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 خالصه 
 مقدمه

توجه به . مهم ترین منابع تولید دانش و شواهد برای عمل پرستاری هستند یکی از  های پرستاریپایان نامه
هدف از مطالعه حاضر . ای این رشته  ضروری استی حرفهی پرستاری جهت توسعههای پنج گانهنقش

های کارشناسی ارشد پرستاری و چگونگی روند نامهها در عناوین پایانن توجه به این نقشبررسی میزا
 .باشدمی 1321-1323های تغییرات آن در طول سال

 کار وشر
های مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مقطعی، پایان نامه -در این مطالعه توصیفی

-ها بر اساس نقشنامهعناوین پایان. مورد بررسی قرار گرفت 1323لغایت  1321های مامایی مشهد در سال

برقرارکننده )، ارتباطی(دهندهآموزش)، آموزشی(دهنده مراقبتارائه)گانه پرستاری شامل؛ مراقبتیهای پنج
 های حاصل توسط نرم افزار سپس داده. بندی شدنددسته( مدیر)، مدیریتی(حمایتگر)، حمایتی(ارتباط

SPSS  مورد آنالیز قرار گرفت 15نسخه. 
 نتایج

مورد به نقش  54از میان عناوین مورد بررسی . نامه در فاصله زمانی مذکور نگارش شده بودپایان 154
مورد به نقش  2مورد به نقش حمایتی و  14مورد به نقش ارتباطی،  3مورد به نقش آموزشی،  34مراقبتی ،

گانه پرستاری تمرکز های پنجنامه نیز بر موضوعاتی غیر از نقشن پایانعنوا 42. اندمدیریتی مرتبط بوده
 .داشتند

 جه گیریینت
های کارشناسی ارشد پرستاری در بازه زمانی مورد بررسی بیشتر نامهدهد پایانیافته های این مطالعه نشان می
تی و ارتباطی بسیار کم مورد ، نقش مدیریدر اوایل دوره زمانی مذکور. اندبه نقش مراقبتی متمرکز بوده

ها افزایش یافته است؛ اگرچه با در نظر گرفتن اهمیت توجه قرار گرفته است اما به تدریج، توجه به این نقش
از سوی دیگر تعداد عناوین متفرقه که . ها، تعداد عناوین مرتبط با آنها قابل توجه نبوده استاین نقش

لذا با توجه به اهمیتِ پرداختن به . د نیز به تدریج افزایش یافته استانتمرکزی بر نقش های پرستاری نداشته
ها در ای این رشته، الزم است عناوین پایان نامهگانه پرستاری جهت کمک به توسعه حرفههای پنجنقش
 .ها هدایت گرددهای آینده بیشتر به سوی این نقشسال

 های کارشناسی ارشد پرستاریهنامای پرستاری، پایانهای حرفهنقش :یکلمات کلید
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