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Wprowadzenie
Zawód pielęgniarki, podobnie jak i inne zawody, posia-
da określony wizerunek, czyli ogół podzielanych przez 
społeczeństwo przekonań, poglądów i opinii na temat 
tej grupy zawodowej. Związane z nią przekonania i opi-
nie mają duży wpływ na sposób postrzegania pracy 
pielęgniarek oraz kształtują charakter relacji między-
ludzkich w środowisku zawodowym [1]. 

Pozytywny wizerunek to ważny aspekt zawodu pie-
lęgniarki. Jest on podstawą szacunku, uznania i pre-
stiżu, decydując o pozycji pielęgniarek w społeczeń-
stwie oraz wśród innych pracowników służby zdrowia 
[2]. Wizerunek zawodowy pielęgniarki zależy od wielu 
czynników determinujących postrzeganie pielęgniarek 
przez środowisko społeczne [3]. Należą do nich między 
innymi doświadczenie i wiedza na temat profesjonalnej 
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ABSTRACT

Introduction. The image is one of the important aspects of the 
nursing profession because it affects its social prestige and posi-
tion among other professions related to health care.
Aim. The aim of the research carried out as part of this paper 
was to assess the perception of the nursing profession by nursing 
students
Material and methods. The research was longitudinal and was 
conducted among 196 undergraduate nursing students at four 
universities. The research tool was the author's original question-
naire designed for the needs of the research.
Results. In subsequent years of undergraduate nursing studies, 
the image of the nursing profession in the assessment of the su-
rveyed students became more negative. The most positive image 
of the nursing profession was reported by the students starting 
nursing studies, but in later years of studies it deteriorated.
Conclusion. In subsequent years of study, nursing students per-
ceived their profession more negatively. There is therefore a need 
to strengthen the positive image of nursing at universities, as well 
as in the professional environment and the society.

KEYWORDS: image of nursing profession, professional stereoty-
pes, nursing students, image management.  

STRESZCZENIE

Wstęp. Wizerunek należy do istotnych aspektów zawodu pielę-
gniarki, ponieważ wpływa na jego prestiż społeczny oraz pozycję 
wśród innych zawodów związanych z ochroną zdrowia. 
Cel. Celem badań wykonanych w ramach niniejszej pracy była 
ocena postrzegania zawodu pielęgniarki przez studentki pielę-
gniarstwa.
Materiał i metody. Badania miały charakter longitudinalny i zo-
stały przeprowadzone wśród 196 studentek licencjackich studiów 
pielęgniarskich w czterech uczelniach. Narzędziem badawczym 
był autorski kwestionariusz ankiety opracowany dla potrzeb prze-
prowadzonych badań.  
Wyniki. W kolejnych latach studiów pielęgniarskich pierwszego 
stopnia globalny wizerunek zawodu pielęgniarki w ocenie studen-
tów stawał się bardziej negatywny. Najbardziej pozytywny wize-
runek zawodu pielęgniarki prezentowały studentki rozpoczynają-
ce studia pielęgniarskie, a w trakcie studiów stawał się on coraz 
bardziej negatywny. 
Wnioski. W kolejnych latach studiów studentki pielęgniarstwa 
postrzegały swój zawód bardziej negatywnie. Istnieje zatem ko-
nieczność wzmacniania pozytywnego wizerunku pielęgniarstwa 
na studiach, jak też w środowisku zawodowym i społeczeństwie. 

SŁOWA KLUCZOWE: wizerunek zawodu pielęgniarki, stereotypy 
zawodowe, studenci pielęgniarstwa, zarządzanie wizerunkiem. 



186 PIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 2 (72) 2019 

działalności pielęgniarki [3,4], stopień spełnienia przez 
pielęgniarkę oczekiwań pacjentów (w tym profesjona-
lizm, okazywanie empatii, chęć pomocy i udzielane pa-
cjentom wsparcie, kontrola emocjonalna, kultura, posia-
dane umiejętności interpersonalne), a także osobowość 
pielęgniarki, jej podejście do pracy, ludzi i wyznawane 
wartości [4]. 

Należy zwrócić uwagę, że na postrzeganie zawodu 
pielęgniarki poważny wpływ mają funkcjonujące ste-
reotypy dotyczące pielęgniarek i pielęgniarstwa. Są 
one ukształtowane przede wszystkim przez dawne, 
negatywne opisy zadań pielęgniarek i pielęgniarstwa 
[5, 6]. Stereotypy te mają niekorzystny wpływ na spo-
łeczne postrzeganie tej grupy zawodowej, osłabiając 
społeczne zaufanie oraz szacunek dla zawodu pielę-
gniarki [6]. W kreowaniu wizerunku społecznego pie-
lęgniarki znaczącą rolę odgrywają środki masowego 
przekazu, które często przekazują tendencyjny i ne-
gatywny obraz tego zawodu [2, 6, 7]. Funkcjonujące 
w świadomości społecznej negatywne stereotypy do-
tyczące tej grupy zawodowej opierają się często na 
niepełnej wiedzy, a jednocześnie są chętnie utrwalane 
i trudno podlegają zmianie [3, 7]. 

Aby skutecznie wzmacniać swój wizerunek zawo-
dowy, pielęgniarki powinny aktywnie zwalczać funkcjo-
nujące stereotypy. Uzyskać to mogą wykazując swój 
profesjonalizm i sprawstwo w kwestiach dotyczących 
opieki nad pacjentem, eksponując swoją rolę w tej opie-
ce oraz asertywnie mówić o swoich kompetencjach, 
ambicjach i oczekiwaniach, dbając przy tym o budowa-
nie partnerskich relacji zawodowych. Zrozumienie isto-
ty pielęgniarstwa i jego znaczącego wkładu w opiekę 
nad pacjentem, wydaje się być kluczowym elementem 
służącym eliminowaniu negatywnych stereotypów oraz 
sprzyjającym budowaniu pozytywnego, profesjonalne-
go wizerunku pielęgniarki [4, 7]. Można uznać, że dba-
łość o budowanie pozytywnego wizerunku zawodowego 
pielęgniarek jest ważnym elementem ich profesjonali-
zmu oraz widoczną jego oznaką [1, 2]. Naczelna Rada 
Pielęgniarek i Położnych podaje, że tylko 60% absol-
wentów podejmuje pracę w zawodzie, dlatego apeluje 
o wdrożenie realnych benefi tów dla absolwentów wraz 
z poprawą warunków pracy i płacy. Ponadto zwraca 
uwagę na potrzebę prowadzenia kampanii w mediach 
wpływającej pozytywnie na wizerunek tego zawodu 
oraz zachęcającej do jego wyboru. Pociąga to za sobą 
potrzebę monitorowania wizerunku pielęgniarki, czemu 
służyć miały badania prezentowane w obecnym opra-
cowaniu [8, 9]. 

Cel pracy
Biorąc pod uwagę motywacyjny aspekt wizerunku za-
wodowego, celem badań przeprowadzonych w ramach 

niniejszej pracy stała się ocena zmian pojawiających się 
w postrzeganiu wizerunku swego zawodu u studentek 
pielęgniarstwa podczas kolejnych lat ich studiów.

Materiał 
Badania zostały przeprowadzone wśród studentów kie-
runku Pielęgniarstwo – studia stacjonarne pierwszego 
stopnia, w czterech uczelniach: Uniwersytecie Jagiel-
lońskim Collegium Medicum w Krakowie, Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Tar-
gu i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświę-
cimiu. Należy podkreślić, że badania miały charakter 
longitudinalny. Były prowadzone regularnie na począt-
ku każdego kolejnego roku akademickiego (2012 – 
I rok, 2013 – II rok i 2014 – III rok studiów) w tej samej 
grupie studentów i studentek. W 2012 roku w badaniu 
udział wzięło 305 osób. Wszystkie trzy etapy ukończyło 
w 2014 roku 196 studentek, co stanowi 64,26% liczeb-
ności początkowej. 

Osoby badane zostały poproszone o zgodę na 
przeprowadzenie badania, poinformowane o jego celu 
i przebiegu oraz sposobie wypełniania kwestionariusza 
ankiety. Badanym zapewniono anonimowość i podano, 
że mają prawo, bez żadnych konsekwencji, odmówić 
bądź zrezygnować z udziału w badaniach na każdym 
etapie ich prowadzenia. Zwrot kwestionariuszy nastę-
pował w zaklejonych i niepodpisanych kopertach, co 
w przypadku ich wypełnienia oznaczało świadomą zgo-
dę na udział w danym etapie badań. Na ich przeprowa-
dzenie uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego nr KBET/181/B/2012 z dnia 31 maja 
2012 roku. 

W momencie rozpoczęcia badań osoby badane miały 
od 18 do 35 lat, przy czym najliczniejszą grupę stanowiły 
osoby w wieku 19 lat – 72,45% i w wieku 20 lat – 13,78%, 
a najmniej liczną – 0,51% w wieku 25 lat i 35 lat. Więk-
szość badanych 67,87% pochodziła ze wsi, a najmniej-
szy odsetek 6,12% z miasta od 50 000 do 100 000 
mieszkańców. Swoją sytuację materialną jako średnią 
określiło 48,98% badanych, a jako dobrą 40,31% ba-
danych. Ojcowie większości badanych legitymowali 
się wykształceniem zasadniczym zawodowym 56,13% 
bądź średnim 29,59%, a matki średnim 43,37% i zasad-
niczym zawodowym 39,28%. Z uwagi na fakt, że osta-
tecznie w badaniu wzięły udział wyłącznie kobiety, dalej 
w pracy stosowany jest termin „studentka”. 

Metody
W przeprowadzonych badaniach posłużono się meto-
dą sondażu diagnostycznego, stosując jako narzędzie 
badawcze autorski kwestionariusz ankiety opracowany 
dla potrzeb planowanych badań. Ankieta własnego au-
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torstwa używana w kolejnych etapach badania zawierała 
pytania, które miały na celu pozyskanie danych socjo-
demografi cznych badanej grupy studentów oraz zestaw 
pytań dotyczących postrzegania wizerunku zawodu pie-
lęgniarki. Zawierał on 10 twierdzeń przedstawiających 
zgodne ze stereotypem cechy zawodu pielęgniarki. Każ-
da z badanych (w kolejnych latach studiów) oceniała te 
twierdzenia na trzystopniowej skali. Ocena pojedyncze-
go stereotypu dokonana przez respondentki pozwalała 
na obliczenie stopnia negacji negatywnego stereotypu: 
od 3 – pełna negacja do 1 – pełna akceptacja. Z kolei 
sumaryczna ocena pojedynczych stereotypów pozwa-
lała na obliczenie średniej arytmetycznej wyrażającej 
stopień negacji negatywnego wizerunku zawodu pielę-
gniarki przez osobę badaną, od 30 – pełna negacja do 
10 – pełna aprobata. Im wyższa średnia tym wyższy sto-
pień negacji (wyższy wskaźnik pozytywnego wizerunku 
zawodu pielęgniarki posiadanego przez badanych).

Analizę wyników przeprowadzono za pomocą pa-
kietu statystycznego STATISTICA 8.0. PL. W celu po-
równania zmian w postrzeganiu wizerunku zawodu 
pielęgniarki podczas kolejnych lat studiowania, wyko-
rzystano testy dla dwóch prób zależnych: test znaków 
i test kolejności par Wilcoxona. Jako poziom istotności 
przyjęto α=0,05.

Wyniki 
Stopień negacji przez studentki, dziesięciu negatyw-
nych stereotypów łącznie dotyczących zawodu pielę-
gniarki, pozwolił w każdym badaniu (I, II i III rok studiów) 
określić wskaźnik pozytywnego wizerunku tego zawo-
du, ukazując zarazem zmiany zachodzące w jego po-
strzeganiu podczas kolejnych lat studiowania. Zmiany 
te obrazuje rycina 1. 

Rycina 1. Stopień negacji negatywnych stereotypów o zawodzie pielęgniarki w kolejnych latach studiów pielęgniarskich  
Figure 1. The degree of negation of negative stereotypes about the nursing profession in subsequent years of nursing studies

Źródło: opracowanie własne 
Source: author’s own analysis 
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Analiza poszczególnych stereotypów składających 
się na wizerunek zawodu pielęgniarki w kolejnych la-
tach studiów wykazała, że w sposób pozytywny zmie-
niły się tylko te poglądy badanych, które dotyczyły sa-
modzielności zawodowej pielęgniarki i kojarzenia pracy 
pielęgniarki ze śmiercią i cierpieniem. Studia zmody-
fi kowały pierwotne przekonania studentek w kierunku 
przyznania większej samodzielności dla tego zawo-
du oraz spadku kojarzenia go z ludzkim cierpieniem 
i śmiercią. Natomiast pozostałe negatywne przekona-
nia dotyczące zawodu pielęgniarki umacniały się u stu-
dentek w kolejnych latach studiów licencjackich.  

Pomiędzy pierwszym a drugim rokiem studiów sta-
tystycznie istotną zmianę odnotowano w przypadku 
dwóch stereotypów. Pierwsza, korzystna, dotyczyła ne-
gacji wspomnianego wcześniej stereotypu mówiącego, 
iż praca pielęgniarki wiąże się z „ciągłą stycznością ze 
śmiercią i cierpieniem ludzkim”. Studentki drugiego roku 
bardziej negowały ten negatywny stereotyp w porówna-
niu z tym, jak to czyniły na roku pierwszym (p = 0,0072). 
Natomiast negatywnie (p = 0,0007) zmieniła się ich opinia 
na temat prestiżu zawodu pielęgniarki. Poglądy dotyczą-
ce pozostałych negatywnych stereotypów związanych 
z zawodem pielęgniarki zmieniły się nieznacznie i nie 
były to zmiany statystycznie istotne. 

Pomiędzy drugim a trzecim rokiem studiów zmieniły 
się poglądy studentek dotyczące dwóch kolejnych ne-
gatywnych stereotypów odnoszących się do ich przy-
szłego zawodu i tak, jak poprzednio, jedna zmiana miała 
charakter pozytywny, a druga negatywny. W przypad-
ku przekonania o „małej samodzielności pielęgniarki 
w pracy i zależności od lekarza” stopień jego negacji 
zwiększył się, a więc pojawiła się korzystna zmiana 
(p = 0,0066), podczas gdy zmiana na gorsze nastąpiła 
w ocenie twierdzenia „praca nisko płatna”, gdzie wskaź-
nik jego akceptacji wyraźnie się zwiększył (p = 0,0222). 
Nastawienie badanych dotyczące pozostałych nega-
tywnych stereotypów nie zmieniło się w sposób staty-
stycznie istotny. 

Wyraźne i liczne zmiany w opiniach badanych doty-
czące negatywnych stereotypów związanych z zawo-
dem pielęgniarki zaobserwowano dokonując porów-
nania pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem studiów. 
Korzystne zmiany, istotne statystycznie, dotyczyły wi-
zerunku zawodu pielęgniarki w odniesieniu do nastę-
pujących, wymienianych już stereotypów: „mała samo-
dzielność pielęgniarki w pracy i zależność od lekarza” 
(p = 0,0410) oraz „praca, w której występuje ciągła stycz-
ność ze śmiercią i cierpieniem ludzkim” (p = 0,0002). 

Z kolei utrwaliła się i pogłębiła się negatywna oce-
na prestiżu zawodu pielęgniarki (p < 0,0001) oraz opi-
nia o niskich zarobkach z tytułu wykonywanej pracy 
(p = 0,0011). Niekorzystne i statystycznie istotne zmiany 

wystąpiły również w ocenie takich przekonań, jak „pra-
ca trudna, męcząca, niewdzięczna” (p = 0,0453) oraz 
„mały szacunek dla pracy pielęgniarki” (p = 0,0218). 

Analizie statystycznej poddano także ocenę zmian 
w postrzeganiu wizerunku zawodu pielęgniarki, biorąc 
pod uwagę sumaryczną ocenę wszystkich twierdzeń 
składających się na ogólny wizerunek zawodu pielę-
gniarki. Im wyższy stopień negacji (średnia arytmetycz-
na), tym bardziej pozytywne postrzeganie wizerunku 
zawodu pielęgniarki. Tabela 1 przedstawia wyniki tej 
analizy. 

Tabela 1. Ocena zmian w postrzeganiu wizerunku zawodu pielęgniarki 
w kolejnych latach studiów pielęgniarskich (n = 196)
Table 1. Assessment of changes in the perception of the image of the 
nursing profession in subsequent years of nursing studies (n = 196)

Rok 
studiów/

Year 
of study

Parametry statystyczne 
sumarycznej oceny 

postrzegania wizerunku 
zawodu pielęgniarki 

(negacja stereotypów)/
Statistical parameters 

of the total assessment 
of the perception 

of the nursing 
profession image 

(negation of stereotypes)

Ocena 
zmian 

w kolejnych 
latach studiów/

Assessment 
of changes

in subsequent 
years of study

Testy dla 
prób powiązanych/

Tests for 
related samples

X±SD ME [min – 
maks]

Test znaków -
wartość 
testu i p/

Sign 
test –

Test value 
and p

Test kolejności 
par 

Wilcoxona –
wartość testu 

i p/
Wilcoxon 
matched

– pair test-
test value 

and p

I 18,87±3,77 19 [11 – 30] pierwszy 
vs. drugi/

fi rst 
vs. second

1,94
p= 0,0523

2,38
p= 0,0174II 18,19±3,50 18 [10 – 30]

II 18,19±3,50 18 [10 – 30] drugi 
vs. trzeci/
second 
vs. third

0,08
p= 0,9381

0,27
p= 0,7852III 18,06±3,91 18 [10 – 30]

I 18,87±3,77 19 [11 – 30] pierwszy 
vs. trzeci/

fi rst 
vs. third

2,28
p= 0,0266

2,17
p= 0,0302III 18,06±3,91 18 [10 – 30]

n – liczba studentów; X – średnia arytmetyczna (stopień negacji negatywnego wi-
zerunku zawodu); SD – odchylenie standardowe; ME – mediana; min – minimum; 
maks – maksimum; p – poziom istotności; vs (versus) – w porównaniu do
n – number of students; X – mean average (the degree of negation of negative 
image of the profession); SD – standard deviation; ME – median; min – mini-
mum; max – maximum; p – signifi cance level; vs. – versus

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Wykonana analiza wykazała, że w kolejnych latach 
studiów globalny wizerunek zawodu pielęgniarki w oce-
nie studentów stawał się bardziej negatywny. Najbar-
dziej pozytywny wizerunek zawodu pielęgniarki prezen-
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towały studentki rozpoczynające studia pielęgniarskie, 
a najbardziej negatywny, te same studentki rozpoczy-
nające trzeci rok studiów. Zmiana pomiędzy pierwszym 
a drugim rokiem studiów była statystycznie istotna, po-
dobnie jak zmiana na trzecim roku w stosunku do roku 
pierwszego.

Dyskusja
Właściwy wizerunek zawodu stanowi o jego prestiżu 
i pozycji zarówno wśród różnych zawodów w hierar-
chii społecznej, jak i wśród zawodów medycznych [2]. 
Wyniki badań przeprowadzonych w 2013 roku przez 
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wska-
zują na zaskakująco wysoką pozycję pielęgniarstwa 
w hierarchii prestiżu profesji, których cechą wspól-
ną jest duża użyteczność społeczna. Pielęgniarstwo 
zajmuje tu szóste miejsce (78% deklaracji dużego 
poważania), potem zawód nauczyciela i lekarza [10]. 
W badaniach przeprowadzonych w 2016 roku również 
przez CBOS wśród 24 zawodów ocenianych pod kątem 
postrzeganej uczciwości i rzetelności ich przedstawi-
cieli, zawód pielęgniarki zajął drugą pozycję [11].

Dane te pokazują, że zawód pielęgniarki rozpatry-
wany pod katem użyteczności społecznej cieszy się 
stosunkowo dużym szacunkiem. Pomimo to jest nie-
korzystnie postrzegany przez samych studentów pie-
lęgniarstwa, co dokumentują badania własne, a także 
inne doniesienia z badań pojawiające się w literaturze 
pielęgniarskiej [12, 13, 14]. 

W badaniach własnych przewidywano, że w miarę 
postępu kształcenia na studiach pielęgniarskich, rozwi-
jania swej wiedzy i kompetencji, badani studenci będą 
prezentować coraz bardziej pozytywny obraz zawodu, 
podkreślający nie tylko formalną wiedzę i umiejętności, 
ale także szacunek dla tego zawodu. Wyniki badania 
jednak wykazały, że w kolejnych latach studiów po-
strzeganie zawodu pielęgniarki stopniowo stawało się 
coraz bardziej negatywne, a zmiany pomiędzy pierw-
szym i drugim oraz pierwszym i trzecim rokiem okaza-
ły się wyraźne (statystycznie istotne). Potwierdzają to 
inne badania, w których studenci w kolejnych latach 
studiów twierdzą rzadziej, iż jest to zawód ciekawy 
i z przyszłością, a częściej mają przeświadczenie, że jest 
to zawód trudny, podwyższonego ryzyka, źle opłacany 
w Polsce [12]. Z kolei w innych badaniach 30% respon-
dentów bardziej negatywnie postrzegało zawód pielę-
gniarki po zakończeniu edukacji, argumentując to trudną 
i ciężką pracą, małymi zarobkami i brakiem pozytyw-
nych przemian w służbie zdrowia, ale też u prawie poło-
wy badanych (47,5%) postrzeganie zawodu zmieniło się 
na bardziej pozytywne [14].

W badaniach własnych analiza poszczególnych 
stereotypów składających się na wizerunek zawodu 

pielęgniarki wykazała, że u badanych studentów pielę-
gniarstwa podczas studiów słabną takie przekonania, 
jak „mała samodzielność pielęgniarki w pracy i zależ-
ność od lekarza” oraz „praca, w której występuje cią-
gła styczność ze śmiercią i cierpieniem ludzkim”. Na-
tomiast rośnie negatywna ocena dotycząca prestiżu 
zawodu i szacunku dla niego, wynagrodzenia z tytułu 
wykonywanej pracy oraz umacnia się przekonanie, że 
praca pielęgniarki jest trudna, męcząca i niewdzięcz-
na. Powyższe stereotypy potwierdzane przez badane 
studentki w kolejnych latach ich studiów, znajdują od-
zwierciedlenie w analizie badań publikowanych w lite-
raturze pielęgniarskiej na przestrzeni ostatnich kilku lat. 
W badaniach tych studenci pielęgniarstwa identyfi -
kowali pracę pielęgniarki z niskim wynagrodzeniem 
i brakiem perspektyw rozwoju [15], brakiem szacunku 
dla zawodu, ciężką pracą i niskimi zarobkami [14, 16]. 
Inne badania dotyczące tego problemu potwierdzają, 
że znaczny odsetek badanych studentów uważa zawód 
pielęgniarki za mało prestiżowy [12, 13] i nisko ocenia 
jego pozycję społeczną i zawodową na tle innych zawo-
dów medycznych [12, 17, 18].

Analiza cytowanych powyżej wyników badań wy-
kazała również, że negatywne postrzeganie zawodu 
pielęgniarki sprawia, że ponad 30% [16] lub nieco po-
niżej (27,5%) badanych [14] wybrałoby inny kierunek 
studiów w przypadku ponownego wyboru. Według nie-
których badań studia pielęgniarskie ponownie wybra-
łoby zaledwie 33% badanych kobiet i 20% badanych 
mężczyzn [17]. Według 30% badanych studentów do-
świadczenia zdobyte podczas studiowania wpłynęły 
na nich negatywnie, osłabiając motywację związaną 
z wyborem zawodu [14]. Badania te pokazują, że nega-
tywna percepcja pielęgniarstwa może wpływać na już 
podjętą decyzję wyboru pielęgniarstwa jako przyszłego 
zawodu i być źródłem frustracji studentów oraz w nie-
których przypadkach przyczyną rezygnacji ze studiów 
pielęgniarskich. 

Wyniki badań zagranicznych przynoszą różne, cza-
sem sprzeczne wyniki dotyczące postrzegania zawodu 
pielęgniarki przez studentów pielęgniarstwa. W dużym 
stopniu związane jest to zapewne z czynnikami kulturo-
wymi, charakterystycznymi dla danego kraju. Badania 
prowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały pozy-
tywne postrzeganie zawodu pielęgniarki [19]. Pozytyw-
ny wizerunek pielęgniarstwa posiadali również studenci 
kanadyjscy tak na początku, jak i na końcu studiów pie-
lęgniarskich. Jednak okazało się, że studenci kończący 
studia rzadziej niż studenci pierwszego roku twierdzili, 
że pielęgniarstwo jest cenionym zawodem [20]. Nato-
miast w badaniach przeprowadzonych wśród studen-
tów pielęgniarstwa w Korei Południowej wykazano, iż 
studenci nie mają pozytywnego wizerunku tego zawo-
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du [21]. Z kolei studenci pielęgniarstwa na Cyprze mieli 
dość ambiwalentne, zarówno pozytywne, jak i negatyw-
ne, wyobrażenia na temat zawodu pielęgniarki, a 27,1% 
z nich uważało, że pielęgniarstwo posiada negatywny 
obraz w społeczeństwie [22]. 

Analiza prac empirycznych zawartych w polskim pi-
śmiennictwie dokumentuje, że wizerunek zawodu może 
mieć wpływ na motywację do jego podjęcia przez mło-
dych ludzi, którzy stoją przed decyzją wyboru zawodu. 
Badania polskie, przeprowadzone wśród młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych i licealnych, wykazały sto-
sunkowo niskie zainteresowanie uczniów studiami na 
kierunku pielęgniarstwo [23, 24, 25, 26]. Czynnikami 
zniechęcającym do wyboru zawodu pielęgniarki była 
zwykle opinia rówieśników i społeczeństwa o zawodzie, 
obraz pielęgniarstwa pokazywany w mediach [24], niskie 
wynagrodzenie, duża odpowiedzialność, niski prestiż 
[23], nadmiar obowiązków i zbyt mała obsada kadrowa 
[26].  Zawód ten większość badanej młodzieży postrze-
gała jako pomocniczy i zależny od lekarza [23, 24, 26]. 
W badaniach zagranicznych wykazano, że jednym 
z czynników wpływających na wybór pielęgniarstwa 
wśród studentów w Irlandii był pozytywny wizerunek 
zawodu i jego statusu społecznego [27]. Podobnie 
w badaniach przeprowadzonych wśród studentów pie-
lęgniarstwa wyspiarskich krajów Pacyfi ku wykazano, że 
do wyboru pielęgniarstwa motywowała ich głównie atrak-
cyjność i pozytywne postrzeganie tego zawodu [28]. 

Wnioski
W kolejnych latach studiów pielęgniarskich 1. 
pierwszego stopnia postrzeganie wizerunku 
zawodu pielęgniarki przez badanych studentów 
stawało się bardziej negatywne. 
Wizerunek zawodu jest ważnym czynnikiem 2. 
wpływającym na wybór pielęgniarstwa jako 
przyszłego zawodu bądź na motywację do jego 
wykonywania w razie już podjętej decyzji.
Istnieje potrzeba aktualizacji i wzmacniania po-3. 
zytywnego wizerunku pielęgniarstwa w społe-
czeństwie i środowisku zawodowym, a szcze-
gólnie w trakcie studiów pielęgniarskich.
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