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Abstract
Introduction: In the new age, there is a need to have committed and professional nurses for reasons 
such as advancing technology, increasing public awareness, and public demand for quality care.  
Objective: Examining and Identifying affecting factors on the formation of nurses' professional 
identities.
Materials: The paper was a systemic review study that was conducted in the year 2020 by searching 
English databases Scopus, Pubmed, Web of Science, Proquest, EMBASE, Google Scholar from 1980 
to 2019 and Persian databases, Iran Medex, Magiran and SID 1991 to 2019 using the keywords of 
professional identity, professionalism, identity in nursing, and its English equivalents. 
Results: Of the 27298 preliminary papers, 17 papers entered in the final analysis. The result of the 
finalized studies showed that the most critical factors about the formation of professional nursing 
identity were: Poor team, Participatory and communicative activities, the role of professors and 
clinical instructors, educational approach, individual characteristic (age, gender, self-confidence, job 
satisfaction, etc.), ambiguity in the role and role of culture and media.    
Conclusions: in order to educate nursing students, professors and educators with a positive 
professional identity must be used to promote and shape students identities; moreover, in order to 
clarify and remove the ambiguity of the role of the profession, it is necessary to properly introduce 
the nursing in the community people and try to change the culture of the society towards the identity 
of the nursing profession.     
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چکیده 
مقدمــه: در عصــر جدیــد نیــاز بــه داشــتن پرســتارانی متعهــد و بــا هویــت حرفــه ای بــه دالیلــی هــم چــون پیشــرفت تکنولــوژی و 

افزایــش آگاهــی مــردم؛ تقاضــای عمومــی بــرای دریافــت مراقبــت باکیفیــت بیــش از بیــش احســاس مــی شــود.
ــان  ــی زب ــای انگلیس ــگاه ه ــتجوی پای ــا جس ــال1399 ب ــه در س ــت ک ــد اس ــام من ــرور نظ ــه م ــک مطالع ــه ی ــن مقال روش کار: ای
و  تــا 2019  ســال 1980  از   ،Scopus،Pubmed، Web of science، Proquest، EMBASE، Google Scholar
پایگاههــای فارســی ،Iran Medex، ,SID  و Magiran از ســال 1370 تــا 1397 بــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی هویــت حرفــه ای، 

ــای انگلیســی آن انجــام شــد.  ــادل ه ــت در پرســتاری و مع ــه ای شــدن، هوی حرف
یافتــه هــا: از 27298 مطالعــه اولیــه، 17 مقالــه وارد تحلیــل نهایــی شــد نتایــج مطالعــات نشــان داد کــه  مهمتریــن عوامــل در رابطــه 
بــا شــکل گیــری هویــت حرفــه ای پرســتاری عبــارت بودنــد از: فعالیــت هــای ضعیــف تیمــی، مشــارکتی و ارتباطــی، نقــش اســاتید و 
مربیــان بالینــی، رویکــرد آموزشــی، خصوصیــات فــردی )ســن، جنــس، اعتمــاد بــه نفــس، رضایــت شــغلی و..(، ابهــام در نقــش و نقــش 

فرهنــگ و رســانه.
نتیجــه گیــری: بــرای آمــوزش دانشــجویان پرســتاری بایــد از اســاتید و مربیــان بــا هویــت حرفــه ای مثبــت بــه منظــور ارتقــاء و شــکل 
گیــری هویــت در دانشــجویان اســتفاده کــرد؛ همچنیــن، بــرای شــفاف ســازی و برطــرف نمــودن ابهــام نقــش حرفــه بایــد معرفی درســتی 

از جامعــه پرســتاری بــه مــردم و تــالش در تغییــر فرهنــگ جامعــه نســبت بــه هویــت حرفــه پرســتاری صــورت گیــرد. 
کلیدواژه ها:  هویت حرفه ای، هویت پرستاری، مرور سیستماتیک.

مقدمه
ــا  ــي ب ــاختار مراقبت ــی از س ــوان بخش ــه عن ــه اي ب ــت حرف هوی
ــناخته  ــتاران ش ــدن پرس ــي ش ــوزش و اجتماع ــی آم ــد اصل پیام
ــرش  ــت، پذی ــه اي مثب ــت حرف ــع داشــتن هوی ــی شــود. در واق م
ــراي انجــام نقــش هــاي متعــدد در امــر مراقبــت  پرســتاران را  ب
بــا کیفیــت از بیمــاران و کاهــش اســترس محــل کار آمــاده مــی 
ــت و  ــا کیفی ــوزش پرســتاری ب ــن منظــور آم ــه همی ــد )1(. ب نمای
موفقیــت آمیــز بــرای شــکل گیــری هویــت حرفــه ای پرســتاری 
امــری حیاتــی مــی باشــد )2(. زیــرا اولیــن و حســاس تریــن زمــان 
بــرای شــکل گیــری هویــت حرفــه ای زمانــی اســت کــه فــرد بــه 
عنــوان دانشــجوی پرســتاری وارد محیــط آموزشــی شــده و شــروع 
بــه ســاختن هویــت فــردی مــی کنــد )3(. هویــت حرفــه اي بــه 

عنــوان "درك از خــود حرفــه ای" بــر پایــه نگــرش هــا، عقایــد، 
ــی  ــی مداوم ــارب، آگاه ــا و تج ــزه ه ــا، انگی ــات، ارزش ه احساس
کــه فــرد از اینکــه شــخصی جــدا و مجــزا از دیگــران اســت )4(؛ 
ــت                                                                                       ــتار هوی ــر پرس ــیله آن ه ــه وس ــه ب ــدي ک ــن فرآین و همچنی
حرفــه اي خــودش را بــه عنــوان یــک پرســتار تثبیــت مــي کنــد 
تعریــف مــی شــود )5(. انجمــن ملــي پرســتاران نیویــورك )2010( 
بیــان کرده اســت کــه هویــت حرفــه اي بایســتي در تمامــي برنامه 
هــاي درســي پرســتاري از مقطــع کارشناســی تــا دکتري بــه عنوان 
ــکاران  ــر  هم ــود )6(. بن ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــد جهان ــک پیام ی
)2010( نیــز بــر شــکل گیــری هویــت حرفــه ای در دانشــجویان 
پرســتاری تاکیــد داشــته انــد )7(. از آن جایــی کــه تشــکیل هویــت 
ــوزش شــروع و  ــان آم ــه از زم ــوده ک ــا ب ــدی پوی ــه ای فرآین حرف
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در تمــام دوره زندگــی حرفــه ای یــک فــرد ادامــه مــی یابــد )8(، 
ــه اي در  ــت حرف ــر هوی ــذار ب ــل تاثیرگ ــه عوام ــه ب ــت توج اهمی
پرســتاري از جملــه: فرهنــگ پرســتاري در بخــش هــاي بالینــي، 
عملکــرد افــراد ارائــه دهنــده نقــش در بالیــن، جنســیت، درك از کار 
گروهــی، تجــارب حرفــه ای، تعامــالت دانشــجویان پرســتاري بــا 
پرســتاران بالینــي و اســاتید پرســتاري و تناقــض هــاي موجــود در 
میــان واقعیــت رشــته پرســتاري بــا نگــرش هــا و ایــده آل هایــي 
ــا پرســتاري داشــته انــد، دو چنــدان  کــه دانشــجویان در ارتبــاط ب
ــزه دانشــجویان و انتخــاب  ــر انگی ــاد ب ــن ابع ــرا همــه ای اســت زی
حرفــه پرســتاري و ماندگارشــدن آن هــا در حرفــه پرســتاري تأثیــر 
دارد )9(. بــه طــوری کــه در یــک مطالعــه کیفــي؛ عواملــی ماننــد 
ــوري و  ــوزش دوره هــاي تئ ــن آم ــه و ناســازگاري بی وجــود فاصل
بالینــي، میــزان حمایــت دریافتــي دانشــجویان از سیســتم آموزشــي 
ــه پرســتاري  ــول از حرف ــل قب ــر شــفاف و قاب ــه تصوی و عــدم ارائ
در اجتمــاع را بــه عنــوان عوامــل موثــر بــر توســعه هویــت حرفــه 
اي پرســتاران معرفــی کــرده اســت )10(. بــا توجــه بــه ایــن کــه 
هویــت تــا حــد زیــادی نتیجــه آمــوزش اســت و بــه  نــوع نظــام 
ــری شــخص از آن نظــام آموزشــی  ــر پذی ــزان تاثی آموزشــی و می
وابســته اســت )11( و از طرفــی هــم آمــوزش ارزش هــای حرفــه 
ای و فرآیندهــای ارتباطــی بــه صــورت برنامــه درســی پنهــان در 
دانشــکده هــا منجــر بــه ایجــاد هویــت حرفــه ای در دانشــجویان 
پرســتاری مــی شــود؛ مطالعاتــی بــا تاکیــد بــر هویــت حرفــه ای 
در آمــوزش پرســتاری انجــام شــده اســت )8(. ســرا  و همــکاران 
)2008( در مطالعــه ای مــروری، شــکل گیــری هویــت حرفــه ای 
ــان  ــدگاه تاریخــی، گفتم ــر از دی ــتاری را متاث در دانشــجویان پرس
و شــیوه هــای آمــوزش پرســتاری و تجربــه دانشــجویان گــزارش 
کــرده اســت )12(. در مطالعــه شــهیدی و همــکاران )1393( نیــز 
تجــارب بالینــی و احســاس عضویــت در تیــم درمانــی و مراقبتــی 
را جــزء عوامــل موثــر بــر توســعه هویــت حرفــه ای دانشــجویان 
برشــمرده اســت )13(. امــروزه افزایــش جمعیــت مســن همــراه بــا 
پیشــرفت هــای تکنولوژیکــی ســبب افزایــش تقاضاهــای ســالمتی 
ــز ســبب  شــده اســت. توســعه و آگاهــی از افزایــش اطالعــات نی
ــر  ــطوح باالت ــود را در س ــالمتی خ ــای س ــردم نیازه ــه م ــده ک ش
جســتجو و ترجیحــات خــود را بــرای دریافــت مراقبــت بــا کیفیــت 
اظهــار کننــد )8(. بــا ایــن شــرایط نیــاز بــه جــذب اعضــای توانمنــد 

و پرســتاران فعــال و راضــی از حرفــه پرســتاری بــه عنــوان یــک 
ــوزش  ــای آم ــام ه ــا و نظ ــکده ه ــرای دانش ــزرگ ب ــه ب دغدغ
پرســتاری مطــرح مــی باشــد )14(، زیــرا پرســتارانی کــه از هویــت 
حرفــه ای برخــوردار هســتند، از اعتمــاد بــه نفــس، احســاس تعلــق 
بــه حرفــه، برقــراری ارتبــاط بهتــر برخــوردار بــوده )5( و مــی توانــد 
ــدن و جلوگیــری از  ــه عنــوان بهتــری پیشــگو جهــت باقــی مان ب
تــرك خدمــت پرســتاران محســوب گــردد )15(، در صورتــی کــه 
اگــر ایــن هویــت حرفــه ای محقــق نشــود یکســری خطــرات برای 
ــت شــغلی، اختــالل در اســتقالل،  ــل: کاهــش رضای ــه از قبی حرف
مشــروعیت و افزایــش تــرك خدمــت را بــه همــراه خواهــد داشــت 
ــه اهمیتــی کــه هویــت حرفــه ای در ایجــاد  ــا توجــه ب ــذا ب )8(. ل
ــت  ــرك خدم ــری از ت ــتقالل، جلوگی ــغلی، اس ــت ش کســب رضای
ــی کــه  ــه منظــور شناســایی عوامل ــه ب ــن مطالع پرســتاران دارد ای
مرتبــط بــا شــکل گیــری هویــت حرفــه ای در پرســتاری هســتند، 
انجــام شــده اســت. هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر پاســخگوئی 
ــر شــکل  ــذار ب ــل تاثیرگ ــایی عوام ــه پرســش: بررســی و شناس ب

گیــری هویــت حرفــه ای پرســتاران مــی باشــد.

روش کار
ــه  ــت ک ــد اس ــام من ــرور نظ ــه م ــک مطالع ــر ی ــه حاض مطالع
محققیــن از اســتراتژی جســتجوی ســه مرحلــه ای اســتفاده کردنــد 
ــروری اســت  ــاالت م ــن شــیوه، از روش هــای انجــام مق )16(؛ ای
کــه در مرحلــه اول؛ منابــع کتابخانــه اي و اینترنتــی و مطالبــي کــه 
بیشــترین ارتبــاط را بــا موضــوع داشــت، بــا اســتفاده از جســتجو در 
 Scopus، Web of science، Pub med، پایــگاه هــاي اطالعاتــی
Science direct و Proquest، از ســال 1980 تــا 2019 جســت و 

جــو و اســتخراج شــدند. پایــگاه هــای ذکــر شــده بــه دلیــل غنــای 
ــا ســایر پایــگاه هــای مشــابه انتخــاب  زیــاد آنهــا و همپوشــانی ب
ــگاه  ــی از پای ــع فارس ــوی مناب ــت و ج ــت جس ــد. جه ــده ان ش
هــای Iran Medex ، Google scholar ، SID و Magiran از 
ــی  ــای انگلیس ــد.کلید واژه ه ــتفاده ش ــا 1398 اس ــال 1370 ت س
بــر مبنــای )Mesh Heading of Subject Medical( شــامل: 
 Professionalism, Professional identity, nursing identity

formation در جســتجوی انگلیســی، و »هویــت حرفــه ای، حرفــه 

ــد.  ــی بودن ــتجوی فارس ــتاری در جس ــت در پرس ــدن و هوی ای ش
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ــر  ــی شــده، عــالوه ب ــاالت بازیاب ــای مق ــش غن ــه منظــور افزای ب
ــا  ــان ب ــده، محقق ــاد ش ــای ی ــگاه ه ــی پای ــتجوی الکترونیک جس
حضــور در مراکــز و دانشــگاه هــا، بــه جســتجو در بیــن مقــاالت 
و پایان نامــه هــای دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی تهــران، ایــران، 
ــز،  ــهد، تبری ــدرس، مش ــت م ــتی، تربی ــتی، بهزیس ــهید بهش ش
اصفهــان، شــیراز و یــزد پرداختنــد کــه انتخــاب مراکــز و دانشــگاه 
ــه در  ــود ک ــام آن ب ــکان انج ــان و ام ــوان محقق ــاس ت ــا براس ه
)نمــودار1( بــا برچســب »ســایرین« مشــخص شــده اســت. جهــت 
اطمینــان از بازیابــی کلیــه مقــاالت قابــل اســتفاده، فهرســت منابــع 
مقــاالت بازیابــی شــده نیــز مــورد جســتجو قــرار گرفــت. معیارهاي 
ورود پژوهــش هــا بــه مطالعــه حاضــر عبــارت بودنــد از: مقــاالت 
منتشــر شــده در مجــالت معتبــر علمــی، انتشــار مقالــه بــه زبــان 
فارســی یــا انگلیســی، تمــام متــن بــودن مقــاالت، الزم بــه ذکــر 
اســت کــه هیــچ نــوع محدودیتــی بــراي ورود مطالعــات بر اســاس 
طراحــی مطالعــات انجــام شــده، وجــود نداشــت. معیارهــاي خــروج 
از مطالعــه شــامل: عــدم دسترســی بــه متــن کامــل مقالــه، نامــه 
بــه ســردبیر یــا مقــاالت چــاپ شــده در مجــالت غیــر معتبــر در 
ــی کــه معیارهــاي ورود  ــه شــد. پــس از حــذف مقاالت نظــر گرفت

ــی کــه واجــد  ــن کامــل تمــام مقاالت ــه را نداشــتند، مت ــه مطالع ب
ــد، تهیــه و مــورد بررســی قــرار  ــه مطالعــه بودن معیارهــاي ورود ب
گرفتنــد. جهــت بررســی کیفیــت مقــاالت از چک لیســت اســتروب  
ــن چــک لیســت داراي 22  ــد  )17(. ای ــتفاده گردی )STROB( اس
ــر  ــت ه ــر اســاس اهمی ــی ب ــاز ده ــه امتی ــی باشــد ک قســمت م
قســمت بــا توجــه بــه مطالعــه حاضــر انجــام شــد. امتیــاز نهایــی 
چــک لیســت 30 و حداقــل امتیــاز قابــل قبــول 15 بــود. اســتخراج 
داده هــاي مــورد نیــاز بــا اســتفاده از چــک لیســت از قبــل تهیــه 
شــده اي کــه شــامل حجــم نمونــه، مــکان مطالعــه، زمــان مطالعه، 
نــوع مطالعــه و نتایــج مطالعــه انجــام شــد. بــه عــالوه، مطالعــات 
تکــراري کنــار گذاشــته شــدند. بــه منظــور افزایش اســتحکام روش 
شناســی پژوهــش و بررســی کیفیــت مقالــه هــاي گــردآوري شــده 
و جلوگیــری از ســوگیری هــای احتمالــی، ســه نفــر از پژوهشــگران 
کــه ســابقه انجــام مقــاالت به ســبک مــرور سیســتماتیک داشــتند 
بــه بازبینــی مقالــه هــا از نظــر عنــوان، چکیــده، مقدمــه، روش کار، 
نتایــج، بحــث و منابــع حمایتــی پرداختنــد )شــکل1(. اســتراتژی 
جســتجو در برخــی از پایــگاه هــای مــورد جســتجو بــه صــورت 

ــه در )جــدول 1( نشــان داده شــده اســت: نمون

جدول1: استراتژی جستجو

استراتژی جستجوتعداد مقاالتپایگاه اطالعاتیردیف

1Scopus7931
) TITLE-ABS-KEY ) professionalism  OR  “professional identity”  OR  
identity (  AND  TITLE-ABS-KEY ) nursing  OR  nurse  OR  nurses  

OR  nurs ( ( 

2Pubmed:  3396
))professionalism [Title/Abstract] OR “professional identity” [Title/Ab-
stract] OR identity[Title/Abstract](( AND )nursing [Title/Abstract] OR 

nurse [Title/Abstract] OR nurses [Title/Abstract] OR nurs[Title/Abstract](

3Web of science: 3494)professionalism OR “professional identity” OR identity( AND TOPIC: 
)nursing OR nurse OR nurses OR nurs(

4 Proquest 7078
ab)professionalism  OR  “professional identity”  OR  identity ( AND 

ab)nursing  OR  nurse  OR  nurses  OR  nurs (

5 EMBASE3995
)professionalism:ti,ab,kw OR ‘professional identity’:ti,ab,kw OR identi-
ty:ti,ab,kw( AND )nursing:ti,ab,kw OR nurse:ti,ab,kw OR nurses:ti,ab,kw 

OR nurs:ti,ab,kw(

6Science direct819Title, abstract, keywords: )professionalism OR “professional identity” 
OR identity ( AND )nursing OR nurse OR nurses OR nurs ( 
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ــد. از 27298  ــرار گرفتن ــه دوم عناویــن مــورد بررســی ق در مرحل
مقالــه اولیــه، 18646 مقالــه بــا عناویــن تکــراری حــذف شــدند. 
7188عنــوان مرتبــط بــا هویــت حرفــه ای پرســتاری بودنــد کــه 
ــورد  ــر م ــق ت ــی دقی ــرای بررس ــون ب ــن مت ــه ای ــه مقال خالص
ــه از  ــا 23 مقال ــه دوم تنه ــان مرحل ــت. در پای ــرار گرف ــی ق ارزیاب
مقالــه مــورد بررســی دارای متــن کامــل و مرتبــط بــا حیطــه کار 
ــای  ــه ه ــاالت و پایان نام ــوم، مق ــه س ــد. در مرحل ــق بودن تحقی
ــتی،  ــهید بهش ــران، ش ــران، ای ــکی ته ــوم پزش ــگاههای عل دانش
ــز، اصفهــان، شــیراز و  بهزیســتی، تربیــت مــدرس، مشــهد، تبری
یــزد مــورد بررســی قــرار گرفتنــد کــه 13مــورد بــوده، و در نهایت 
ــا هویــت حرفــه ای  ــر پیامــد آن ب ــا حــذف مقاالتــی کــه متغی ب
ــده،  ــه باقی مان ــت از 17 مقال ــذف و در نهای ــت ح ــاط نداش ارتب
تعــداد مقــاالت وارد شــده بــه تفکیــک هــر پایــگاه عبارتنــداز: 7 
 Web of science 5 مقالــه از پایــگاه ،Pubmed مقالــه از پایــگاه

ــگاه Scopus مــی باشــد. ــه از پای و 5 مقال

یافته ها
در ایــن مطالعــه 17 مقالــه شــامل انــواع مطالعــات کمــی و کیفــی 
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــا 2019 م ــای 1980 ت ــال ه در س
یافتــه هــای حاصــل از بررســی مقــاالت نشــان مــی دهــد کــه 
مهمتریــن عواملــی کــه در رابطــه بــا شــکل گیــری هویــت حرفــه 
ای پرســتاری وجــود دارد، شــامل: فعالیــت هــای ضعیــف تیمــی، 
مشــارکتی و ارتباطــی، نقــش اســاتید و مربیــان بالینــی، رویکــرد 
آموزشــی، خصوصیــات فــردی )ســن، جنــس، میــزان تحصیــالت، 
اعتمــاد بــه نفــس، رضایــت شــغلی و..(، ابهــام در نقــش و نقــش 
فرهنــگ و رســانه مــی باشــد. خالصــه مقــاالت مــورد اســتفاده و 
خصوصیــات و عوامــل تاثیرگــذار بــر هویــت حرفــه ای پرســتاری 

در )جــدول2( آورده شــده اســت.
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جدول 2: خصوصیات عوامل تاثیرگذار بر هویت حرفه ای پرستاری

خالصه یافته هاموضوعنوع مطالعهنویسندگان و سال
کلی 2017 )1(
بل 2015)2(
والکر2014)3(

فانگ هاوو2014)4(
عبدالهی 2014)5(

براز پردنجانی 2014 )5(
جادیس 2003)6(
آن اونس 2003)7(
هالفورد 2003)8(

کیفی
مروری
کیفی
مروری
توصیفی
کیفی
کیفی
مروری
کیفی

فعالیتهای ضعیف 
تیمی، مشارکتی و 

ارتباطی

کار تیمی و مشارکتی با توجه به نقش پرستار که نیازمند 
ارتباطات گسترده به منظور برآورده ساختن نیازهای 
بیمار است از ضروریات پرستاری و دیگر اعضاء تیم 
درمانی محسوب میشود که عالوه بر افزایش کیفیت 

ارائه خدمات درمانی منجر به شکل گیری هویت حرفه 
ای پرستاری می گردد، در حالی که به علت نقص در 
این مقوله منجر به کاهش هویت حرفهای و به دنبال 

ان افت ارائه خدمات درمانی و استقالل حرفه ای خواهد 
شد.

کلی2017 )19(
مارانون2015)9(
والکر 2014 )21(

الرسون 2013 )01(

کیفی
کیفی
کیفی
مروری

نقش اساتید و مربیان 
بالینی

اساتید و مربیان بالینی  پرستاری از مهمترین اعضاء 
تاثیرگذار بر هویت حرفه ای محسوب میشوند چرا که 
شکل گیری این هویت از زمان دانشجویی شروع و 

نهادینه می گردد.

مارانون2015 )27(
ویس مرادی2011 )10(

کیفی
رویکرد آموزشیکیفی

تصمیم گیری مستقل بر پایه دانش و کسب دانش، 
نیازمند آموزش می باشد. مشکالت موجود در زمینه 

آموزشی دانشجویان پرستاری از جمله وجود فاصله بین 
تئوری و عمل، آموزش به سبک سنتی و عدم اعتقاد به 
حرفهای شدن پرستاری از نکات قابل تامل و نیازمند 
به رفع مشکل است  تا بتوان به این هویت حرفه ای 

دست پیدا کرد. 
والکر2014 )21(

عبدالهی2014 )23(
فانگ هاوو 2014)22(
سلن گرو 2009 )11(

رابرت2000 )21(
اهلن 1998)31(

کیفی
توصیفی
مروری
کیفی
مروری
کیفی

خصوصیات فردی 
شامل:

سن، جنس، اعتماد 
به نفس، رضایت 

شغلی و..

خصوصیات شخصیتی هر فرد نقش مهم و بسزایی 
در شکل گیری هویت حرفهای دارد به طوری که در 
صورت عدم تمایل فردی حتی با وجود تمامی زیر 

ساختها و عوامل موثر بر هویت حرفه ای دستیابی به 
این امر امکان پذیر نخواهد بود.

کلی2011 )19(
ویس مرادی 2011)10(

اهلن 1998 )31(

توصیفی
کیفی
کیفی

ابهام در نقش

نقش پرستاری به عنوان حرفه ای که در سیستم 
بهداشتی تاثیر بسزایی در ارائه خدمات درمانی و مراقبتی 
دارد، هنوز به دلیل عدم پذیرش نقش حرفه ای پرستار 

وضوح شناخته نشده است.
هلدال2019)41(
بل2015)20(

آن اونس 2003)25(
اهلن 1998)31(

کیفی
مروری
مروری
کیفی

نقش فرهنگ ،رسانه و 
تصور مردم 

دیدگاه و فرهنگ هر جامعه متناسب با موقعیت هر 
کشور در پذیرش نقش و هویت پرستاری مهم و تاثیر 
گذار است. رسانه ها با نقش آگاه سازی و تبیین نقش 
و هویت حرفه ای پرستاری می توانند نقش بسزایی در 
نگرشهای ذهنی افراد نسبت به این موضوع ایجاد کنند. 

بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی و شناســایی عوامــل تاثیرگــذار 
بــر شــکل گیــری هویــت حرفــه ای پرســتاران انجــام شــده اســت. 
نتایــج نشــان داد، عوامــل متعــددی بــه منظــور دســتیابی به شــکل 
گیــری هویــت حرفــه ای پرســتاری وجــود دارد. لــذا مطالعــه حاضر 
بــه بررســی و شناســایی عوامــل تاثیرگــذار بــر هویــت حرفــه ای 
پرســتاران و ارائــه راهکارهــای پیشــنهادی جهــت رفــع آن پرداخته 

. ست ا
ــی  ــه عوامل ــم هم ــه حاضــر نشــان داد علیرغ ــای مطالع ــه ه یافت

کــه در زمینــه تاثیــر بــر شــکل گیــری هویــت حرفــه ای وجــود 
دارد، مهمتریــن عوامــل فعالیــت هــای ضعیــف تیمــی، مشــارکتی 
و ارتباطــی، نقــش اســاتید و مربیــان بالینــی، رویکــرد آموزشــی و 

ابهــام در نقــش مــی باشــند.
نتایــج بــه دســت آمــده نشــان دهنــده نقــش پراهمیــت اســاتید و 
مربیــان بالینــی در توســعه هویــت حرفــه ای مــی باشــند. اســاتید 
و مربیــان بالینــی مهمتریــن افــراد ایفــا کننــده نقــش در محیــط 
ــت  ــعه هوی ــدی در توس ــل کلی ــوان عوام ــه عن ــوده، و ب ــی ب بالین
ــای  ــش ه ــا نق ــود را ب ــج خ ــه بتدری ــجویانی ک ــه ای دانش حرف
حرفــه ای پرســتاری وفــق مــی دهنــد، مــی باشــند )27(. فلســتد  
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)2013( بیــان کــرده اســت کــه مربیــان شــاغل در محیــط بالیــن 
بــا آمــوزش در محیطــی واقعــی، در عملکرد دانشــجویان پرســتاری 
ــه ای  ــت حرف ــع آن در ایجــاد هوی ــه تب ــازه کار و ب و پرســتاران ت
آنــان تاثیــر مســتقیم دارنــد )32(. از طرفــی هــم شــواهدی حاکــی 
ــه  ــاز ب ــی نی ــه عبارت ــوری و ب ــی و تئ ــن دروس عمل از شــکاف بی
ــت  ــری هوی ــرای شــکل گی ــی مناســب ب ــرد آموزش ــاد رویک ایج
حرفــه ای وجــود دارد. از آنجایــی کــه آمــوزش بــه عنــوان زمینــه 
ــته ای از  ــر رش ــه ای در ه ــت حرف ــری هوی ــکل گی ــی ش اصل
جملــه پرســتاری محســوب مــی شــود؛ لــذا توجــه بــه آمــوزش بــه 
دالیلــی از جملــه ایجــاد توســعه در موقعیــت فــرد از یــک شــخص 
معمولــی بــه پرســتار حرفــه ای، هــم خوانــی منطقــی بیــن تئــوری 
و عملــی وکمــک بــه ابقــای پرســتاران در ایــن حرفــه بســیار مهــم 

ــت )27,10(. اس
ــه ای  ــت حرف ــه هوی ــرای دســتیابی ب ــد ب ــه دیگــری کــه بای نکت
ــه آن توجــه شــود انجــام فعالیــت هــای تیمــی و  در پرســتاری ب
ــه ای،  ــط حرف ــاد رواب ــل ایج ــه دلی ــی ب ــت. کار تیم ــی اس ارتباط
افزایــش کیفیــت مراقبــت، افزایــش انگیــزه و کاهــش تــرك کار 
ــی از  ــت. یک ــان اس ــم درم ــتاری و تی ــه پرس ــات حرف از ضروری
تاثیــرات مهــم آن تاثیــر بــر خصوصیــات فــردی از جنبــه احســاس 
اعتمــاد، اســتقالل رضایــت شــغلی اســت )33، 21(. بــه طــوری که 
پاپاتانســوگلو  )2012( در مطالعــه خــود بیــان نمــود، پرســتارانی کــه 
در محیــط بالینــی بــا ســایر اعضــا تیــم درمانــی و پزشــکان ارتبــاط 
ــری  ــه ای بهت ــت حرف ــغلی و هوی ــت ش ــد از رضای ــری دارن بهت
برخوردارنــد )34(. ارتبــاط بــا همــکاران منجــر بــه ابــراز مشــکالت، 
ــود  ــه خ ــده، ک ــتاری ش ــجوی پرس ــراد دانش ــن اف ــات بی احساس
ــرای  ــت ب ــن مراقب ــرای انجــام بهتری ــه تامــل و تفکــر ب منجــر ب
بیمــار و جلوگیــری از ایجــاد یــاس و ناامیــدی و خدشــه دار شــدن 
ــم  ــی ه ــود )10(، از طرف ــی ش ــتاری م ــجویان پرس ــت دانش هوی
پرســتاران بــا برقــراری ارتبــاط موثــر بــرای انجــام امــور مراقبتــی، 
آمــوزش بــه بیمــاران و همراهــان آنهــا مــی تواننــد تصویــر ذهنــی 
ــوه  ــن نح ــازند و ای ــاع بس ــن اجتم ــتاری را ذه ــبی از پرس مناس
آمــوزش، تعامــالت و ارتباطــات موثــر هــر پرســتار اســت کــه مــی 
توانــد ســطح آمــوزش، تخصــص و اهمیــت حرفــه او را منعکــس 
کنــد. هرچنــد کــه تنــوع زمینــه هــای اجتماعــی و فرهنگــی کــه 
ــرای درك  ــد ب ــه فعالیــت هســتند، بای پرســتاران در آن مشــغول ب

ــود )35(.  ــه ش ــر گرفت ــتاران در نظ ــه ای پرس ــت حرف ــی هوی کاف
ــه  از  ــی ک ــف و غلط ــور ضعی ــورها تص ــی از کش ــرا در برخ زی
پرســتاري وجــود دارد، منجــر شــده تــا پرســتاران ســطوح پایینــي 
ــدي، ناکامــي و گیجــي در  ــا امی ــه نفــس، احســاس ن از اعتمــاد ب
مــورد تصویــر از خــود و هویــت اجتماعــي پیــدا کننــد )5(. مطالعــه 
هــواو  )2013( نشــان داد کــه تصویــر واقعــی پرســتاری در جامعــه 
بدلیــل عــدم حضــور فعــال پرســتاران در روابــط اجتماعــی متفــاوت 
اســت و بــه نظــر می رســد کــه بهبــود تصویــر عمومــی پرســتاران 
در جامعــه و کســب موقعیــت هــای قــوی تــر در ســازمان هــای 
ــی باشــد  ــا م ــش حضــور آن ه ــرو افزای ــت بهداشــتی در گ مراقب
ــود  ــی بهب ــئولیت اصل ــه مس ــت ک ــوان گف ــی ت ــن م )36(. بنابرای
ــه پرســتاری اســت )37(.  ــر عهــده خــود حرف چهــره پرســتاری ب
در صورتــی کــه اگــر در بیــان نقــش و وظایــف پرســتار و هویــت 
ــه تنهــا زمینــه ارتقــاء  حرفــه وی ابهامــی وجــود نداشــته باشــد ن
حرفــه ایجــاد مــی شــود )38(؛ بلکــه میــزان اثــرات منفــی ماننــد 
ــرك خدمــت کاهــش  ــه نفــس و ت ــی، کاهــش اعتمــاد ب نارضایت
مــی یابــد )39(. نتایــج مطالعــه ایلوپلــو  و همــکاران )2010( نشــان 
داد کــه بیــن ابهــام نقــش و اســتقالل کــه یکــی از ارکان هویــت 
حرفــه ای اســت ارتبــاط منفــی وجــود دارد )40(. مطالعــه حاضــر 
تاثیــر خصوصیــات شــخصیتی افــراد را بــه عنــوان یکــی از عوامــل 
مهــم ذکــر کــرده کــه بــا مطالعــه دورگام  )2013( هم خوانــی دارد.

نتیجه گیری
یافتــه هــای مطالعــه حاضــر نشــان مــی دهــد کــه بــرای دســتیابی 
ــت  ــذار: فعالی ــل تاثیرگ ــد عوام ــه ای پرســتار، بای ــت حرف ــه هوی ب
هــای ضعیــف تیمــی، مشــارکتی و ارتباطــی، نقــش اســاتید 
و مربیــان بالینــی، رویکــرد آموزشــی، خصوصیــات فــردی )ســن، 
جنــس، اعتمــاد بــه نفــس، رضایــت شــغلی و..(، ابهــام در نقــش و 
نقــش فرهنــگ و رســانه شناســایی شــوند. پرســتاران مــی بایســت 
توســط اســاتید بــا هویــت حرفــه ای مثبــت مــورد تعلیــم و آموزش 
ــای  ــارت و روش ه ــش، مه ــاء دان ــعی در ارتق ــه و س ــرار گرفت ق
ــام  ــودن ابه ــازی و برطــرف نم ــد. شــفاف س ــود نمای ارتباطــی خ
ــی  ــرای معرف ــه پرســتاری باعــث ایجــاد جایگاهــی ب نقــش حرف
جامعــه پرســتاری بــه مــردم و تغییــر در فرهنــگ جامعــه نســبت 
بــه هویــت حرفــه پرســتاری خواهــد شــد. از محدودیــت هــای این 
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مطالعــه مــی تــوان بــه عــدم دســتیابی بــه مقــاالت بــا زبــان هــای 
ــرای  ــرای حــل ب غیــر انگلیســی اشــاره کــرد. راهکارهــای زیــر ب
بهبــود هویــت حرفــه پرســتاری و ارتقــای آن پیشــنهاد مــی گــردد: 
ــده  ــت ش ــه ای تثبی ــت حرف ــا هوی ــانی ب ــتفاده از مددرس 1- اس
بــرای آمــوزش دانشــجویان پرســتاری 2- ایجــاد تغییــرات اساســی 
ــا در نظــر  ــرش دانشــجو ب ــد پذی ــوم آموزشــی و فرآین در کوریکول
گرفتــن فرهنــگ، ویژگــی هــای شــخصیتی و عالقــه فــردی 3- 

ــی. ــان بالین ــه ای اســاتید و مربی ــت حرف ارزشــیابی دوره ای هوی

سپاسگزاری
نویســندگان ایــن مقالــه بــر خــود الزم مــی داننــد از کلیــه افــرادی 
ــر و  ــد، تقدی ــرده ان ــاری ک ــا را ی ــش م ــن پژوه ــام ای ــه در انج ک

تشــکر نماینــد.
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