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Abstract
Introduction:Nursing is a profession that requires a positive view of society and governments for 
growth and excellence. Providing a distorted or populist image of the profession can have negative 
consequences for health care providers. This article aims to explain the image of nurses in Iranian 
cinema in the last three decades.
Methods: This content analysis study was conducted in 2019 in Semnan University of medical 
science on 16 Iranian cinema and television films using the researcher-made checklist and was 
evaluated in three time periods of the 1990s, 2000s and 2010s. Content analysis of selected movies 
was performed based on a three-step Myring method (summarizing, clarifying and structuring).
Results: Most of the films reviewed in each of the three decades were belonged to social genre, 
with superpowers playing the role of all the portrayed nurses in the 1990s, while none of them were 
superstars in the next two decades. Most of the nurses that portrayed in these films were young and 
gradually, over the course of three decades, the marital status of nurses changed from unmarried to 
single. Also, the nature of the majority of works that provided by nurses over a three-decade period, 
ranged from the specialized to the non- special work.
Conclusions:Depiction a scientific and accurate picture of the nurse and nursing practices in the 
films of the three decades under review has not a good progress and nurses have been involved 
in role stereotypes. Magnifying features such as female gender, celibacy, youth and inappropriate 
appearance of nurses and playing unprofessional roles that seen in the examined films, can perpetuate 
the society's incorrect stereotypes of nursing that require correction.
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چکیده
مقدمــه: پرســتاری حرفــه ای اســت کــه بــرای رشــد و تعالــی بــه دیــدگاه مثبــت جامعــه و دولتهــا نیــاز دارد. ارائــه تصویــر مخــدوش 
یــا عــوام پســندانه از ایــن حرفــه مــی توانــد پــی آمدهــای منفــی بــرای خدمــات گیرنــدگان ســالمت بــه دنبــال داشــته باشــد. ایــن 

مقالــه بــا هــدف تبییــن تصویــر پرســتاران در آثــار ســینمایی ایــران در ســه دهــه اخیــر، انجــام شــده اســت.
ــمنان  ــکی س ــوم پزش ــگاه عل ــال 1398 در دانش ــه در س ــت ک ــی اس ــوای کیف ــل محت ــوع تحلی ــه از ن ــک مطالع ــن ی روش کار: ای
برروی16فیلــم ســینمایی و تلویزیونــی تولیــد داخــل بــا اســتفاده از چک لیســت پژوهشــگر ســاخته انجــام و در ســه بــازه زمانــی دهــه 
ــدی(  ــردن، شــفاف ســازی و ســاختار بن ــگ )خالصــه ک ــه ای مایرین ــر اســاس روش ســه مرحل 1370، دهــه 1380 و دهــه 1390 ب

تحلیــل محتــوای فیلــم هــای ســینمایی منتخــب انجــام شــد   
یافتــه هــا: اکثریــت فیلمهــای مــورد بررســی در هــر ســه دهــه از نظــر موضوعــی بــه ژانــر اجتماعــی تعلــق داشــتند. دردهــه هفتــاد، 
نقــش تمامــی شــخصیت هــای پرســتاری بــه تصویــر کشــیده شــده را سوپراســتارها برعهــده داشــتند، در حالــی کــه در دو دهــه بعــدی 
هیچیــک از ایــن شــخصیت هــا سوپراســتار نبودنــد. اکثریــت پرســتاران در ایــن فیلمهــا از رده ســنی جوانــی بــوده و بــه تدریــج در طــی 
ســه دهــه وضعیــت تاهــل پرســتاران از حالــت متاهــل بــه نامشــخص و مجــرد تغییــر یافتــه بــود. همچنیــن ماهیــت کاری که پرســتاران 

ارایــه مــی دادنــد در طــی ســه دهــه از اکثریــت تخصصــی بــه اکثریــت غیرتخصصــی بــه تصویــر کشــیده شــده بــود. 
نتیجــه گیــری: ارایــه تصویــر علمــی و صحیــح از پرســتار و عملکردهــای پرســتاری درفیلمهــای ســه دهــه مــورد بررســی پیشــرفت 
مناســبی نداشــته و پرســتاران درگیــر کلیشــه هــای نقــش بــوده انــد. بزرگنمایــی ویژگــی هایــی چــون جنســیت زنانــه، تجــرد، جوانــی 
و ظاهــر نامناســب پرســتاران و ایفــای نقــش هــای غیرحرفــه ای کــه در فیلمهــای بررســی شــده مشــاهده شــد، مــی توانــد موجــب 

تــدوام کلیشــه هــای ناصحیــح جامعــه از پرســتاری باشــد کــه نیــاز بــه اصــالح دارد. 
کلید واژه ها: رسانه، فیلم، پرستار، حرفه پرستاری، سیمای پرستار.

مقدمه 
تصویــر پرســتاری، یکــی از مفاهیــم چالــش برانگیــزی اســت کــه 
ــاز وجــود داشــته اســت و رســانه یکــی از عوامــل ســازنده  از دیرب
ایــن مفهــوم اســت  ]1[ پرســتاری بــه عنــوان حرفــه ای مراقبتــی 
و پرســتاران بــه عنــوان افــرادی دلســوز و تحصیــل کــرده، تحــت 
ــر  ــت ]2[. تصوی ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــای منف ــزارش ه ــعاع گ الش
ــداری  ــذب و نگه ــرای ج ــتاری ب ــه پرس ــه از حرف ــی جامع عموم
ــه ایــن حرفــه، اعتمــاد  ــع ب افــراد در ایــن حرفــه، تخصیــص مناب

عمومــی بــه ایــن حرفــه، احســاس هویــت در پرســتاران ،رضایت و 
ــادی برخورداراســت ]3,1[. فرســودگی شــغلی از اهمیــت زی

ــره  ــتار گ ــت پرس ــش و هوی ــه نق ــتاری ب ــر پرس ــع تصوی در واق
خــورده و ارائــه ایــن تصویــر بســته بــه زمینــه فرهنگــی هــر جامعه 
ای متفــاوت اســت. در بســتر و دیــدگاه شــغلی، پرســتاری تمایــل 
ــه ایجــاد  ــه منجــر ب ــه ای دارد، ک ــر حرف ــک تصوی ــال ی ــه انتق ب
ــر،  ــرای پاســخگویی بهت ــاد و انتظــارات ب ــزه، اعتم ــت انگی و تقوی
ــزه  ــغلی و انگی ــت ش ــات رضای ــود موجب ــودکه خ ــتاران ش درپرس
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کاری را فراهــم ســازد ]4[. پرســتاری از جملــه مشــاغلی اســت کــه 
امــروزه زیــر بنــای چگونگی ارائــه تصویــر آن، از لحــاظ اجتماعی و 
فرهنگــی ســاخته شــده اســت و ارائــه تصویــری دقیــق و صحیــح 
از پرســتاران و نقــش آنهــا، در همــه رســانه هــا امــری ضــروری 
اســت ]5[. تصویــر پرســتاری بــه ایــن معنــی اســت کــه پرســتاران 
و دیگــران چگونــه پرســتاری را درک مــی کننــد. تصویــر عمومــی 
پرســتاران بســیار متفــاوت از تصویــری اســت کــه خــود پرســتاران 
ــورد  ــن برخ ــر اولی ــی ب ــتر مبتن ــد و بیش ــتاری دارن ــه پرس از حرف
اســت و ظاهــر پرســتار اغلــب اولیــن چیــزی اســت کــه در مــورد 

پرســتاران بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت ]6[.
تصاویــر متناقــض و کلیشــه ای ازحرفــه پرســتاری خصوصــًا 
ــه  ــای کلیش ــش ه ــت. نق ــده اس ــش داده ش ــرن 21 نمای در ق
ــا  ــت ام ــاده اس ــان و س ــه آس ــن حرف ــش دادن ای ــرای نمای ای ب
جــای تعجــب اســت کــه بــه چــه دلیــل کســانی کــه بــه نوعــی از 
پرســتاران تصویــر ســازی مــی کننــد ماننــد نویســندگان، روزنامــه 
نــگاران، کارگردانــان و یــا مدیــران تولیــد فیلــم، نمایشــنامه 
هــای تلویزیونــی، برنامــه هــای خبــری و رســانه هــای چاپــی از 
روشــهای دقیــق و علمــی بــرای ارائــه تصویــر پرســتاری بــه عموم 

ــد ]4,2[. ــی گیرن ــره نم به
ــی چهــره پرســتاری در  ــح و اصول ــدن صحی ــا نمایان رســانه هــا ب
جوامــع می-تواننــد بــر ســیمای پرســتاران هــم در ســطح فــردی 
و هــم در ســطح حرفــه ای اثرگــذار باشــند ]7[. تصویــر غالبــی کــه 
ــری  ــد تصوی ــده ان ــا پزشــکان دی پرســتاران از خــود در مقایســه ب
ــکی  ــه غیرپزش ــه در حیط ــرادی ک ــت. اف ــی اس ــم  ارزش و منف ک
ــد  ــر کرده ان ــه اظهارنظ ــتاری این گون ــر پرس ــاره تصوی ــد درب بودن
کــه پرســتاران، خودمحــور و بی دقــت هســتند و بــه حــرف 
ــی  ــی اســت کــه در جای ــن درحال ــد و ای بیمــاران گــوش نمی دهن
دیگــر گفتــه مــی شــود کــه اگــر تصویــر عمومــی پرســتاری مــورد 
ــن  ــه ای ــی ب ــت بخش ــرای هوی ــرد، ب ــرار گی ــل ق ــه  و تحلی تجزی
ــر  ــن تصاوی ــود ]8[. خوشــبختانه، باوجودای ــد ب ــر خواه ــه مؤث حرف
منفــی، نظرســنجی ها در کشــورهای مختلــف بعــد از ســالها نشــان 
ــن  ــی از متخصص تری ــوان گروه ــتاران به عن ــه پرس ــد ک داده ان
ــد  ــردم می دانن ــر م ــد. اکث ــده  ان ــی  مان ــه ای کشــور باق ــراد حرف اف
کــه پرســتاران، متخصــص علــم مراقبــت هســتند. امــا تصــورات 
توهین آمیــز و غیرحرفــه ای کــه از پرســتاری نشــان داده می شــود 
منجــر بــه رشــد تفکــر کلیشــه ای دربــاره پرســتاری شــده اســت 
کــه هنــوز هــم می توانــد صدمــه و آســیب هایی را بــه بدنــه ایــن 

ــد ]9[. ــه وارد نمای حرف
ــه  ــون در ارائ ــینما و تلویزی ــه س ــی از جمل ــای اجتماع ــانه ه رس
تصویــری حرفــه ای و بعضــاَ غیــر حرفــه ای از مشــاغل مختلــف از 
زوایــا و ابعــاد و دیدگاههــای متفــاوت در جوامــع نقــش عمــده ای را 

دارنــد. بنابرایــن الزم اســت کــه بــرای ارائــه یــک تصویــر اصولــی، 
اســتاندارد و مطابــق بــا چارچــوب حرفــه ای دقــت کافــی داشــته 
باشــند، چــرا کــه نمایــش دادن غیــر واقعــی و اغــراق آمیــز از آن 
ــال داشــته  ــه دنب ــری را ب ــران ناپذی ــد تبعــات جب ــه مــی توان حرف
باشــد. ورعــی و همــکاران )2012( اذعــان دارنــد که پرســتاران باید 
ــب و  ــه ای مناس ــن حرف ــط بی ــات و رواب ــان دادن اخالقی ــا نش ب
قــدرت علمــی خــود ســعی در ارائــه تصویــری در شــأن و منزلــت 
حرفــه پرســتاری داشــته باشــند تــا هــم تصویــر ســاخته شــده در 
رســانه هــا و هــم تصویــر عمومــی شــکل گرفتــه در ذهــن مــردم 

اصــالح شــود ]10[.
پرســتاری حرفــه ای اســت کــه بــه طور مســتقیم بــا آحــاد مختلف 
جامعــه در ارتبــاط اســت و بــرای جــذب نیــروی انســانی و حفــظ 
آنهــا نیــاز بــه انگیــزش و تقویــت جایــگاه اجتماعــی دارد. هر ســاله 
فیلمهــای زیــادی ســاخته می-شــود کــه پرســتار بــه نوعــی در آنها 
ــا مــی شــود کــه در ســاخت  ــر ادع حضــور دارد و در ســالیان اخی
ــتفاده  ــه اس ــن رابط ــان در ای ــات کارشناس ــا از نظری ــن فیلمه ای
ــا  شــده اســت امــا از آنجایــی کــه تاکنــون پژوهشــی در رابطــه ب
ارایــه تصویــر پرســتار در فیلمهــای ســینمایی انجــام نشــده اســت، 
اطالعــی از ســیمای پرســتار در فیلمهــای ایرانــی ســاخته شــده در 
دســت نیســت. لــذا ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن ســیمای ارایــه 
شــده از پرســتاران در فیلمهــای ســینمایی ایرانــی ســاخته شــده در 

ســه دهــه اخیــر انجــام شــده اســت.

روش کار
ــه در  ــت  ک ــی اس ــوای کیف ــل محت ــوع تحلی ــش از ن ــن پژوه ای
ــد.  ــام ش ــمنان انج ــکی س ــوم پزش ــگاه عل ــال 1398 در دانش س
ــده از  ــه ش ــیمای ارای ــن س ــش، " تعیی ــدف پژوه ــتای ه در راس
ــه  ــده در س ــاخته ش ــی س ــینمایی ایران ــای س ــتاران در فیلمه پرس
دهــه اخیــر" ، یــک مطالعــه کیفــي از نــوع تحلیــل محتــوا باانجام 
ــات  ــل مطالع ــای تحلی ــی از روش ه ــوا یک ــل محت ــد. تحلی ش
ــف و  ــه، توصی ــا خالص ــیله آن داده ه ــه وس ــه ب ــت ک ــی اس کیف
ــرای بررســی تجــارب و  ــد و روشــی مناســب ب تفســیر مــی گردن
نگــرش افــراد نســبت بــه موضوعــی خــاص اســت. ایــن روش از 
پژوهــش کیفــی بــا رویکردهــای گوناگــون بــه صــورت گســترده 
بــرای تفســیر محتوابــه کار گرفتــه مــی شــود ]11[. بــا توجــه بــه 
هــدف پژوهــش در مطالعــه حاضــر واحدهــای تحلیــل شــامل16 
ــای  ــا ژانره ــران ب ــده در ای ــای ساخته ش ــینمایی از فیلمه ــم س فیل
اجتماعــی، جنایــی، خانوادگــی، جنگــی، دفــاع مقــدس، کمــدی و 
عاشــقانه بــود کــه بــر اســاس جســتجوی موضوعــی فیلمهــا و بــا 
 )Nurse( اســتفاده از واژگان کلیــدی انگلیســی و فارســی پرســتار
و رســانه )Media(، فیلــم )Film & Movie(، در اینترنــت 
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جســتجو شــدند و از بیــن فیلمهــای یافــت شــده، در اینترنــت و یــا 
فیلمهایــی کــه توســط دیگــران بــا توجــه بــه ارتبــاط موضوعــی بــا 
پژوهــش حاضــر بــه مجریــان طــرح معرفــی شــده بودنــد، نســخه 
ای از فیلمهایــی کــه دارای معیارهــای ورود بودنــد، مــورد بررســی 
قــرار گرفتنــد. ایــن معیارهــا شــامل ســاخت ایــران بــودن و ســه 
بــازه زمانــی دهــه 70 ،80 ،90 بــا مــد نظــر قــرار دادن ایــن موضوع 
ــه در  ــام مفاهیمــی ک ــتار در تم ــش پرس ــم نق ــان فیل ــه در جری ک
ــه شــده  ــه آن اطــالق مــی گــردد، ارائ ــی ب فرهنــگ جامعــه ایران
باشــد. عــدم وجــود هرکــدام از ایــن معیارهــا شــرط کنــار گذاشــتن 
ــر اســاس روش ســه مرحلــه ای Myring )خالصــه  فیلــم بود.ب
کــردن، شــفاف ســازی و ســاختار بنــدی( تحلیــل محتــوای فیلــم 
هــای ســینمایی منتخــب انجــام شــد  مایرینــگ معتقــد اســت در 
تحلیــل محتــوای کیفــی هــدف مــی توانــد هــر نــوع ثبــت ارتبــاط 
ماننــد رو نوشــت مصاحبــه هــا یــا مباحثــه هــا، دســتور العمــل های 
مشــاهدات ، فیلــم هــای ویدئویــی یــا مســتندات عممومــی باشــد. 
او مدلــی از تحلیــل محتــوا را ایجــاد نمــوده و ســه روش تحلیــل 
متمایــز را مطــرح نمــود کــه بســته بــه ســوال تحقیــق مــی توانــد 
بــه صــورت مجــزا یــا همزمــان مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد ]12[. 
ــتاران،در  ــده از پرس ــش داده ش ــر نمای ــاس  تصوی ــن اس ــر همی ب
فیلــم هــای منتخــب  موردارزیابــی قــرار گرفــت کــه بــا مشــاهده 
فیلــم هــا و تکمیــل چــک لیســت پژوهشگرســاخته انجــام گرفــت 
کــه از دو بخــش تشــکیل شــده بــود. در بخــش اول خالصــه ای از 
فیلــم توســط مشــاهده کننــده نوشــته مــی شــد )خالصــه ســازی(. 
بخــش دوم شــامل 20 ســوال در بــاره فیلــم و نقــش پرســتارآنگونه 
ــازی(. در  ــفاف س ــود )ش ــد ب ــی ش ــش داده م ــم نمای ــه در فیل ک
ــا  ــا ب ــم ه ــن فیل ــط از مت ــه آخــر اســتخراج اطالعــات مرتب مرحل
بــکار بســتن یــک سیســتم طبقــه بنــدی و دســته بنــدی اطالعات 
بــه دســت آمــده از تصاویــر نمایــش داده شــده از پرســتاران انجــام 
ــعی  ــی س ــوای کیف ــل محت ــن تحلی ــدی(.  در  ای ــاختار بن شد)س
ــم هــای ســینمایی کــه  شــد از تمامــی اطالعــات موجــود در فیل
مــی توانــد بــرای تفکیــک مطالــب مربــوط و منطبــق بــا  هــدف 
پژوهــش  بــه دســت آیــد اســتفاده گــردد ســواالت چــک لیســت 
ــت  ــه ای و پیشــنهادات اعضــاء هیئ ــع کتابخان ــا اســتفاده از مناب ب
علمــی و در چنــد مرحلــه تنظیــم شــدند. روایــی چــک لیســت از 
طریــق مراجعــه بــه نظــرات اعضــای هیئــت علمــی پرســتاری بــه 
دســت آمــد و در مــورد انجــام پایایــی بــه ایــن جهــت کــه چــک 
لیســت دارای امتیــاز یــا رتبــه بنــدی نبــوده و لــذا انجــام پایایــی 
بــه روش آمــاری ضرورتــی نداشــت، قابلیــت اعتمــاد بــه پایــداری 
داده هــا در طــول زمــان و شــرایط متفــاوت گفتــه مــی شــود بــه 
عبــارت دیگــر ایــن معیــار نشــان دهنــده قابلیــت تکــرار داده هــا 
ــار در  ــن معی ــن ای ــان و شــرایط مشــابه اســت. جهــت تامی در زم

ــد و  ــتفاده گردی ــن اس ــری ناظری ــر، از روش بازنگ ــش حاض پژوه
تشــریح تحلیــل ادراکــی و ارتباطــی از ســوی مشــاهده کننــدگان 
ــر  ــزی تصوی ــکان ممی ــه منظــور فراهــم نمــودن ام ــاو ب ــم ه فیل
نمایــش داده شــده از پرســتاران، بــه منظــور افزایــش تاییدپذیــری 
پژوهــش صــورت گرفــت. بــه ایــن صــورت عمــل شــد کــه فیلمها 
توســط ســه نفــر از مجریــان طــرح و بــه طــور انفــرادی مشــاهده 
ــره  ــه نف ــات س ــی جلس ــض در ط ــورد تناق ــوارد م ــد و م ــی ش م
رفــع ابهــام و تصمیم گیــری نهایــی صــورت گرفــت. در مــواردی 
کــه اختــالف نظــر وجــود داشــت در جلســات حضــوری بــا حضــور 
کلیــه اعضــا، مــورد توافــق قــرار گرفــت همچنیــن ســعی شــد از 
روش نمونــه گیــری بــا حداکثــر تنــوع بــا انتخــاب مشــاهده فیلــم 
ــام فیلــم هــا ی  ــد. ن ــه دســت آی هــای در  ســه دهــه متفــاوت ب
بررســی شــده بــه ترتیــب دهــه ســاخت عبارتنــد از : فیلــم هــای  
دهــه 70: قرمــز، شــوکران، نســل ســوخته. فیلــم هــای  دهــه80: 
اتانــازی، بــه نــام پــدر، رخســاره، طــال و مــس. فیلــم هــای دهــه 
90: دل بیقــرار، مهمــان داریــم، گــذر موقــت، مــرداد، امــروز، آنچــه 

مــردان دربــاره زنــان نمــی داننــد، خفگــی، شــانتاژ، هزارپــا

یافته ها
نتایــج بررســی هــا نشــان داد کــه در عنــوان هیچیــک از فیلمها در 
طــی دهــه هــای مــورد بررســی از کلمــه پرســتار اســتفاده نشــده 
بــود. اســامی فیلمهــای چنانچــه در )جــدول 1( مشــاهده مــی شــود 
اکثریــت فیلمهــا در ســه دهــه مــورد بررســی، بــه ژانــر اجتماعــی 
تعلــق داشــته انــد کــه یکــی از پــر مخاطــب تریــن ژانرهــا اســت. 
نتایــج بررســی در خصــوص ســیمای ظاهــری پرســتاران در فیلــم 
هــای مــورد بررســی نشــان داد کــه اکثــر پرســتاران زن و جــوان 
بــوده انــد. ســایر خصوصیــات ظاهــری بــه تصویــر کشــیده شــده 
ــدول  ــت. در )ج ــده اس ــان داده ش ــدول2( نش ــتاران در )ج از پرس
ــورد ســیمای شــغلی پرســتاری حاکــی از  ــه هــا در م ــز یافت 3( نی
ــود کــه در دهــه هفتــاد، 66% پرســتاران در حــال انجــام کار  آن ب
ــال انجــام کار تخصصــی  ــود، 20%  در ح ــه ن تخصصــی و در ده
بــه تصویــر کشــیده شــده بودنــد. در حالیکــه در دهــه 80 هیچیــک 
ــده  ــر کش ــه تصوی ــی ب ــام کار تخصص ــال انج ــتاران در ح از پرس
نشــده بودنــد. ســایر ســیمای شــغلی پرســتاران در فیلمهــای مــورد 
بررســی نیــز در )جــدول 3( نشــان داده شــده اســت. نتایــج بررســی 
رفتارهــای بــه تصویــر کشــیده شــده از پرســتاران نشــان داد کــه 
ــورد بررســی  ــه م ــر ســه ده ــتاران در ه ــای پرس ــت رفتاره اکثری
مربــوط بــه ارتبــاط خــارج از حیطــه کاری بــا ســایرین بــه ترتیــب 
بــا 75% در دهــه 70%، 25% در دهــه 80 و 44% در دهــه 90 بــوده 
اســت. ســیمای رفتــاری نمایــش داده شــده توســط پرســتاران در 

)جــدول4( آورده شــده اســت.



مهسا مطبوعی و همکاران

15

جدول1: .مشخصات فیلم شناسی)رده بندی موضوعی، کلمه پرستار در عنوان فیلم،مدت زمان فیلم( در دهه70،80،90  
دهه90دهه80دهه70متغیر     

رده بندی موضوعی

%57%57%67اجتماعی
%0%0%33جنایی

%14%14%0خانوادگی
%7%14%0جنگی

%7%0%0دفاع مقدس

%7%0%0کمدی
%0%14%0عاشقانه

کلمه پرستار در عنوان
%0%0%0بلی
%100%100%100خیر

مدت زمان
%60%75%66بیشتر از 90 دقیقه

%40%25%9034 دقیقه و کمتر

جدول2. سیمای ظاهری نمایش داده شده از پرستار در فیلمهای مورد بررسی در دهه70،80،90
دهه 90دهه 80دهه 70متغیر

رده سنی پرستاران فیلم
%83%100%100جوان

%18%0%0میانسال

جنس پرستاران 
%20%0%0مرد
%70%75%100زن

%10%25%0هردو

وضعیت تأهل

%36%25%25مجرد

%27%25%50متأهل

%00%%25مطلقه

%9%00%همسردوم

%28%050%نامشخص

تعداد پرستار نشان داده شده در فیلم
%55%75%100یک نفر

%34%0%0دو نفر

%11%25%0سه نفر

رنگ لباس پرستار
%55%25%33سرمه ای 

%45%75%67سایر

نوع هنر پیشه نقش پرستار
%40%25%0مطرح ولی غیر سوپراستار

%30%25%100سوپر استار

ناشناس

محبوبیت چهره هنری بازیگر 
%100%100%100مثبت

%0%0%0منفی

نوع آراستگی و وضع ظاهر

%10%25%0محجبه بدون آرایش

%30%25%34محجبه با آرایش مختصر

%50%50%66آرایش متوسط

%10%0%0آرایش غلیظ
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جدول3. سیمای شغلی پرستاران در فیلمهای مورد بررسی در دهه70،80،90
دهه 90دهه 80دهه 70متغیر

ماهیت کاری پرستار در فیلم
%20%0%66تخصصی

%70%75%1غیر تخصصی

%10%25%33هردو

رده کاری پرستار 
%90%100%67پرستار

%10%0%33سرپرستار

صحت اقدامات پرستاری در فیلم
%66%100%0درست

%34%0%100نادرست

جدول 4. سیمای رفتاری نمایش داده شده از پرستار در فیلمهای مورد بررسی در دهه 70،80،90

دهه 90دهه 80دهه 70نوع رفتار
%28%0%0تذکر به سایرین

%12/56 %%0بیرون کردن همراهان بیمار

%12/55 %%25ویزیت با پزشک

%0%0%0ساکت کردن مالقاتیها

%12/50 %%0آموزش به بیمار

%0%0%0آموزش به خانواده بیمار

%12/511 %%0انجام وظایف حرفهای بر بالین بیمار 

%0%0%0گفتگو با مردم

%44%25%75ارتباط خارج از حیطه کاری با سایرین

بحث 
پرســتاری از جملــه مشــاغلی اســت کــه در جوامــع مختلــف بــه 
صــور متفــاوت بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. نتیجــه بررســی 
یافتــه هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه متأســفانه نمایــش 
ــه  ــه جامع ــر ب ــی کمت ــای ایران ــه در فیلمه ــن حرف ــی از ای علم
ارائــه شــده اســت و پزشــک محــوری در حــوزه هــای مراقبتــی 
ــیاری از  ــتار در بس ــورد. واژه پرس ــی خ ــم م ــه چش ــان ب همچن
ــه  ــالمندان ب ــال و س ــت خانگــی از اطف ــه مراقب ــا از جمل مراقبته
ــه  ــاورات هنرپیش ــز در مح ــک نی ــر آکادمی ــی غی ــورت تعریف ص
ــه جــای بحــث و  ــده شــد ک ــورد بررســی دی هــای فیلمهــای م

ــتری دارد.  ــای بیش ــی ه بررس
ــت رده  ــه اولوی ــد ک ــان دادن ــر نش ــش حاض ــای پژوه ــه ه یافت
ــا رده بنــدی موضوعــی  ــم در ســه دهــه ب بنــدی موضوعــی فیل
اجتماعــی اســت در مطالعــات ســینمایی، ژانــر )رده بنــدی 
ــی  ــالق م ــینمایی اط ــای س ــی از فیلمه ــه گروه ــی( ب موضوع
شــود کــه در مجموعــه ای از صفــات مشــخص و قواعــد اساســی 
ــبکی و درون مایــه ای، اشــتراک دارنــد ]14,13[.  روایتــی، س
بیشــتر کســانی کــه بــه تماشــای یــک فیلــم مــی نشــینند و یا آن 

را بــرای دیــدن انتخــاب مــی کننــد و یــا بــر عکــس از دیــدن آن 
ــر اســاس مطالعــه نقــد فیلمهــا  ــد، در واقــع ب اجتنــاب مــی ورزن
بــه ایــن نتیجــه نرســیده انــد. بلکــه آنهــا فیلــم را بــر اســاس نــوع 
طبقــه بنــدی موضوعــی انتخــاب مــی کننــد و انتظــارات خــود را 
از فیلمهــای مــورد نظــر بــر اســاس ایــن نــوع طبقــه بنــدی ویــژه 

شــکل مــی دهنــد. 
ایفاگــر نقــش پرســتار در فیلمهای دهه هفتــاد را سوپراســتارها، در 
دهــه هشــتاد هنرپیشــه هــای ناشــناس و در دهــه نــود هنرپیشــه 
هــای بوده-انــد. در فیلمهــای دهــه هفتــاد تمامــی پرســتاران بــه 
ــیاهی  ــرا س ــود، اکث ــتاد و ن ــه هش ــش اول، در دو ده ــوان نق عن
ــت رده کاری پرســتاران در فیلمهــای هــر  ــد و اکثری لشــکر بودن
ســه دهــه پرســتار بــوده اســت. چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه 
هرچــه کــه بــه ســینمای دهــه معاصــر ایــران نزدیــک تــر مــی 
شــویم بــه جهــت ارائــه تصویــر کلیشــه ای، اســتفاده از هنرپیشــه 
هــای ناشــناس و ســیاهی لشــکر بــودن نقــش پرســتاران بیشــتر 
مشــهود اســت. Wakefield و همــکاران )2010( در پژوهــش 
خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه پرســتاران در رســانه هــا بــه 
صــورت کلیشــه ای بــه تصویــر کشــیده مــی شــوند اســت ]15[. 
ــا ایــن ادعــا همســو مــی باشــد کــه در  نتایــج مطالعــه حاضــر ب
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ــای  ــه ه ــر از هنرپیش ــر کمت ــالهای اخی ــا در س ــاخت فیلمه س
مطــرح و ســوپر اســتار بــرای نقــش آفرینــی پرســتاران اســتفاده 

شــده اســت. 
ــه  ــتاران در س ــده از پرس ــش داده ش ــاد نمای ــی ابع ــج بررس نتای
دهــه مــورد بررســی حاکــی از آن بــود کــه تصویــر ارایــه شــده از 
ــوده اســت. همســو  پرســتاران در فیلمهــای ســینمایی متفــاوت ب
بــا مطالعــه حاضــر  Hallam و همــکاران )2012( نیــز مطــرح 
ــه  ــا ب ــا و خبره ــانه ه ــدرت در رس ــه ن ــتاران ب ــه پرس ــد ک کردن
تصویــر کشــیده مــی شــوند و در قــرن 21 تصاویــر متناقضــی از 
ایــن حرفــه در رســانه هــا نشــان داده شــده اســت ]16[. نتایــج 
بررســی متــون انجــام شــده توســط. Hoeve و همــکاران 
ــوع و  ــتاری متن ــی از پرس ــر عموم ــه تصوی ــان داد ک )2013( نش
متناقــض اســت. ایــن تصویــر بخشــی از خــود پرســتاری اســت 
ــر  ــود را از تصوی ــه ای خ ــت حرف ــداره و هوی ــتاران خودپن و پرس
ــوزش  ــه، آم ــای حرف ــناخت ارزش ه ــط کاری، ش ــی، محی عموم
ــد  ــت می کنن ــنتی دریاف ــی س ــی و فرهنگ ــای اجتماع و ارزش ه

 .]17[
ــه در  ــود ک ــی از آن ب ــر پژوهــش حاضــر حاک ــای دیگ ــه ه یافت
فیلمهــای دهــه هفتــاد، تمامــی اقدامــات پرســتاری تصویــر شــده 
در فیلمهــا بــر خــالف اصــول صحیــح علمــی و نادرســت نمایــش 
ــد. در حالیکــه در دهــه هشــتاد همــه اقدامــات و  داده شــده بودن
در دهــه نــود اکثــر عملکردهــای تخصصــی پرســتاری در فیلمهــا 
ــده  ــش داده ش ــتانداردها نمای ــا اس ــق ب ــی و مطاب ــال علم کام
بودنــد کــه ایــن امــر نقطــه قوتــی در رونــد بــه تصویــر کشــیدن 
عملکــرد حرفــه ای پرســتاران در کشــور محســوب مــی شــود. 

یافتــه هــای مــا در خصــوص نمایــش ماهیــت کاری پرســتاری در 
ســه دهــه حاکــی از آن بــود کــه در دهــه هفتــاد بیشــتر کارهــای 
ــف  ــه وظای ــتاران در حیط ــط پرس ــم توس ــه در فیل ــام گرفت انج
پرســتاری اســت بــه ایــن معنــی کــه فقــط بــه انجــام کارهــای 
پرســتاری مــی پردازنــد درحالیکــه فیلــم هــای ســاخته شــده در 
ــارج از  ــی خ ــام کارهای ــتر انج ــود، بیش ــتاد و ن ــای هش ــه ه ده
شــرح وظایــف پرســتاران را بــه تصویــر کشــیده انــد. در همیــن 
رابطــه. Godsey و همــکاران )2020( مــی نویســند: غالبــا 
پرســتاران بــه دلیــل تاثیــر رســانه هــا بــه عنــوان ارائــه دهنــده 
ــی  ــه م ــده گرفت ــتقل نادی ــتی مس ــای بهداش ــات مراقبته خدم
شــوند. ایــن امــر بــه دلیــل ارایــه تصویــری نادرســت از آنهــا بــه 
عنــوان مراقبینــی قابــل اعتمــاد بــوده اســت ]18[. نتایــج مطالعــه 
ــت  ــوده اس ــی از آن ب ــز حاک ــکاران )2013( نی ــی زاده و هم ول
ــه ای  ــن شــغل را حرف ــه پرســتاری، ای ــراد خــارج از حرف ــه اف ک

زنانــه و زیردســت پزشــکان قلمــداد مــی کننــد ]19[ امــا مجلــه 
Nursing Times  بــه نقــل از Summer و همــکاران 
ــا  ــانه ه ــر رس ــالهای اخی ــه در س ــته اســت ک ــان داش )2010( بی
تصویرهــای تخصصــی بیشــتری از پرســتاری را ارائــه داده انــد و 
پرســتاری را بــه عنــوان حرفــه ای بــا مهــارت و دارای اســتقالل 
نشــان داده انــد ]20[. بــه نظــر مــی رســد ســیمای ارایــه شــده از 
پرســتار در نقــاط مختلــف متفــاوت بــوده و کشــور مــا نیــز بایــد 
بــه ایــن ســمت حرکــت کنــد تــا تصویــری واقعــی از پرســتاران 

ــد. ــه نمایــش درآی ب
در پژوهــش حاضــردر فیلمهــای هــر ســه دهــه اولویــت جنســی 
ــردی را  ــم م ــر ه ــت و اگ ــوده اس ــان ب ــا زن ــتاری ب ــش پرس نق
ــه کارهایــی در  ــد بیشــتر ب ــوان پرســتار معرفــی کــرده ان ــه عن ب
ــا  ــه پرســتاری در مقایســه ب ــه حرف ــوط ب ــر مرب حــوزه هــای غی
مراقبــت مســتقیم از بیمــار تصویــر شــده اســت. درواقــع تصویــر 
کلیشــه ای عمومــی از پرســتاری یکــی از نگرانــی هــای اصلــی 
ــه  ــا نگاهــی ب ــان اســت ]18[. ب ــرد در سراســر جه ــتاران م پرس
تاریخچــه پرســتاری نیــز ایــن مســئله کامــال مشــهود اســت کــه 
مــردان کمتــر بــه ایــن حرفــه تمایــل داشــته و پرســتاری شــغلی 
ــه  ــرد ب ــتاران م ــت و پرس ــده اس ــناخته ش ــه ش ــت زنان ــا هوی ب
نــدرت در رســانه هــا بــه جــز مــواردی خــاص نشــان داده شــده 
انــد. جــای تعجــب نیســت کــه ایــن نــگاه بــه رشــته بــه صــورت 
بالقــوه، مــردان را از بــه ورود بــه پرســتاری منــع مــی کنــد. طبــق 
مطالعــات انجمــن دانشــکده هــای پرســتاری آمریکا،کلیشــه های 
نقــش، ســوگیری هــای جنســیتی، ســوءتفاهم در مــورد ماهیــت 
زنانــه حرفــه پرســتاری در کنــار موانــع اقتصــادی از دالیــل موثــر 
در حضــور کــم و عــدم تمایــل مــردان بــرای ورود بــه پرســتاری 
باشــد ]21[. یافتــه هــای یــک مطالعــه نیــز نشــان داده اســت کــه 
ــت  ــی تقوی ــون اســیر کلیشــه هــاو حت پرســتاران مــرد در تلویزی
آنهــا بــوده انــد. ]22[. حــال آنکــه بــرای پیشــرفت پرســتاری در 
قــرن بیســت و یکــم ، پرســتاری بایــد مبتنــی بــر توانایی شــخص 
ــیت  ــت در جنس ــارغ از محدودی ــتاری ف ــه پرس ــت حرف در هدای
باشــد ]23[. ایــن مطالعــه از طریــق تحلیــل محتــوای فیلــم هــای 
ســینمایی ارایــه شــده از پرســتاران ایرانــی در فیلمهــای ســینمایی 
ســاخت ایــران در ســه دهــه اخیــررا مــورد بررســی و تحلیــل قــرار 
داد. امــکان وجــود فیلــم یــا فیلمهایــی در ایــن بــازه زمانــی کــه 
ــده اســت، از  ــه دســت نیام ــق جســتجوی پژوهشــگران ب از طری

محدودیتهــای پژوهــش حاضــر مــی باشــد.
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نتیجه گیری
ــده  ــورد بررســی در ســه 80،70 و90 دی ــا بررســی فیلمهــای م ب
شــد کــه در نــام تمامــی فیلمهــای مــورد بررســی اشــاره ای بــه 
ــه در  ــد ک ــی ده ــان م ــاله نش ــن مس ــت. ای ــده اس ــتار نش پرس
طــی ســه دهــه اخیــر فیلــم ســینمایی در رابطــه بــا ماهیــت کار 
پرســتاران ســاخته نشــده اســت. البتــه فیلــم ســینمایی بــا عنــوان 
پرســتار شــب در ســال1366 و یــک مجموعــه تلویزیونــی بــا نــام 
پرســتاران در ســال 1395 تولیــد و پخــش شــده انــد کــه اولــی در 
بــازه زمانــی مــورد بررســی ایــن پژوهــش نبــوده اســت و دومــی 
هــم بــه لحــاظ عــدم بررســی مجموعــه هــای تلویزیونــی در ایــن 

تحقیــق وارد نشــده اســت. 
ــه  ــت ک ــت اس ــز اهمی ــت حائ ــش از آن جه ــن پژوه ــرد ای کارب
مخاطبانــی هســتند کــه بــر اســاس نــام فیلــم بــرای دیــدن آن 
تصمیــم گیــری مــی کننــد. گاهــی بــه دنبــال شــناخت و ویژگــی 
هــای یــک حرفــه قبــل از انتخــاب آن هســتند و یکــی از طــرق 
دســتیابی بــه اطالعــات بــرای آشــنایی بیشــتر بــا حرفــه دیــدن 
ــده ای  ــاخته ش ــای س ــه فیلمه ــانه ای و از جمل ــوالت رس محص
اســت کــه از زوایــای مختلفــی بــه معرفــی حرفــه پرداختــه انــد. 
ــه عنــوان یکــی از  ــد ب و در ایــن صــورت ایــن مســاله مــی توان
موانــع مهــم در دســتیابی بــه چنیــن اهدافــی در خصــوص حرفــه 

پرســتاری در جامعــه مــا باشــد. 
در هــر صــورت بــه جهــت بهبــود تصاویــر ارائــه شــده در رســانه 

ــا  ــالت ب ــود تعام ــینمایی، بهب ــای س ــوص فیلمه ــه خص ــا ب ه
ــاوره  ــتاران در مش ــی پرس ــارکت تخصص ــانه و مش ــاب رس اصح
ــود  ــی ش ــنهاد م ــینمایی پیش ــای س ــروژه ه ــه ای پ ــای حرف ه
ــاط  ــاندن نق ــا شناس ــد ب ــی توان ــش م ــن پژوه ــای ای ــه ه یافت
ــده در  ــرح ش ــتاری مط ــه پرس ــی از حرف ــف و غیرکارشناس ضع
رســانه هــا مــورد توجــه و اســتفاده مدیــران و سیاســت گــذاران 
ــود  ــی ش ــنهاد م ــرد. پیش ــرار گی ــانه ق ــتاری و اصحــاب رس پرس
ــتار در  ــیمای پرس ــه س ــا مقایس ــه ب ــری در رابط ــش دیگ پژوه

ــود.  ــام ش ــتاری انج ــا پرس ــط ب ــی مرتب ــریالهای تلویزیون س

سپاسگزاری
مقالــه حاضــر برگرفتــه از پژوهــش در قالــب طــرح کمیتــه 
ــوم پزشــکی ســمنان انجــام  ــات دانشــجویی دانشــگاه عل تحقیق
ــل از  ــی قب ــات اخالق ــت مالحظ ــور رعای ــه منظ ــت. ب ــده اس ش
ــه  ــتی ب ــالق زیس ــه اخ ــالق از کمیت ــد اخ ــش ک ــام پژوه انج
شــماره IR.SEMUMS.REC.1398.067 کســب گردید. 
نویســندگان ایــن پژوهــش مراتــب تشــکر خویــش را از معاونــت 
ــد.  ــوم پزشــکی ســمنان اعــالم مــی کنن پژوهشــی دانشــگاه عل

تضاد منافع
بین نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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