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هاي  مقايسه ديدگاه پرستاران، دانشجويان پرستاري و بيماران بستري در بيمارستان
  هاي پرستاران آموزشي شهرستان شهركرد نسبت به نقش

  
  ، يوسف اصـالني*فاطمه علي اكبري

  .دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران
  14/03/92 :پذيرشتاريخ     22/11/91  :تاريخ دريافت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمه
در اجتماعات امروز به تناسب پيشرفت اجتماعي 
تأمين بهداشت و سالمت مردم از وظايف مهم محسوب 
مي گردد و در اين ميان برخي افراد كه بدين منظور 
آموزش هايي را دريافت مي دارند نقش اساسي تري را 

تيم بهداشتي و درماني در زمره ). 1(ايفا مي كنند 
هايي قرار دارد كه هدف اصلي آن ها حفظ سازمان 

گستردگي سالمت افراد جامعه است و پرستاران با توجه 
شان از عناصر كليدي اين و اهميت حيطه فعاليت هاي

هدف حرفه پرستاري ). 2(سيستم محسوب مي شوند 
بهبود شرايط مددجويان و بازيافتن سالمت افراد و 

جسمي، رواني و پيشگيري و ارتقاء سالمت افراد از نظر 
توجه به نقش هاي متنوع و حساس و  اجتماعي مي باشد

پرستار اهميت تأثير عملكرد پرستاران را در كيفيت 
. برنامه هاي بهداشتي درماني به خوبي نشان مي دهد

Potter در نظر سنجي عمومي دريافتند كه  و همكاران
پرستاران درك صحيحي عموم مردم از نقش هاي 

  :چكيده
كه احساس پرستاران مبني بر عدم برخورداري از پايگاه اجتماعي مناسب از  توجه به آن با :زمينه و هدف

رستار و مقايسه بررسي نظر عامه مردم پيرامون نقش و ارزش پلذا  ؛علل عمده نارضايتي شغلي به شمار مي آيد
تعيين و مقايسه ديدگاه پرستاران شاغل، هدف با اين مطالعه  .آن با برداشت پرستاران مفيد به نظر مي رسد

هاي پرستاران  هاي شهرستان شهركرد نسبت به نقش بيمارستان دانشجويان پرستاري و بيماران بستري در
  .صورت گرفت

جامعه مورد مطالعه را بيماران بستري و بود كه  يليتحل -توصيفياين پژوهش يك مطالعه  :بررسي روش
پرستاري  8 و 7هاي آموزشي درماني و دانشجويان ترم هاي  هاي مختلف بيمارستان پرستاران شاغل در بخش

نفر  75تعداد . پرستاري ناپيوسته دانشگاه علوم پزشكي شهركرد تشكيل دادند 5 و 4هاي  شبانه و روزانه و ترم
نفر در گروه بيماران به صورت تصادفي انتخاب شدند و  75نفر در گروه دانشجويان و  50ن، در گروه پرستارا

توسط پرسشنامه و چك ليست طي مدت دو ماه جمع آوري هاي پرستاران  نسبت به نقشديدگاه هاي آنان 
 . گرديد

اري بين نمره نگرش دي در حيطه نقش مراقبتي، هماهنگ كننده، آموزش دهنده و مدافع اختالف معن :يافته ها
داري بين نمره نگرش ي ولي در زمينه نقش هاي درماني و محافظت كننده اختالف معن نداشتسه گروه وجود 

اكثر حيطه ها نمره نگرش باالتري نسبت به گروه  گروه بيماران در). P>05/0(سه گروه وجود داشت 
  .دانشجويان و پرستاران داشتند

مطالعه اخير دانشجويان و پرستاران نمره نگرش پايين تري نسبت به بيماران  با توجه به نتايج :نتيجه گيري
 از دوران دانشجويي نسبت به  آنان، سطح آگاهي انلذا الزم است با توجه به نقش حساس پرستار ؛داشتند
  .باالتر رود تا كيفيت خدمات پرستاري نيز ارتقاء يابد هاي پرستاري نقش

  
 .هاي پرستاران رستاران شاغل، دانشجويان پرستاري، بيماران، نقشديدگاه، پ :هاي كليدي واژه
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ديگر مطالعه بررسي نقش پرستاران از  در). 3(ندارند 
دانش آموزان از ديدگان دانش آموزان نيز نشان داد كه 

  ولي از  هستندنقش مراقبتي وكمكي پرستار آگاه 
  .)4( ندارندنقش هاي ديگر پرستاران اطالع كافي 

امروزه عالوه برمراقبت و درمان بايد  انپرستار
ه و دفاع از حقوق و خانواد انبه ارتباط و مشاوره با بيمار

و تحقيق درباره بهترين روش ارائه خدمات  آن ها
بنابراين در جامعه امروز پرستاري  ؛پرستاري نيز بپردازند

به عنوان يك حرفه و يك هنر است كه در صورتي كه 
با رضايت شغلي پرستار همراه باشد مي تواند منجر به 

). 5(ارايه مراقبت با كيفيت بهتر براي مدد جويان شود 
مددجويان هنگامي پرستار را داراي قابليت حرفه اي و 
ايفاگر مناسبي براي نقش خود مي بينند كه وي را فردي 

بنابراين هنگامي كه پرستار . همدل و ماهر بيابند ،مهربان
گاهي هاي مختلف آبتواند مهارت ها را به هنگام كسب 

در خود ايجاد كند مي تواند از پذيرش نقش ها و ايفاي 
مختلف پرستاران  هاينقش ). 6(ظايف خود لذت ببرد و

شامل نقش هاي مراقبتي، درماني، آموزشي، حمايتي، 
مي باشد كه  غيرهآسايش دهنده، هماهنگ كننده و 

انجام صحيح وكامل اين نقش ها مستلزم تسلط و آگاهي 
 نشان مطالعات ).7( ستپرستاران نسبت به اين نقش ها

 توسط حرفه اي هايناكامل نقش  ايفاي مي دهد

كيفيت  كاهش و مشكالت بروز پرستاران، موجب
به  توجه عدمهمچنين  ).8(مي گردد  پرستاري خدمات
  مورد ايفاي در الزم آگاهي نداشتن و نقش ها

   در عدم موفقيت به منجر حرفه اي نقش هاي 
 توسعه براي مي گردد؛ لذا پرستاران درماني طرح هاي

 و ها فعاليت دادن انجام اب بايد حرفه خود پيشرفت و
 كيفيت خدمات درماني، ارائه درمختلف  هاي ايفاي نقش

 و پرستاري پيشبرد حرفه جهت در و برده باال را ها مراقبت
 .)9( دارند بر مؤثري جامعه، گام به آن شناخت

مطالعات كمي به نظر سنجي با توجه به آنكه 
هاي حرفه اي خود  درباره آگاهي پرستاران از نقش

از طرفي نظر سنجي از غير پرستاران در  و پرداخته اند
و  به طور مستقيم صورت نگرفته استها  زمينه نقش

هاي خود اطالع  اكثر پرستاران درباره نقشهمچنين 
هاي خود را محدود به طيف  كاملي ندارند و بيشتر نقش

در بين دانشجويان و نيز مراقبتي و درماني مي دانند و 
 ؛هاي پرستاران شناخته شده است نقشعامه مردم همين 

با هدف تعيين و مقايسه ديدگاه پرستاران  اين مطالعهلذا 
دانشجويان پرستاري و بيماران بستري در  شاغل،

هاي آموزشي شهرستان شهركرد نسبت به  بيمارستان
  .هاي پرستاران صورت گرفت نقش

  
  :بررسيروش 

است  توصيفي و تحليلي اين تحقيق يك مطالعه
دانشجويان  ،به منظور بررسي ديدگاه پرستاران شاغلكه 

شهرستان  هاي پرستاري و بيماران بستري در بيمارستان
جهت . هاي پرستاران انجام شد شهركرد نسبت به نقش

انجام مطالعه از كميته اخالق معاونت پژوهشي دانشگاه 
در اين . علوم پزشكي شهركرد مجوز الزم اخذ گرديد

ان شاغل در بخش هاي مختلف پژوهش از كل پرستار
بيمارستان هاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي 

نفر به روش تصادفي و بر اساس داشتن  75شهركرد 
شرايط ورود به مطالعه از بخش هاي مختلف مورد 
مطالعه قرار گرفتند و پرسشنامه هايي در اختيار آن ها 

ماران در گروه بي. قرار گرفت تا آن ها را تكميل نمايند
نفر از بيماراني كه در بخش هاي داخلي و  75نيز 

جراحي اين بيمارستان ها بستري بودند به روش مستمر و 
تا زمان ) بر اساس داشتن شرايط ورود به مطالعه(آسان 

تكميل نمونه ها وارد مطالعه شدند و از طريق پرسشنامه 
كه در اختيار پرسشگران قرار داشت مورد مصاحبه قرار 

همچنين در گروه دانشجويان از بين دانشجويان . دگرفتن
 4پرستاري شبانه و روزانه و ترم هاي  8و  7ترم هاي 

نفر به  صورت تصادفي به عنوان  40پرستاري ناپيوسته 
نمونه انتخاب و پرسشنامه ها در اختيار آن ها قرار گرفت 

الزم به ذكر . تا پس از مطالعه آن ها را تكميل نمايند
ت رعايت مالحظات اخالقي اهداف است كه جه

براي افراد شركت كننده در پژوهش توضيح  ،پژوهش
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داده شد و از آنان براي شركت در پژوهش رضايت 
  .آگاهانه اخذ گرديد

ابزار جمع آوري اطالعات دراين مطالعه پرسشنامه 
شامل دو بخش مي باشد كه بخش اول اطالعات 

سوال جهت  40دموگرافيك و بخش دوم پرسشنامه شامل 
بررسي ديدگاه گروه هاي مختلف پيرامون نقش هاي 
. مختلف پرستاران در شش حيطه مورد بررسي قرار گرفت

 كامالًتا  موافقم كامالًسواالت با طيف ليكرت پنج تايي از 
 200تا  0نمره دهي و نمره كلي پرسشنامه بين  مخالفم

ديدگاه هاي شركت كنندگان در خصوص . محاسبه گرديد
  ، )سوال 6(هاي شش گانه، نقش درماني  حيطه

 8(، آموزشي )سوال 5(، محافظتي )سوال 5(هماهنگ كننده 
منظور از  .بود) سوال 4(و مدافع ) سوال 12(، مراقبتي )سوال

ديدگاه درك و برداشت پرستاران از نحوه انجام فعاليت ها، 
ميزان ايفاي نقش ها و توانايي و آمادگي آنان براي ايفاي 

پرسشنامه از روش اعتبار  رواييتعيين براي . ا مي باشده نقش
منظور از طريق مطالعات و استفاده از  بدين. محتوا استفاده شد

مقاالت و مروري بر مطالعات و كارهاي انجام شده،  ،كتب
نفر از اعضاي هيئت علمي  12پرسشنامه اي تهيه و در اختيار 

كه  دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
ها مرتبط با موضوع بود قرار گرفت و پس از  گرايش آن

كسب نظرات اصالحي و مشورت با اساتيد راهنما تغييرات 

 به منظور .الزم جهت باال بردن روايي محتوا در آن داده شد
ابزار گردآوري داده ها از روش آزمون  پاياييتعيين 

بدين ترتيب كه پرسشنامه تهيه . مجدد استفاده گرديد
نفر كه مشخصات واحدهاي مورد پژوهش را  14 ازه شد

 و سپس به فاصله دو هفته بعد مجدداًتكميل  دارا بودند
  براي همان  همان پرسشنامه بدون هيچ گونه تغييري

با دو مرحله همبستگي بين نمره هاي . نمونه ها پر شد
كليه . دست آمده ب 95/0 آلفا كرونباخاستفاده از آزمون 
ژوهش در آزمون مجدد از پژوهش واحدهاي مورد پ

در مرحله بعد داده ها از طريق نرم افزار . شدندحذف 
SPSS 16  و با استفاده از شاخص هاي توصيفي و  

و  اليز گرديدآنزمون هاي تحليل واريانس و توكي آ
  .معنادار در نظر گرفته شد P>05/0مقدار 

  

  :يافته ها
گروه دانشجويان ميانگين  در اين پژوهش در

و  25/33±01/12 گروه بيماران ، در08/23±25/1 يسن
ساير مشخصات . بود 29/31±29/6 گروه پرستاران در

 1دموگرافيك نمونه هاي پژوهش در جدول شماره 
  .آورده شده است

  
  توزيع فراواني مطلق و نسبي افراد مورد پژوهش بر حسب مشخصات دموگرافيك :1جدول شماره

ها گروه  
  ها متغير

  بيماران نشجوياندا پرستاران
 درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد

 6/34  26 22 11 4/36 28 مرد  جنس
 4/65  49 78 39 6/63 47 زن

 8/65  46 20 10 5/45 35 هلأمت  هلأوضعيت ت
 2/34  29 80 40 5/54 40 مجرد

  
  سطح تحصيالت

 2/13  10 0 0 0 0 بي سواد
 4/22  17 0 0 0 0 ابتدايي

 8/11  9 0 0 0 0 راهنمايي
 8/36  27 0 0 0 0 ديپلم

  2/9  7 100 50 3/89 8 كارداني  
  6/6  5 0 0 7/10 67 كارشناسي
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در گروه پرستاران در پاسخ به اين سوال كه آيا 

 2/66( نفر 51شغل خود را با عالقه انتخاب نموده ايد 
پاسخ مثبت ) رصدد 8/33(نفر  26پاسخ منفي و ) درصد

پاسخ به اين سوال كه آيا اين شغل را در همچنين  .دادند
) درصد 4/23(نفر  18به بستگان خود توصيه مي كنيد 

  . دادندپاسخ منفي ) درصد 6/76(نفر  59پاسخ مثبت و 

  
  هاي پرستاري توزيع فراواني ميانگين نمره نگرش واحدهاي مورد پژوهش نسبت به نقش :2جدول شماره 

هاگروه
  نوع نقش

  پرستاران دانشجويان بيماران

  58/18± 06/3  08/17±45/3  63/16±6/3  درماني
  74/14 3±/12  28/14±44/3  42/13±15/3 هماهنگ كننده

  12/16± 92/1  76/14±99/2  03/14±73/2 محافظتي
  01/25± 67/3  94/22±52/4  24/22±62/3 آموزشي
  80/36 ±38/5  52/34±10/6  09/31±35/5  مراقبتي
  70/11± 40/2  74/11±38/2  09/11±47/2  مدافع

  
كه نقش درماني در تمامي نتايج مطالعه نشان داد 

شركت كنندگان باالترين ميانگين نمره نگرش را نسبت 
جدول (به نقش هاي ديگر به خود اختصاص داده است 

در حيطه نقش مراقبتي، هماهنگ كننده،  ).2شماره 
داري بين نمره ني اختالف مع ،آموزش دهنده و مدافع

با اين . نداشتپرستاران و بيماران وجود  نگرش دو گروه
در خصوص نقش درماني و محافظت كننده حال 

داري بين نمره نگرش دو گروه وجود ي اختالف معن
و در گروه پرستاران نمره نگرش ) P=03/0(داشت 

  .بيشتر از بيماران بود
مقايسه امتياز نگرش دانشجويان و بيماران نسبت 

نشان داد كه در حيطه به نقش هاي مختلف پرستاران 
نقش مراقبتي، درماني، هماهنگ كننده، مدافع و 

داري بين نمره نگرش دو ي اختالف معن محافظت كننده
  در حالي كه نسبت به نقش . گروه وجود نداشت

داري بين نمره نگرش اين ي آموزش دهنده اختالف معن
گونه اي كه گروه ه ب). P=03/0(داشت  دو گروه وجود

مره نگرش باالتري نسبت به گروه بيماران دانشجويان ن
  .داشتند

در بررسي مقايسه اي بين نگرش دانشجويان و 
پرستاران نيز در حيطه نقش مراقبتي، درماني، مدافع و 

داري بين نمره نگرش دو ي هماهنگ كننده اختالف معن
نسبت به نقش محافظت كننده و . گروه وجود نداشت

بين نمره نگرش دو داري ي آموزش دهنده اختالف معن
و درگروه پرستاران ) P=001/0( گروه وجود داشت

  .نمره نگرش باالتر از نمره دانشجويان بود
مستقل با ميانگين  به منظور بررسي رابطه متغير

آزمون  گانه، نمرات نگرش نسبت به نقش هاي شش
نتايج . حليل واريانس يك طرفه انجام گرفتآماري ت

درماني، هاي رهاي وابسته، نقش از ميان متغيكه نشان داد 
مراقبتي ارتباط آماري  و هماهنگي، محافظتي، آموزشي

و فقط در ارتباط با نقش  با نگرش داشتندداري ي معن
. )P<05/0( وجود نداشتدار آماري ي مدافع ارتباط معن

زمون تحليل واريانس آدار شدن نتيجه ي دنبال معنه ب
ي تعيين برا) توكي( post hocآزمون  يك طرفه،

چگونگي تفاوت ميانگين گروه ها بكار رفت و نتايج آن 
نشان داد كه ميانگين نمرات نگرش پرستاران در مورد 

محافظتي با ساير گروه ها  و نقش درماني، آموزشي
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داري داشت و ميانگين نمرات پرستاران ي تفاوت معن
ميانگين نمرات نگرش پرستاران . )P=001/0( بيشتر بود

هماهنگي فقط با گروه بيماران تفاوت  در مورد نقش
 ميانگين نمرات پرستاران بيشتر بود داري داشت و يمعن

)032/0=P( . همچنين ميانگين نمرات نگرش بيماران در
داري  يمورد نقش مراقبتي با ساير گروه ها تفاوت معن

ميانگين نمرات بيماران كمتر بود و و  )P=001/0( داشت
ها در مورد نقش مدافع با ميانگين نمرات نگرش گروه 

  .داري را نشان نداد يساير گروه ها تفاوت معن
  

  :بحث
هاي هر حرفه از جمله پرستاري مي تواند  نقش

و از طرفي  مبين ارزشمند بودن آن در بين مردم باشد
يي و نگرش افراد نسبت به آكار ارزشمند بودن حرفه بر

ين ابا توجه به يافته هاي . مي باشد حرفه شان موثر
ديدگاه مثبتي در رابطه با  اكثريت نمونه ها ،پژوهش
هاي پرستاران داشتند و گروه بيماران در اكثر  نقش

حيطه ها نمره نگرش باالتري نسبت به گروه دانشجويان 
 در مطالعه اي كه در. گزارش نمودندو پرستاران 

داري  يهاي معن تفاوتنيز هندوستان صورت گرفته 
  تحصيالت و نوع  برحسب جنس، درآمد، سطح

ديدگاه ها نسبت به حرفه پرستاري وجود داشته است كه 
در زنان و افراد با درآمد پايين تر نگرش نسبت به حرفه 

كه با نتايج مطالعه حاضر  پرستاري مثبت تر بوده است
  .)10،11(همخواني دارد 

مقايسه نتايج مطالعه اخير با نتايج مطالعات مشابه 
  سبت به حرفه پرستاري با در زمينه نگرش مردم ن

يافته هاي اين پژوهش در برخي ابعاد همخواني و در 
در اين مطالعه باالترين نمره . پاره اي جنبه ها تناقض دارد

نگرش مربوط به نقش محافظتي، مدافع و هماهنگ 
كننده پرستاران و پايين ترين نمره نگرش مربوط به نقش 

   .ده استآموزشي پرستاران بو درماني و مراقبتي،
بيش از  ،1380 اساس نتايج مطالعه كاردان در سال بر

-حفاظتيو  نيمي از افراد نسبت به نقش درماني، مراقبتي
حمايتي نگرش مثبت و نسبت به نقش مديريتي و 
تحقيقي نگرش خنثي و يك چهارم نسبت به نقش 

  .)12(آموزشي نگرش منفي داشته اند 
مطلع در عامه مردم پرستار را به عنوان شخصي 

  امور بهداشتي مي دانند، عقيده و ديدگاه او را محترم 
ها  مي شمارند و درخصوص مسائلي كه به بهداشت آن

 راي و نظر او را طلب مي كنند ،شود مربوط مي
پرستار به عنوان معلم، مفاهيم و عقايد مربوط  .)12،13(

لذا با ؛ )14( به تندرستي را براي بيماران توضيح مي دهد
به نقش مهم آموزشي پرستار و اولويت پيشگيري توجه 

 بر درمان الزم است پرستاران در بعد آموزشي بسيار

  .)15( فعال باشند
گروه  نشان داد در حاضرنتايج مطالعه 

هاي  دانشجويان باالترين نمره نگرش مربوط به نقش
محافظتي، مدافع و هماهنگ كننده و پايين ترين نمره 

  آموزشي و مراقبتي  ني،هاي درما مربوط به نقش
اكثر حيطه ها نمره  مي باشد و در كل دانشجويان در

در يكي . داشتندنگرش باالتري نسبت به پرستاران شاغل 
ين نيز ب 1994از مطالعات مشابه صورت گرفته در سال 

هاي پرستاري در دو گروه دانشجويان  درك نقش
به  مشاهده شدداري  يپزشكي و پرستاري تفاوت معن

ي كه پرستاران حرفه خود را به عنوان حرفه اي طور
مستقل مي دانستند ولي دانشجويان پزشكي اين عقيده را 

با عنوان ديگر كه در مطالعه ). 17،16( نداشتند
انجام شد نتايج به  "ادراكات پرسنل پرستاري ايران"

دست آمده نشان داد كه ادراكات پرستاران تا حد 
اجتماعي و مذهبي قرار  -زيادي تحت تأثير عوامل سنتي

هاي خود را  پرستاران در اين مطالعه نقش. مي گيرد
ها تا  ارزشمند بيان نموده و بيان كردند تصوير ذهني آن

ي مردم درباره حد زيادي تحت تأثير نظرات عموم
به  اًپرستاران را صرف مردم عموماًپرستاري قرار دارد و 

را به عنوان عنوان دستيار پزشك مي دانند نه اينكه آن 
  .)18(يك هنر مراقبتي بدانند 
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ميانگين نمرات نگرش پرستاران  اين پژوهشدر 
در مورد نقش درماني، آموزشي و محافظتي بيشتر از 

كه اند مطالعات انجام شده نشان داده . ساير گروه ها بود
ولي  خود ديدگاه مثبتي دارنداغلب پرستاران به حرفه 

 هستندابهاماتي داراي ها و يا ارزش  درباره بعضي نقش
ميانگين نمرات نگرش در مطالعه حاضر همچنين  ).19(

بيماران در مورد نقش مراقبتي با ساير گروه ها تفاوت 
. داري داشت و ميانگين نمرات بيماران كمتر بود يمعن

در مطالعات ديگر اشاره شده است كه نظرات مردم 
قابل بررسي مي  وجامعه درباره پرستاري حائز اهميت 

رسوم و نوع  باشد و افراد با توجه به فرهنگ، آداب و
هاي مختلف پرستاران نظرات  انديشه خود نسبت به نقش

كه اين امر به طور مستقيم يا غير مستقيم  دارندمتفاوتي 
در ارتباطات اثر گذاشته و راهنماي انتخاب رشته 

اي  در مطالعهبه عنوان مثال ). 20( پرستاري مي گردد
تصورات عامه مردم درباره داده انجام  Katsuragiكه 

). 21( گزارش شده استضعيف  حرفه پرستاري عموماً
گ در هن 2000در سال  Takaseهمچنين نتايج مطالعه 

كنگ نشان داد كه تصورات عمومي در باره حرفه 
پرستاري ضعيف است و نوجوانان معتقد بودند كه 

 ).11(پرستاري يك حرفه مطلوب يا ايده ال نيست 
 مطلوب سطح در ها نقش ايفاي :نيز مي نويسدفروتن 

شناخت  و انگيزه و عالقه ايجاد حرفه، ارتقاء باعث
 و خدمات ارائه رب واقعيت اين و شود مي حرفه بيشتر

 همچنين ).19( است پرستاري تأثيرگذار مراقبت كيفيت
 و پرستاران روزه وظايف هر به دادن سامان براي

تعيين  اقدام اولين ها آن فردي مشكالت از جلوگيري
بعدي  اقدام و ها آن وظايف شرح و ها نقش

 طرف كار از استانداردهاي اساس بر برنامه ريزي

 .)22( ي شده استمعرف پرستاري سازمان

 ،نسبت به نقش محافظت كننده و آموزش دهنده
گروه پرستاران نمره نگرش باالتري نسبت به دانشجويان 

يزدي و همكاران در  مطالعه اي كه ذكائي در. داشتند
 ديدگاه از حاصل نتايج، انجام دادند 1381سال 

 نشان ها فعاليت و ها نقش ايفاي زمينه در پرستاران
 نقش به مربوط هاي فعاليت ارانپرست داد كه

 نقش مطلوب و درصد بيشترين با را هماهنگ كننده
 دهند مي ارائه درصد مطلوب كمترين با را حمايتي

ارائه دهنده  هاي سرويس محدوديت پژوهشگران ).23(
 هاي از نقش پرستاران ناكافي شناخت و خدمات
را از جمله علل پايين بودن درصد ارائه خدمات  حمايتي

 نياز كه اين صورتي دانند و معتقدند در مايتي ميح
 نخواهد جلب آنان رضايت خاطر نشود برآورده بيماران

  .)23( شد
 

  :نتيجه گيري
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه دانشجويان و 

  نگرش  ،هاي پرستاران پرستاران در خصوص نقش
پايين تري نسبت به بيماران دارند؛ لذا الزم است با توجه 

پرستاران، سطح آگاهي دانشجويان حساس  نقشبه 
پرستاري و پرستاران شاغل از دوران دانشجويي نسبت به 
نقش هاي پرستاري باالتر رود تا كيفيت خدمات 

  .پرستاري نيز ارتقاء يابد
  

  :در باليني پژوهش كاربرد يافته ها
دادن در آگاهي نتايج مطالعه حاضر مي تواند 

ن پرستاري، دانشجويان وليئمناسب به پرستاران، مس
 و زمينه افزايشپرستاري و عامه مردم مفيد واقع شود 

  .نمايدكيفيت خدمات پرستاري را فراهم 

 

  :تشكر و قدرداني
بدينوسيله نويسندگان از كليه شركت كنندگان 
و تمامي كساني كه ما را در انجام اين پژوهش ياري 

  .رساندند تقدير و تشكر مي نمايند
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Background and aims: Due to the fact that nurses feel about the lack of proper social status is 
one of the causes that lead to job dissatisfaction, the study of public opinions on the role and 
value of nurses and nurses' perceptions compared to nurses, opinions seem useful. Therefore, 
this study aimed to determine and compare the views of nurses, nursing students and patients 
view in this city over the nurses, role. 
Methods: In this descriptive and analytical study, samples were patients and nurses working in 
various wards in educational hospitals and nursing students in 7-8 and 4-5 semesters. 75 nurses, 
50 students, and 75 patients were randomly selected and their data were collected by 
questionnaire and check list over two months. 
Results: The results showed that within the care, coordinator, educator and advocate 
dimensions, there is no significant difference between the three groups, but in treatment and 
protection roles, there was significant difference between the groups' attitude scores P<0.05. In 
the whole group, patients had higher scores in most areas compared to nurse and student groups. 
Conclusion: According to the results of this study, students and nurses had lower attitude score 
compared to patients. So, regarding to the important role of nurses, it is necessary that 
knowledge of nursing student increases in studying time. This will lead to improve in the quality 
of nursing care. 

Keywords: Attitude, Nurses, Nurses' student, Patients, Nursing roles.


