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  يارشد پرستار يكارشناس يها نامه پاياندر  يپرستاراي  حرفه يها نقشجايگاه 
  

  *ژاد ن مليحه صادق ،يدالرام كمال ،يهنروران، محمد نان مشتاقي بهروز
  

 

  چكيده
جهت  يپرستاري  گانه پنج يها نقشاست. توجه به  يعمل پرستار يعلم برا ديمنابع تولين تر مهم از يپرستار يها نامه پايانمقدمه: 

در  يپرستار ايحرفه يها نقشتوجه به  زانيم ي. هدف از مطالعه حاضر بررساست يرشته امري ضرور نيااي  حرفهي  توسعه
  .است 1381-1393 يها سالرات آن طي ييارشد و روند تغ يكارشناس يها نامه پايان

 يها سالمشهد در  ييو ماما يدانشكده پرستار يارشد پرستار يكارشناس يها نامه پايانمقطعي،  -يفيمطالعه توص نيدر اها:  روش
 ،يآموزش ،يمراقبتهاي نقششامل؛  پرستاري گانه پنج يها نقش نظر از ها نامه پايان نيقرار گرفت. عناو يمورد بررس 1393-1381
بود كه به كمك  ايروا و پا فهرست وارسي پژوهشگرساخته اطالعات آوري جمعقرار گرفت. ابزار  يمورد بررس يتيريو مد يتيحما ،يارتباط

  . گرديد مشخص فوق تحقيقاتي محور پنج درها  نامه پايانآن زمينه موضوعات 
 ،يآموزش %75/18 ،يبه نقش مراقبت% 5/37 ،يمورد بررس نيعناو انيمذكور نگارش شده بود. از م يدر فاصله زمان نامه پايان 160نتايج: 

 يپرستار گانه پنج يها نقشاز  ريغ يبه موارد زني نويعنا %30 ند.مرتبط بود يتيريبه نقش مد% 7/5و  يتيحما % 25/6 ،يارتباط% 8/1
 ارتباطي نقش و ستا متمركز بوده يبر نقش مراقبت تر بيشها در طول اين سال يارشد پرستار يكارشناس يها نامه پايان .دپرداخته بودن

 شيافزا مذكور يدر طول بازه زمان جيبه تدر يو آموزش يتيريمد ،ارتباطي نقش به توجه. است گرفته قرار توجه مورد ها نقش گرياز د تر كم
  است. افتهي شيافزا جيبه تدر زيمتفرقه ن نياما تعداد عناو ،است افتهي

رشته، الزم است  نيااي  جهت كمك به توسعه حرفه يپرستار گانه پنج يها نقشپرداختن به  تيبه اهم با توجهگيري:  نتيجه
  گردد. ايتهد ها نقش اين با تر و مرتبط تر بيشبا تمركز  ندهيآ يها سالپرستاري در  يها نامه پايان

 

 ارشد كارشناسي ، نامه پايان گري،ايحرفه ،يپرستار يها نقشهاي كليدي:  واژه
  

 238تا  230 ):23(17؛ 1396پزشكي/ آموزش در علوم مجله ايراني 
  

  
مقدمه  

گسترده برخوردار است و اي  از دامنه يدانش پرستار
                                                 

كارشناس  ،يپرستار يتخصص يدكتر يژاد، دانشجو مليحه صادق ننويسنده مسؤول:  *
 ،ييو ماما يدانشكده پرستار ييدانشجو قاتيتحق تهيكم ،يجراح يداخل يارشد پرستار

  sadeghnezhadm1@yahoo.com. رانيمشهد، ا ، مشهد يدانشگاه علوم پزشك
 ييدانشجو قاتيتحق تهيكم ،يپرستار يكارشناس يهنروران، دانشجو يبهروز مشتاق

 .رانيمشهد، ا ،مشهد يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يدانشكده پرستار
)moshtaghiB921@mums.ac.ir يپرستار يكارشناس يدانشجو ،ينان محمد)؛، 

 ، مشهد يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يدانشكده پرستار ييدانشجو قاتيتحق تهيكم
 يكارشناس يدانشجو ،يكمال دالرام)؛ naniM921@mums.ac.ir. (رانيمشهد، ا
 يدانشگاه علوم پزشك ،ييو ماما يدانشكده پرستار ييدانشجو قاتيتحق تهيكم ،يپرستار
  )kamaliD921@mums.ac.i. (رانيمشهد، ا ،مشهد
  18/11/95، تاريخ پذيرش: 3/7/95، تاريخ اصالحيه: 19/3/95مقاله:  دريافت تاريخ

 ،يمسائل بهداشت راتييبا تغبطور مداوم و متناسب 
به شواهد و  ،ياجتماع-ياسيس يو حت يطيمح ،يستيز

سالمت  تيجهت كنترل وضع تري قيو دق تر بيشاطالعات 
 ،عالي آموزش مراكز و ها ). دانشگاه1دارد( ازيجوامع ن

). 3و2هستند( جامعه كيو علم  فكرسطح ت نيمعرف باالتر
 نيتر مهماز  يكي ،يتيو رسالت ترب يافزون بر بعد آموزش

 ن،بنابراي. آنهاست پژوهشي رسالت ،ها دانشگاه فيوظا
متناسب با  ديمختلف با يها دانشگاه يآموزش يها گروه

 يو كاربرد ياديبن قاتيخود به تحق يرشته تخصص
حرفه مرتبط با  كيبه عنوان  ي). پرستار2بپردازند(
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در مراقبت از افراد جامعه در  يديسالمت، نقش مهم و كل
 نيمختلف دارد؛ لذا توجه به پژوهش در ا يها تيموقع

). بخش 7تا4برخوردار است( يخاص تيحرفه از اهم
 يها نامه پاياندر قالب  يپرستار قاتياز تحقاي  عمده

كه  ييها نامه پاياناز  ياري. بسردگي مي قرار يدانشگاه
صورت  يليدر مقاطع مختلف تحص انيتوسط دانشجو
و با توجه  يعلم وهيهستند كه به ش ييها گرفته، پژوهش

 كند، مي اقتضا يآموزش تيفعال كيكه  ييها تيبه محدود
  ). 8و3(اند انجام شده

 ،يكه شامل نقش مراقبت پرستاري گانه پنج يها نقش
 انگرينما ،است يتيريو مد يتيارتباطي، حما ،يآموزش

لذا توجه به آن در  ؛)10و9است( يپرستاراي  حرفه تيهو
برخوردار است. اي  ژهيو تياز اهم يپرستار يها پژوهش

پرستاران امروزه عالوه بر مراقبت و درمان بايد به 
با بيماران و خانواده و دفاع از حقوق  مشاورهارتباط و 

آنان و تحقيق درباره بهترين روش ارائه خدمات 
پرستار ). در نقش مراقبتي، 12و11پرستاري نيز بپردازند(

 ،يدر حفظ سالمت ماربي به مراقبت كننده به عنوان ارائه
ي  مرحله نيبه باالتر دنيو عالئم آن، رس يماريب تيريمد

. كند مي در روند درمان كمك يراقبتكاركرد و خودم
حقوق  مار،يب يمطابق نقش حمايتي پرستار به عنوان حام

 ازيو در صورت ن كند مي را حفظ ماريب يو انسان يقانون
. نقش آموزشي دنماي مي يگرفتن آن حقوق همكار يبرا

پرستاري بدين صورت است كه پرستار به عنوان 
 دهد، مي را شرح يسالمت قيو حقا ممفاهي ،دهنده آموزش

 انيرا ب نيروزمره و روت يعاد ياقدامات مراقبت ليدل
مراقبت از خود را  يها تيمانند فعال ييها . روشكند مي

 كند مي تيصحيح مددجو را تقو رفتارهاي دهد، مي نشان
. دنماي مي يابيرا ارزش يريادگيمددجو در  شرفتيو پ

 يتارپرس يها نقش رينقش ارتباطي پرستار در مركز سا
 يها نقشو اجراي تمامي  تيفعال يقرار دارد. ارتباط برا

است. در نهايت پرستار به عنوان  يضرور يپرستار
و  مارمحوريمراقبت باكيفيت، ب يرا برا يطيمح ديبا ريمد

ايمن، آماده كند. در نقش مديريتي، پرستار مدير با ارائه 
 جاديو پرسنل ا ماريب يبرا طييمناسب، مح ييراهنما

سازمان  يها و ارزش تيمسؤولكه انعكاسي از  كند مي
  ). 12و11و9مراقبت سالمت است(

 در آن اجراي براي تالش واي  حرفه يها نقشبه  توجه
 پرستاري خدمات كيفيت افزايش در گيري چشم نقش بالين

 حرفه اين به نسبت بيماران نگرش بهبود نيز و
 هب پرستاري يها نقش مطلوب ارائه). 13و12و10(دارد
 مطلوب ارائه و پرستاران انگيزه افزايش واي  حرفه ءارتقا

متون  ي). بررس12خواهد شد( منجر پرستاري خدمات
نشان داد كه تاكنون مطالعات متعددي در خصوص 

 يها نامه پايانكار رفته در ه ب ينوع متدولوژ يبررس
 زي) و ن14آنها( يارشد و سطح شاهدمحور يكارشناس

 يفايا زانيم ي) و حت3(ها نامه پايان يموضوع ليتحل
) 15و13توسط پرستاران( نيدر بال يپرستار يها نقش

 زانياست كه توجه به م يدر حال نيانجام شده است. ا
 يها نامه پايان ژهوي به پرستاري، يها پژوهش تيهدا

 و ها نقشرشد و توسعه اين  يارشد، به سو يكارشناس
اهميت در مسير  زمري حائا بالين، در آنها صحيح اجراي

 است، پرستاري خدمات كيفيت بهبود واي  توسعه حرفه
به آن  تر كمپژوهشگران، تاكنون  يجستجو بقمطا كه

توجه شده است. در همين راستا مطالعه حاضر با هدف 
 ارشد كارشناسي مقاطع يها نامه پايانبررسي موضوع 

رستاري و مامايي مشهد و پ دانشكده پرستاري رشته
در آنها، انجام  يپرستار يها نقشپرداختن به  زانيم

  گرديد.
 

  ها روش
مقطع  يها نامه پايان يمقطعي، تمام- يفيمطالعه توص نيدر ا

و  يدانشكده پرستار يارشد رشته پرستار يكارشناس
قرار  يمورد بررس 1381- 1393 يها سالمشهد در  ييماما

شد و سپس بر  يبررس ها نامه پايان يگرفت. ابتدا تمام
از  يكسري  ؛شدندبندي  گانه دستهپنج يها نقشاساس 
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بودند  يپرستار يها نقشبه جز  يدر موضوعات ها نامه پايان
  است. ذكر شده يك در جدول "متفرقه"كه تحت عنوان 

ابزار مورد استفاده شامل فهرست وارسي  
پژوهشگرساخته بود كه به كمك آن زمينه موضوعات 

 نقش بر تمركز شامل تحقيقاتي محور پنج درها  نامه پايان
مشخص  يتيريو مد يتيارتباطي، حما ،يشآموز ،مراقبتي
معتبر و با  يهاپنجگانه مطابق رفرنس يها نقشگرديد. 

 ييرفرنسها، شناسا نيدر ا ها نقش فيدرنظر گرفتن تعار
پژوهشگران با  .استفاده شد يشده و در فهرست وارس

، ها نامه پايانو با مطالعه  ها نقش فيدر نظر گرفتن تعار
پنجگانه  يها نقش يموضوع مورد تمركز آنها را در راستا

با بررسي  نمودند. روايي محتوايي ابزار نييتع ،يپرستار
نفر از متخصصين مربوطه انجام گرفت.  10آن توسط 

ها استفاده  جهت بررسي پايايي ابزار، از توافق بين ارزياب
 % توافق مورد تاييد قرار گرفت.90 زانيشد و با م

سال  8با حداقل  يارپرست يدكترا انيدانشجو ابانيارز
 و پژوهش بودند. ينيو بال يتئور سيسابقه تدر

 تعاريف به توجه باها  نامه پايانمحورهاي تحقيقاتي 
 است آمده علمي متون در كه پرستاري گانه پنج يها نقش

 با پژوهشگران .گرديد تعيين تحقيق تيم تجارب نيز و
) 11 تا 9(يدر منابع پرستار ها نقش فيتعار قدقي مطالعه

از نظر تمركز آنها بر  ها نامه پايان قيدق يبررس زيو ن
از همه در  شيرا كه ب ينقش ،يپرستار يها نقش
مورد توجه قرار گرفته بود و  ،يمورد بررسي  نامه پايان
در جهت توجه و توسعه آن نقش  نامه پايانكار  جينتا

بر  ها نامه پايانبندي  ، به دستهندخاص بود، مشخص نمود
است  يهيپرداختند. بد يپنجگانه پرستار يها نقشاساس 

و صرف زمان  قيدقت و مطالعه دق ازمندين يكار نيچن
تا ند عمل كرد نيبود كه پژوهشگران در مطالعه حاضر چن

  . ابنديدست بندي  دسته نيترقيبه دق
به  يمطالعه طرح مصوب نبوده است و دسترس نيا

ده با كسب مجوز از كدانش تيسا قياز طر ها نامه پايان
 ها داده .مقدور بود پژوهشگران يبرا ،مربوطه نيمسؤول

 آمار يها و شاخص SPSS-16 افزار نرم وسيلهه ب
 و تجزيه مورد مطلق و نسبي فراواني شامل توصيفي

  . گرفت قرار تحليل
  

  نتايج
ان داد نش مطالعه اين از حاصل يها تجزيه و تحليل داده

 در پرستاري يها نقشكه نقش مراقبتي بيش از ديگر 
. است گرفته قرار توجه موردها  نامه پايان موضوعات

 ييها نامه پايان تعداد نظر از رتبه دومين در آموزشي نقش
 تر كم ارتباطي نقش. گرفت قرار بودند، پرداخته آن به كه
). 1جدول( است گرفته قرار توجه مورد ها نقش ديگر از

 باها  نامه پايانفراواني نسبي و مطلق محورهاي تحقيقاتي 
 در سال تفكيك به پرستاري گانه پنج يها نقش به توجه

 وندر كيشماره  نمودار نهمچني. است آمده 2جدول 
 يرا در ط يپرستار يها نقشبر  ها نامه پايانتمركز 

  .دهد مي نشان ،يمورد بررس يها سال

  
  

  پرستاري گانه پنج هاي نقش به توجه با ها نامه فراواني نسبي و مطلق محورهاي تحقيقاتي پايان :1جدول 

  جمع كل  متفرقه  مديريتي حمايتي ارتباطي آموزشي  مراقبتي نقش ها

  160  48  9 10 3 30  60  فراواني مطلق

  100  30  7/5 25/6 8/1 75/18  5/37  فراواني نسبي
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  سال تفكيك ها نامه پايانو مطلق محورهاي پژوهشي  ينسب يفراوان: 2جدول 
  جمع كل  متفرقه  حمايتي مديريتي ارتباطي آموزشي  مراقبتي سال

1381 3)5(%  0)0(% 0)0(% 1)11/11(% 0)0(%  2)1/4(%  6)7/3(%  
82 3)5(%  1)33/3(% 0)0(% 0)0(% 1)10(%  4)3/8(%  9)6/5(%  
83 4)66/6(%  0)0(% 0)0(% 0)0(% 0)0(%  3)2/6(%  7)3/4(%  
84 0)0(%  0)0(% 0)0(% 0)0(% 1)10(%  5)4/10(%  6)75/3(%  
85 4)66/6(%  2)66/6(% 0)0(% 0)0(% 0)0(%  2)1/4(%  8)5(%  
86 9)15(%  0)0(% 0)0(% 1)11/11(% 0)0(%  3)2/6(%  13)12/8(%  
87 0)0(%  0)0(% 0)0(% 0)0(% 0)0(%  1)2(%  1)6/0(%  
88 2)33/3(%  2)66/6(% 0)0(% 2)22/22(% 1)10(%  1)2(%  8)5(%  
89 2)33/3(%  1)33/3(% 0)0(% 1)11/11(% 1)10(%  6)5/12(%  11)8/6(%  
90 10)7/16(%  2)66/6(% 1)33/33(% 1)11/11(% 1)10(%  6)5/12(%  21)1/13(%  
91 18)30(%  11)66/36(% 1)33/33(% 0)0(% 4)40(%  10)8/20(%  44)5/27(%  
92 5)3/8(%  11)66/36(% 1)33/33(% 3)33/33(% 1)10(%  5)4/10(%  26)25/16(%  

  %)100(160  %)100(48  %)100(10 %)100(9 %)100(3 %)100(30  %)100(60 جمع كل
  

  

  
  
  

يمورد بررس يها سال يدر ط يپرستار يها ها بر نقش نامه پايان تمركز وندر :1 نمودار
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  بحث
 يها نامه پايانهدف از مطالعه حاضر بررسي موضوع 

 دانشكده پرستاري رشته ارشد كارشناسي مقطع
 يها نقشتمركز بر  زانمي و مشهد مامايي و پرستاري

 نشان حاصل يها در آنها بود. يافته يپرستاراي حرفه
 بررسي، مورد زماني دوره اوليه يها سال طي كه داد

بوده است  يمراقبت نقش بر موضوعات تمركز ينتر بيش
 محورهاي ساير درها  نامه پاياناما بتدريج بر تعداد 

 شده افزوده مديريتي و ارتباطي نقش جمله از تحقيقاتي
. نقش آموزشي نيز پس از نقش مراقبتي داراي است
 تعداد ينتر كم. است نامه ين تعداد پايانتر بيش
  . است بوده ارتباطي نقش محور درها  نامه پايان
و همكاران در مطالعه خود نشان دادند كه  اكبري علي

دانشجويان پرستاري و نيز بيماران، باالترين نمره نگرش 
درماني پرستاري دارند.  - را نسبت به نقش مراقبتي

همچنين تفاوت معناداري بين نمره نگرش دانشجويان 
پرستاري و بيماران در مورد نقش آموزشي پرستاري 

دانشجويان نمره باالتري در اين  كهوجود دارد، به طوري 
 در همكاران و خواه ). همچنين سهرابي13مورد داشتند(

ري در پرستا هاي فعاليت ميزان بررسي به خود مطالعه
 از ها ترين فعاليت هايي غيرمراقبتي پرداختند كه بيش- نقش

 طور به و آموزشي نقش زمينه در پرستاران ديدگاه
 نيز همكاران و طلوعي). 12(بود بيمار به آموزش مشخص،

 از پس پرستاران آموزشي نقش اهميت بر خود مطالعه در
 هاي يافته با نتايج اين). 16(دارند تأكيد مراقبتي نقش

 رسد نقش خواني دارد. به نظر مي ژوهش حاضر همپ
 براي ها نقش ساير از بيش پرستاري درماني - مراقبتي
است و  هشد برجسته پرستاري دانشجويان نيز و بيماران

 نقش اين بر متمركز نيز پرستاران هاي ترين فعاليت بيش
 ترين مهم از يكي آموزشي نقش ديگر سوي ازاست. 
 در اخير يها كه در سال است پرستاري هاي نقش

 اگرچه. است گرفته قرار توجه مورد ما كشور پرستاري
 هويت در اما نيست؛ پررنگ مراقبتي نقش اندازه به هنوز

ثرات و اهميت حرفه پرستاري و نيز ا زشار به بخشي
درماني تاثير چشمگيري  - مطلوب آن بر نتايج مراقبتي

آموزش  دهد، مي نشان ها پژوهش جنتاي اي كه دارد، به گونه
از درد،  تيمنجر به كاهش اضطراب و شكا ماريبه ب

 تيو رضا يروزمره زندگ هاي تيبه فعال تر عيبازگشت سر
). خضرلو و همكاران در 18و17شود( يتر بيماران م بيش

 پرستاري يها پژوهش خود به بررسي ميزان اجراي نقش
ن تري بيش تمركز بيانگر آنان پژوهش هاي يافته كه پرداختند
 در البته. بود مراقبتي نقش بر پرستاري هاي فعاليت
 توسط ميزان ترين كم به آموزشي نقش مذكور پژوهش

و شواهد مشابه  يجنتا اين). 19و15(بود شده فااي پرستاران
 همچنان كه است واقعيت اين تأييدكننده ها در ديگر پژوهش

 در نيز و اجرا در دارد؛ كه اهميتي علي رغم آموزشي نقش
وهش، مورد اغفال قرار گرفته است كه لزوم نظارت و پژ

 اگرچه). 19و18(دهد تر در اين زمينه را نشان مي توجه بيش
اخير اندكي  هاي سال در حاضر پژوهش هاي يافته مطابق

 توجه به نقش آموزشي در حيطه پژوهش افزايش يافته
اما هنوز هم اين ميزان از توجه، با ارزش و اهميت  است،

  اين نقش تناسب ندارد.
ين ميزان موضوعات تر كمارتباطي پرستاري  نقش
 خود به بررسي مورد زماني دوره در راها  نامه پايان

 مركز در ارتباطي نقش كه حالي در است؛ داده اختصاص
 به دهد مي انجام پرستار كه است ييها فعاليت تمامي
 دهد مي قرار تأثير تحت را ديگر يها نقش تمامي كه طوري

كليدي است كه دانشجويان  يها مهارت جمله از و
). فرمهيني و 21و20و9پرستاري بايد كسب نمايند(

 صحيح ايفاي كهاند  نشان دادههمكاران در پژوهش خود 
 بيماران يمند رضايت بر معناداري تأثير ارتباطي نقش
 كه است داده نشان ها پژوهش اين بر عالوه). 20(دارد
بر  رر و بيماپرستا بين مناسب ارتباط گيري شكل
 اين به پرداختن لذا است مؤثر درماني -مراقبتي يها بازده
 كردن اجرايي آن دنبال به و ها پژوهش در پرستاري نقش
 مراقبتي نتايج بهبود به منجر تواند مي صحيح نحو به آن
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 غايي هدف همانا كه گردد بيماران رضايت افزايش و
ي و آقابرار پژوهش). 23و22(است پرستاري مراقبت
ين تر مهمنيز در اين زمينه نشان داده است كه  رانهمكا

عامل عدم ايفاي صحيح نقش ارتباطي توسط پرستاران، 
 بر مطالعه اين. است ي ارتباطي آنهاها مهارتضعف 
 يها مهارت توسعه خصوص در خدمت ضمن آموزش
 بهتر ايفاي جهت يكار راه عنوان به پرستاران، ارتباطي

 ييها چنين آموزش). اين24دارد( تأكيد ارتباطي نقش
 توسطاي  نامه پايان تحقيقاتي يها طرح قالب در تواند مي

 در كه شود اجرا پرستاري ارشد كارشناسي دانشجويان
 باليني كاركنان نيازهاي رفع راستاي در موضوعي واقع
 خواهد منجر بيماران رضايت ارتقاي به نهايت در و است
پژوهش  تايجواهد و نش اين به توجه با همچنين. شد

به نقش ارتباطي پرستاري  تر بيشحاضر ضرورت توجه 
 پرستاري يها به عنوان يك نقش محوري در ميان فعاليت

  .است مشهود
 اول نيمه در كه است ييها نقشحمايتي نيز از جمله  نقش
 ندرت به حاضر مطالعه در بررسي مورد زماني دوره
نيمه دوم اين بازه زماني  در تنها و گرفته قرار توجه مورد

است؛ اگرچه در مجموع يك دهم  لحاظ شده تر بيشاندكي 
 كه است حالي در اين. است شده شامل راها  نامه پايانكل 

و همكاران در مطالعه مروري خود در خصوص  يجعفر
مفهومي  نقش حمايتي آورده است كه حمايت يا مدافعه

). با اجراي نقش 25كليدي در اخالق پرستاري است(
حقوق خود، حمايتي توسط پرستاران، آگاهي بيماران از 

 در آگاهانه گيري تصميم درماني، يها گزينه بندي اولويت
و در نتيجه رعايت حقوق  متيسال به مربوط مسائل مورد

 در نيز همكاران و ذكائي). 26(يابد مي بيماران ارتقاء
، پرستاري يها نقش ايفاي زمينه در خود توصيفي مطالعه

ين ميزان فعاليت نامطلوب در زمينه تر بيشنشان دادند كه 
). برهاني و همكاران نيز در مطالعه 27نقش حمايتي است(

كارآمد را نيازمند  سالمتمقطعي خود، نظام  -توصيفي
كاركناني دانستند كه درك صحيحي از حقوق و شأن 

بيمار داشته باشند و خود را موظف به رعايت اين حقوق 
ان كاركنان نظام سالمت، و حمايت از بيمار بدانند. در مي

ين ارتباط را با بيمار تر بيش اين كهپرستاران با توجه به 
در رعايت حقوق  ترييت باالمسؤولو همراهان وي دارند، 

بيمار و ايفاي نقش حمايتي خود در اين راستا دارند. نتايج 
 آموزشي ريزان اين مطالعه نشان داد كه الزم است برنامه

 تمهيدات با دانشجويان، رسيد يها ر تدوين برنامهد
 اجراي در شايستگي ءارتقا سوي به را آنان تريمؤثر
بيانگر اهميت  اهدشو اين). 28(نمايند هدايت حمايتي، نقش

و ارزش اخالقي نقش حمايتي است اگرچه بدليل برخي 
مسائل قانوني در پرستاري كشور ما، اجراي برخي از 

و البته پژوهش در اين زمينه با موانعي  نقش اين يها جنبه
ضروري  مواجه است. همچنين مطابق شواهد مذكور،

 دانشجويان پژوهشي و آموزشي يها است در برنامه
آگاهي و شايستگي  ءي به ارتقاتر بيشبا تأكيد  اري،پرست

   آنان در اجراي نقش حمايتي پرداخته شود.
داد ين تعتر كممديريتي پس از نقش ارتباطي  نقش
 كه حالي در. دهد مي اختصاص خود به راها  نامه پايان

 پرستاري مديريتي نقش ضعف تأييدكننده متعدد مطالعات
 پرستار). 31تا29(است بالين در آن كافي اثربخشي عدم و

 يها نقش ساير اجراي در كننده تعيين نقشي مدير
به اهداف خدمات سالمت دارد. لذا  ابيدستي و پرستاري

ي مديريتي دانشجويان و تاثير ها مهارتتوجه به تقويت 
آن بر اجراي كارآمد نقش مديريتي پرستاري از اهميت 

  ).34تا32و29زيادي برخوردار است(
توجه به اهميت نقش مديريتي پرستاري و وجود  اب 

 است ضروري  زمينه، اين در گشا راه و نوين يها نظريه
 ها نظريه اين كارگيري به سوي به پرستاري يها نامه پايان
 مديريت هاي شيوه در تحول و توسعه و بالين در

ه خدمات و ارائ بهبود جهت در تا شوند هدايت پرستاري
 مؤثرگامي   براي پرستاران، تنيز ارتقاي شرايط خدم

  برداشته شود.
توان به انجام پژوهش در  مي مطالعه نيا يها تيمحدود از
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دانشكده خاص  كيبه  جيدانشكده و محدود بودن نتا كي
  .كند مي آن را با مشكل همراه يريپذ ميكه تعم اشاره كرد

  
  گيري نتيجه

 يكارشناس هاي نامه پايان حاضر پژوهش هاي مطابق يافته
تر بر  در بازه زماني مورد بررسي، بيش يارشد پرستار
 گريتر از د كم ارتباطي نقش اند. متمركز بوده ينقش مراقبت

 يتيرينقش مد نيها مورد توجه قرار گرفته است. همچن نقش
كم به آن پرداخته  ارياست كه بس ييها از جمله نقش زين

به  يو آموزش يتيريمد ،ياست. توجه به نقش ارتباط شده
است اما با  افتهي شيمذكور افزا يدر طول بازه زمان جيتدر

 يها بر نقش يمتفرقه كه تمركز نيوجود تعداد عناو نيا

است. با  افتهي شيافزا جيبه تدر زاند ني نداشته يپرستار
 اي پرستاري حرفه يها پرداختن به نقش تيتوجه به اهم

رشته، الزم است  نياي ا جهت كمك به توسعه حرفه
 تر تر و مرتبط با تمركز بيش ندهيآ يها در سال ها نامه انيپا
  .گردد هدايت ها نقش اين با
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Abstract 
 
Introduction: Nursing theses are among the most important sources to generate knowledge for nursing 
practice. Consideration of the five professional nursing roles is necessary for professional development of 
the field. This study aimed to assess the level of consideration of professional nursing roles in nursing MSc 
theses and how it has changed during 2002-14. 
Methods: This descriptive cross-sectional study reviewed nursing MSc theses written during 2002-14 in 
Mashhad School of Nursing and Midwifery. Theses’ titles were reviewed in terms of the five nursing roles 
including caregiving, educational, communicative, advocating and managerial roles. Data collection tool 
was a researcher-made checklist for identifying the themes of theses according to the five research topics. 
Results: A total of 160 theses had been written in this period. Of these, 37.5% were related to caregiving 
role, 18.75% to educational role, 1.8% to communicative role, 6.25% to advocating role and 5.7% were 
related to managerial role while 30% addressed issues other than these roles. During these years, nursing 
MSc theses have been focused more on the caregiving role and the communicative role has received the least 
attention. The communicative, managerial and educational roles have gradually received further attention in 
this period; however, the number of miscellaneous topics has gone up too. 
Conclusion: Given the importance of addressing the five nursing roles to contribute to the professional 
development of this field, it is necessary that future nursing theses should be more focused on and related to 
these roles. 
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