/675( و فیلم های 

ســینمایی)p=0/151( به ترتیب تفاوت معناداری وجود نداشت  و 

در مورد منابعی چون اشــتغال یكی از بســتگان، رمان و داستان، 

 اخبــار و روزنامه هــا )p>0/001( تفاوت معنا داری وجود داشــت. 

)جدول شماره 3(.

 بحث

هدف از این مطالعه مقایســه و بررســی منابع شكل گیری تصویر 

عمومی پرســتاری و اهمیت آنها در بین مردم و پرستاران شاغل در 

بیمارستان های آموزشی شهر مشهد بود. نتایج این مطالعه نشان داد 

که مهمترین منابع شــكل گیری تصویر عمومی پرستاری از دیدگاه 

مردم و پرســتاران به ترتیب حضور در بیمارســتان به عنوان همراه 

بیمار، حضور در بیمارســتان به عنوان بیمار، سریال های تلویزیونی، 

و فیلمهای ســینمایی بود که بین میزان اهمیت آن از دیدگاه مردم 

و پرســتاران تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. منابعی چون 

اشتغال یكی از بستگان در حرفه پرستاری، رمان و داستان، اخبار و 

روزنامه ها از دیدگاه مردم کم اهمیت تر شناسایی شده و بین دیدگاه 

مردم و پرستاران تفاوت آماری معنی داری وجود داشت.

بر اســاس نتایج مطالعه حاضر مهمترین منبع شكل گیری تصویر 

عمومی پرستاری از دیدگاه و مردم و پرستاران حضور در بیمارستان 

به عنوان همراه بیمار اســت. عارفی و همكاران )1389( نشان دادند 

که )55/2٪( از همراهان و بیماران بستری از نحوه برخورد پرستاران 

رضایت داشته اند. )23(  مطالعات انجام شده در خارج از کشور هم 

نشــان  دهند که  برخورد مستقیم با پرســتاران و رفتارها و روابط و 

حتی پوشش آنان در شكل گیری تصویر عمومی پرستاری از اهمیت 

بسزایی برخوردار می باشد. )24, 25(.

پس از منابعی مانند حضور به عنوان همراه و یا بیمار در بیمارستان  

دومین منبع مهم با اهمیت در شكل گیری تصویر عمومی پرستاری 

از دیدگاه مردم و پرســتاران رسانه های جمعی ؛ نظیر سریال های 

تلویزیونی و فیلم های ســینمایی بود. رســانه ها به عنوان جزیی از 

فرهنگ غیرمادی جوامع انســانی به شمار می روند که نقش تعیین 

کننده ای در ســاختن و پرداختن افكار عمومی بر عهده دارند)26( 

همان طور که در مقاالت مختلف، رســانه ها و به خصوص فیلم های 
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جدول1. توزیع فراوانی متغیرهای جامعه شهری مشهد

درصد فراوانیتعدادشاخص

جنس
547547مرد
553553زن

وضعیت تأهل
735735متاهل
365365مجرد

شغل

1010کادر بهداشت و درمان
1212سایر )بازنشسته و ...(

2424نظامی
2626بیكار

3434مهندس
6161دانش آموز

9494معلم )فرهنگی(
134134اداری

138138دانشجو
242242خانه دار

318318آزاد
77بی پاسخ
1010بیسواد

تحصیالت

1919نهضت سواد آموزی
2020دکتری
5050ابتدائی

6666کارشناسی ارشد
121121کاردانی
129129راهنمائی
296296کارشناسی

377377دیپلم
1212بی پاسخ

داشتن دانشجوی پرستاری یا پرستار در 
نزدیکان

534534خیر
552552بلی

1414بی پاسخ

توصیه به اطرافیان جهت ورود به 
پرستاری

447447خیر
591591بلی

6262بدون پاسخ
11001100کل

رضایت از پرستار )میانگین ± انحراف معیار( 2/38 ± 5/59
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سینمایی و سریال های تلویزیونی تأثیرات بسزایی در نمایاندن تصویر 

پرستاری به جامعه دارد)11، 19(. 

به عنوان پرســتار ما می دانیم در نقش بالینی خود که هســتیم و 

چه می کنیم، اما هنگامی که سریال های تلویزیون را تماشا می کنیم 

بیشتر اوقات با نمونه کلیشه ای از پرستار در رسانه ها مواجه می شویم 

و تصویر کامال ناصحیحی از واقعیت این حرفه بازتاب پیدا می کند، 

پرســتاران در حرفه تخصصی خود خواهان این هســتند که عموم 

مردم نقش حیاتی که پرســتاران امروزه در سالمت ایفا می کنند را 

درک کنند. مطالعه موری و همكاران )2012( نشــان می دهد که 

پرســتاران معتقدند که تلویزیون واقعیت های حرفه پرستاری را به 

نمایش نمی گذارد )27(. در کشــور ما مطالعه ای به صورت مستقل 

دیدگاه پرستاران را در مورد نحوه نمایش تصویر پرستاری در رسانه 

ملی و فیلم های ســینمایی بررسی نكرده است. اما مطالعات کیفی 

انجام شده در خصوص چالش های حرفه پرستاری نشان میدهد که 

جدول2. توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت پرستاران

درصد فراوانیتعدادشاخص

جنس
40778/3زن
11321/7مرد

وضعیت تاهل

14427/7مجرد
37371/7متاهل

10/2همسر فوت شده
20/4متارکه

مدرک تحصیلی
50296/5کارشناسی

183/5ارشد

سمت

5/ 48693پرستار
295/6سرپرستار
51سوپروایزر

بخش

1 /24046عمومی
12729/4اورژانس

15324/4ویژه

نوع استخدام

8316طرحی
9418/1رسمی

15529/8قراردادی
18836/2پیمانی

520100/00کل
سن )انحراف معیار±  میانگین(                              ±6/94 32/49
سابقه کار )انحراف معیار±  میانگین(                      ±6/59 8/35

عالقه به پرستاری  )انحراف معیار±  میانگین(       ±2/30 7/27
رضایت شغلی )انحراف معیار±  میانگین(               ±2/68 5/86 
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پرســتاران نگران نحوه نمایش تصویر حرفه ای خود در رسانه های 

جمعی هستند )28(. 

منابعی چون اشتغال یكی از بســتگان در حرفه پرستاری، رمان و 

داســتان، اخبار و روزنامه ها از دیدگاه مردم کم اهمیت تر شناسایی 

شده و بین دیدگاه مردم و پرستاران تفاوت آماری معنی داری وجود 

داشت.

اشتغال بستگان در حرفه پرســتاری به عنوان یكی از منابع شكل 

گیری تصویر عمومی پرستاری در این مطالعه بررسی شده بود که 

در ســایر مقاالت این مورد بررسی نشده بود که نتایج این مطالعه 

نشــان داد این منبع از دیدگاه مردم با اهمیت متوســط شناسایی 

شــد )میانگین 5/64  از 10(. نتایج این پژوهش نشــان داد که کم 

تأثیرترین منابع در شكل گیری تصویر عمومی پرستاری در هر دو 

گروه پرســتار و مردم ؛ رمان و داستان ها، اخبار، و مجالت می باشد، 

این در صورتی که در اکثر مطالعات خارجی و به خصوص مطالعات 

گسترده آمده اســت که رمان ها برای شكل گیری تصویر ذهنی در 

افراد بســیار اهمیت دارند )19(. ولی در این مطالعه رمان و داستان 

در بین مردم و پرســتاران از کم اهمیت ترین منابع ذکر شده است 

و شــاید یكی از علت های آن مطالعه کمتر رمان و داستان در بین 

مردم ایران باشد. باید در نظر داشته باشیم که در رسانه های خارجی 

در تبلیغات خود از زنان بیشتر استفاده می کنند و حتی از پرستاران 

زن برای تبلیغات مختلف وسایل پزشكی و بهداشتی و حتی صابون 

استفاده می کنند)11( از آنجا که این مورد در تبلیغات در کشور ما 

انجام نمی شــود، لذا؛  درابزار استفاده شده در این مطالعه تبلیغات 

لحاظ نگردید.

تفاوت های فردی، شخصیتی و وضعیت های روحی، روانی واحدهای 

پژوهــش در هنگام تكمیل پرسشــنامه بر نحوه پاســخگویی آنها 

اثر داشــته که کنترل آنها از عهده پژوهشــگر خارج بود. علی رغم 

اطمینان دادن پژوهشــگر در مورد بی نام و محرمانه بودن داده های 

پرسشنامه ها و ایجاد شرایط مناسب برای پاسخگویی، ممكن است 

پاسخگویان به بعضی سواالت مانند بررسی رضایتمندی از عملكرد 

پرستاران صادقانه پاسخ نداده باشند که کنترل آن از عهده پژوهشگر 

خارج بود.

 نتیجه گیری

به طور کلی نتایج این مطالعه نشــان دهنده آن است که مهمترین 

منابع شــكل گیری تصویر عمومی از پرســتاری از دیدگاه مردم و 

پرســتاران حضور در بیمارســتان به عنوان همراه بیمار است. این 

مطلب نشان دهنده آن است که همراهان بیماران مشتریان خاموش 

ما هســتند که قضــاوت و دیدگاه عمومی جامعــه در مورد حرفه 

پرستاری را شكل میدهند. بررسی دیدگاه ها، نیازهای آنها و به دنبال 

آن برطرف ساختن نیازهای آنها در چارچوب حیطه عملكرد حرفه ای 

پرســتاری میتواند راهكاری موثر در ارتقاء تصویر عمومی پرستاری 

باشد.  رســانه ها و به ویژه رسانه ملی نقش مهمی در شكل گیری 

تصویر عمومی پرســتاری دارد. انجام مطالعات بیشتر در خصوص 

نحوه و چگونگی تأثیر رســانه بر تصویر عمومی پرستاری مورد نیاز 

جدول3. مقایسه منایع شکل گیری تصویر پرستاری و اهمیت آن در دو گروه پرستاران و جامعه شهری مشهد

گروه

شاخص

پرستاران

انحراف معیار± میانگین

مردم

انحراف معیار± میانگین

نتیجه آزمون من ویتنی

P
3/83P <0/001±3/232/85±4/64اخبار

3/44P <0/001±3/092/79±4/33روزنامه ها و مجالت
2/98P=0/151±3/315/28±5/49فیلم های سینمایی

4/09P= 0/675±3/415/93±5/67سریال های تلویزیون
2/83P <0/001±3/532/88±3/79رمان و داستان

3/48P=0/065±3/406/14±5/85حضور بعنوان بیمار در بیمارستان ها
6/47P=0/089±3/213/16±6/20حضور بعنوان همراه بیمار در بیمارستان ها

3/64P <0/001±3/644/59±5/64اشتغال نزدیکان و بستگان در رشته یا حرفه پرستاری
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Comparing shaping resources of the nursing public image and their 
importance from the perspectives of nurses and general public

Introduction: The public image of the profession of nursing is one 
of challenges in the long term. So, recognition sources of shaping this 
image would be enabling nurse managers and leaders that accurate 
planning for confronting to this challenge. 
Aim: The aim of this study was to compare perspectives of nurses 
who worked in teaching hospitals and general public in Mashhad 
city to resources that shaping the public image of nursing and their 
importance.
Method: This study descriptive cross sectional was done in 2012 in 
the city of Mashhad and Mashhad University of Medical Sciences  
hospitals. The sample size for the urban population was (1,100)  
people who selected cluster randomly and (520) nurses who worked 
in teaching hospitals and they selected non-random sampling 
method stratified. Data collection tool was questionnaire  
including demographic information and eight shaping the public 
image resources for nursing. Its reliability by using Alpha-Chron-
bach was (0.86). Data were analyzed using SPSS, version 11.5 by 
the Man-Whitney test.
Results: Data showed that (78.3%) of the nurses were female and 
(21.7 %) of them were males; and also (50.3%) people in public 
were women and (49.7%) of them were male. Mann-Whitney test 
results showed that the most important resources in shaping the  
public image of nursing were hospitalization (as the patients), the 
kin of patients, television series and movies, respectively. There was 
no significant difference between the views of nurses’ and people 
in public in importance of these resources. But resources such as 
the employment of relatives, stories, news and newspapers were low  
importance in general public views. And there was difference 
 between their views and nurses’ views significantly (p<0.001).
Conclusion: Based on finding nurse managers must be  
accurate planning for effective role nurses in clinical setting and also,  
effective interaction with the media group would be prevent  
distorted and unreal image of nursing in video production.
Key words: public image of nursing, nursing stereotypes, resources 
shaping image
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