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 يدهچک

که به  است يپرستاراندگاه ياز د ياحرفهاستقالل  ين مطالعه کشف معناياست. هدف ا يدر پرستار ياحرفهعملکرد  ياستقالل عنصر اصل: هدف و زمينهپيش
  اشتغال دارند. ينيکار بال

 يآور) جمعيمصاحبه انفراد ۸ق (يبدون ساختار عم يهامصاحبهق ياز طر هادادهل محتوا بود. يکرد تحليبا رو يفيک مطالعه کيق حاضر يتحق: مواد و روش کار
 يفيک يل محتوايبه روش تحل هادادهل يگلستان انجام شد. تحل ياه علوم پزشکدانشگ يدر مراکز درمان ۱۳۹۴ يهاسالهدفمند در  صورتبه گيرينمونهد. يگرد

  انجام گرفت. MaxQDA افزارنرممتعارف و با استفاده از 
عوامل  -۱: شامل شدهحاصلن يد. مضاميگرد ياصل مايهدرون ۳طبقه و استخراج  ۱۱، هيکد اول ۲۶۰مصاحبه منجر به ظهور  يهاداده تحليلوتجزيه: هاافتهي

درک شده پرستاران از عوامل  ييمعنا هايويژگيا يانگر ابعاد يب هامايهدرونن يآمد. ا دستبهسالمت  ياستگزاريعوامل مربوط به س -۳ يعوامل سازمان -۲، يفرد
  بود. يدر رشته پرستار ياحرفهمؤثر بر استقالل 

را  يستاردر پر ياحرفهافراد در عرصه کار در رابطه با استقالل  يان را با توجه به تجارب واقعاز درک پرستار يرين مطالعه تصويا يهاافتهيگيري: نتيجهبحث و 
  د.ريپرستاران صورت گ ياحرفهاستقالل  يجهت ارتقا يين و راهبردهايالزم است قوان هادادهارائه نمود. بر اساس ، مانديمپنهان  يد مطالعات کميکه اغلب از د

 ل محتوايتحل، يفيق کيتحق، پرستاران، ياحرفهاستقالل ها: کليدواژه
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  مقدمه

 ياازهير نييز تغيرات در جهان امروز و نييش سرعت تغيبا افزا 
ر حال د يت خدمات مراقبت بهداشتيفيت و کيرات در کمييتغ، افراد
و  راتيين تغيبا ا ياز به سازگارين يش است. حرفه پرستاريافزا

ظار ط انتين شراي. در ا)۱دارد ( نهيزمن يمداوم خود در ا يبازساز
ت يبازتاب بدهند و مسئول، ندينما گيريتصميمکه پرستاران  روديم

 ي"اجرا آنچهنکه تنها يتا ا، رنديش را بر عهده بگيمات خويتصم
 يبرا ابزار نيترياساسرا به انجام برسانند.  شوديمده يدستورات" نام

ار يبا در اخت، روديماز آنان انتظار  آنچهپرستاران به  شدنليتبد
 يکي. استقالل )۲است ( ريپذامکان ياحرفهو  ين استقالل فردداشت

به ، )۶-۳(است  يپرستار ياحرفهگاه ين عناصر در جايترمهماز 

                                                             
  دانشجوي دکتراي پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران 1
  دانشیار آموزش پرستاري، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران (نویسنده مسئول) 2
  تاري، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایراندانشیار آموزش پرستاري، مرکز تحقیقات پرس 3

4 - self- determination theory 

به استقالل  يابيبدون دست يشدن در پرستار ياحرفه يعبارت
ک رشته ي ياحرفهبدنه  ياز طرف، )۷بود (نخواهد  ريپذامکان ياحرفه

 ياحرفهاستقالل  .)۸( باشديمقالل آن در است کنندهنييتععامل 
 موقعبه ماتيمار تصمين بيکه پرستاران بتوانند در بال شوديمباعث 

الزم پرستاران متبحر است که  يژگيک وي. استقالل )۱۰, ۹(رند يبگ
گر همکارانشان عمل يمتفاوت با د ياوهيشبه  دهديماجازه  هاآنبه 
ن يترمهماز  يکياستقالل  ٤سنجش خود  يدر تئور .)۱۱(ند ينما

ن يبر اساس ا )۱۲( باشديمکار  يبرا يزشيخود انگ يهامؤلفه
باعث سالمت کارکنان  يط کاريوجود استقالل در مح، يتئور

ن منجر به ييبا استقالل پا يکار يهاطيمح کهطوريبه گردديم
 يطورکلبه. )۱۳( گردديمکارکنان  يبرا يجاد مشکالت روانيا
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مل ع يو آزاد گيريتصميمداشتن قدرت  صورتبه يافهحراستقالل 
استقالل  ١وستون، )۱۴( شوديمف يتعر ياحرفهه دانش يمطابق با پا

قدرت عمل بر اساس دانش و  صورتبهرا  يدر پرستار ياحرفه
. )۱۵(نموده است  يمعرف يارائه مراقبت پرستار يقضاوت فرد برا

ست ا يک مفهوم کلياستقالل که  دارنديمان يمطالعات ب حالدرعين
آن  در رابطه با يد مختلفيکه عقا باشديمده يچيپ يساختار يو دارا

. )۱۷, ۱۶(ف آن وجود ندارد يدر تعر نظراتفاقوجود داشته و 
وع موض يدر پرستار ياحرفهز معتقد است که استقالل ين ٢سانتوس

از  ين موضوع ناشيق ايدق ياز به بررسيست که ن يادهيچيپ
 است يمارستانيب يهادر مجموعه يکار پرستار يجار يبندکرهيپ

 ياهيفنّاورمشکالت و ، ازهاين، هاهيحاشبا  ياروندهشيپ طوربهکه 
همچنان بر اساس مدل  يتيحما يد روبروست و اغلب عملکردهايجد

  .)۱۸است (استوار  يست پزشکيز
از  يکي يط کارياستقالل در مح انددادهمطالعات نشان 

ت يابقاء پرستاران در حرفه و رضا کنندهپيشگويي يقو يکتورهافا
زش يباال و ر ييو کاهش سطوح آن سبب جابجا آنان است يکار

ز نشان داده شده است که ين، )۱۹, ۶( گردديم يکار پرستار يروين
 يبه حرفه و باق يبا تعهد کل يدارمعنيارتباط  ياحرفهاستقالل 

از  ي. مطالعات گذشته حاک)۲۰, ۱۳(د ماندن پرستاران در عرصه دار
 نيدر ب يت کاريش رضايباعث افزا تنهانهآن است که استقالل 

 نديبرآار و ميت مراقبت از بيفيبلکه باعث ارتقاء ک، گردديمپرستاران 
 دهنديممطالعات نشان  حالنيباا .)۲۱( گردديمماران يب يبهتر برا

و مفهوم استقالل وجود  نابامعدر رابطه  نظراتفاق يکه در پرستار
 يکه پرستاران درک واضح دارديمان يکرامر در مطالعه خود ب، ندارد

ان که سطح استقالل پرستار کننديمان ياز مفهوم استقالل ندارند و ب
 کهيدرحال، )۲۲, ۳(نکرده است  يريير تغيسال اخ ۱۵ يدر ط

 ياعملکرد حرفه يازهاينشيپ ٥ييو پاسخگو ٤اقتدار، ٣استقالل
، ياسيس، ياقتصاد، يمذهب، ي. عوامل مختلف سنت)۴هستند (

 ير منفيتأث يدر پرستار ياحرفهبر استقالل  يو فرهنگ ياجتماع
. )۲۳است (گر متفاوت يبا کشور د يکه در هر کشور گذارنديم

اما استقالل  شوديمن مشکل در درجات مختلف مشاهده ياگرچه ا
 مانده يباق يدر حرفه پرستار يک مشکل جهاني عنوانبه ياحرفه

بلکه با  ،ستيط ثابت نيت و شرايک وضعياست. استقالل پرستاران 
 ن ويقوان مثالعنوانبهگذار تأثيرز عوامل يو ن تيبه موقعتوجه 

. )۱۶است (ر يمتغ يو فرد يا عوامل شخصيو  يمقررات سازمان
ک ارزش است که در ي ياحرفهمعتقد است که استقالل  ٦کيباالرز

 کنديمن اشاره يهمچن يو، گردديمر و ترجمه يسازمان تفس
                                                             

1 - Weston 
2 - Santos 
3 - Autonomy 

ن را در رابطه با يکه درک پرستاران بال ياشدهشناختهمطالعات 
 .)۲۴نيست (موجود ، نموده باشند يبررس ياحرفهاستقالل 

 
 مواد و روش کار

شف ک يکه برا باشديمل محتوا ياز نوع تحل يفين پژوهش کيا 
ل يد. تحليدگاه پرستاران انجام گردياز د ياحرفهاستقالل  يمعنا

و موضوعات  نظراختالفکه  روديمبه کار  يزمان يفيک يمحتوا
 ياگسترده صورتبهک مفهوم وجود دارد و يدر رابطه با  نشدهحل

ن طرح ي. ا)۲۵(شده است  کاربردهبه يدر پژوهش و آموزش پرستار
قق که به مح است يمتن يهادادهر يتفس يبرا یروش، يفيپژوهش ک

از  يرا بهبود بخشد و استنتاج معتبر هادادهدرک از  دهديماجازه 
 ريجهت تفس نيبنابرا. )۲۶(نه مربوط به آن فراهم آورد يدر زم هاداده
ل محتوا استفاده ين مطالعه از روش تحليحاصل از ا يهادادهق يعم

 يندرما يرا پرستاران شاغل در مراکز آموزش موردپژوهششد. جامعه 
ل داد. محقق يتشک ۱۳۹۴گلستان در سال  يدانشگاه علوم پزشک

 يتنمب گيري، نمونهکنندگانمشارکت يغن يهادگاهيدکسب  يبرا
ت يجنس ازنظربر هدف و با حداکثر تنوع را انجام داد. تعداد و تنوع 

  بود. يت کاريالت و وضعيو سطح تحص
ن به مدت ياشتغال به کار بال ورود به مطالعه شامل يارهايمع

که قادر به ، ا باالتري يدارا بودن مدرک کارشناس، حداقل شش ماه
ل دگاه خود را در رابطه با استقاليبتوانند د يعني، باشند ييپاسخگو
در  ،که حاضر به ادامه مطالعه نبودند يبود. افراد، نديان نمايدر کار ب

تا  يگيرنمونه. شدنديمهر مرحله از انجام پژوهش از مطالعه خارج 
گر با ادامه يکه د ييافت تا جايبه حد اشباع ادامه  هادادهدن يرس

استخراج نشد. مکان مصاحبه با نظر  يديداده جد، روند مصاحبه
 تأکيدکرد و يکه بر اساس رو شديمن ييتع کنندگانشرکت

شتر در محل کار پرستاران يب، يفيدر مطالعات ک هاداده آوريجمع
، يارفهحدگاه پرستاران از استقالل ين دييتب منظوربهصورت گرفت. 

پرستار شاغل در مراکز  ۸بر هدف با  يمبتن گيرينمونهبر اساس 
و پنج آذر وابسته به دانشگاه  يرازياد شيد صيشه يدرمان يآموزش

 به عمل يمه ساختار انفرادين يهامصاحبهگلستان  يعلوم پزشک
 يمصاحبه طراح يراهنما عنوانبه ياز سؤاالت کل يآمد. تعداد

 يهاپاسخاز به پاسخ باز داشتند. با توجه به يشدند که ن
. قبل از شديمده يپرس هاآناز  يسؤاالت بعد، کنندگانمشارکت

جهت شرکت  کنندگانمشارکت يت شفاهيرضا هامصاحبه يتمام
پژوهشگران خود را ، . در شروع مصاحبهشديمدر مصاحبه جلب 

مصاحبه اجازه  يبرا مجدداًق يتحقان هدف ينموده و با ب يمعرف

4 - Authority 
5 - Accontability 
6 - Bularzik 
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ک مثل نام و نام ياطالعات دموگراف ي. پس از مختصرشديمگرفته 
. ديگرديمسؤاالت مطرح ، التيسابقه کار و تحص، سن، يخانوادگ

 ،قادر به ادامه مصاحبه نبودند يليبه هر دل کنندگانمشارکتاگر 
ر نظ ل به شرکت در مصاحبه) بهيعدم تما، يخستگ، (عدم تمرکز

و در صورت رفع مشکل مصاحبه تداوم ، شديمآنان احترام گذاشته 
ان يقه بود. در پايدق ۶۰-۴۰ن يهر مصاحبه ب زمانمدت. افتييم

 به ذهنتان يگريل " مورد ديمحقق با چند سؤال باز از قب هامصاحبه
را  گانکنندمشارکتد؟" يهست که نگفته باش يگريز دي؟ چرسدينم

 يهاگفتهزادانه احساسات نمود. در صورت ابهام در ان آيق به بيتشو
انعکاس در مصاحبه استفاده نمود.  فنمحقق از ، کنندگانشرکت

ه و ديپ گردين فرصت تايدر اول بعدازآند و يضبط گرد هامصاحبه
  د.يوارد گرد MAXQDA افزارنرمدر 

م و الندمن استفاده يگرانه يفيکرد کيها از رول دادهيجهت تحل
 هامصاحبه. محقق گردديماز آن در ادامه ذکر  ياخالصهکه  ديگرد
قرار داد  موردمطالعهن بار يرا چند هاآنمکتوب درآورد و  صورتبهرا 

واحد  عنوانبه هامصاحبهکل ، از آن به دست آورد يتا شناخت کامل
هستند  ييهاادداشتي، ليل محسوب شد. منظور از واحد تحليتحل

 ،هاپاراگرافرند. يقرار بگ يل و کدگذاريلکه قرار است تحت تح
محسوب شدند. واحد  ييواحد معنا عنوانبها کلمات يجمالت و 

 ازنظرکه  شوديمگفته  ياز کلمات و جمالت يامجموعهبه  ييمعنا
 بنديجمعگر در ارتباط هستند و با توجه به محتوا يکديبا  ييمحتوا

 ييمعنا يسپس واحدها. رنديگيمگر قرار يکديو در کنار  شونديم
 يپردازمفهومبه سطح انتزاع و ، هاآنبا توجه به مفهوم نهفته در 

تشابه و  ازنظرشدند. کدها  گذارينامتوسط کدها ، دهيرس
 تريزاعانتدند و تحت طبقات يسه گرديگر مقايکديبا  شانيهاتفاوت

ات با سه طبقيبا مقا، درنهايتشدند.  بنديدستهبا برچسب مشخص 
نهفته درون  يمحتوا، هاآن يق بر رويق و عميگر و تأمل دقيکدي

  د.يگرد يمطالعه معرف هيمادرونتحت عنوان  هاداده
 يارهايصحت و استحکام در مطالعه حاضر از مع يجهت بررس 

چهارگانه  يارهاين معيا يو با استفاده از بررس ١نکن و گوبايل يابيارز
 م و الندمن استفادهينهروش گرا بر اساس يفيک يل محتوايدر تحل

ه ار با چهار واژين معيبر اساس ا يفيد. استحکام در مطالعات کيگرد
 ٥ت اعتماديو قابل ٤يريپذ دييتأ، ٣ت انتقال يقابل، ٢ت اعتباريقابل

ر وفادار محقق نسبت به يتصو کنندهانيب. اعتبار شوديممشخص 
ت يت انتقال ظرفي. قابل)۲۷, ۲۵(است  کنندگانشرکتات يتجرب

 يريذپ تأييدت يگر است. قابليپژوهش به مجموعه د يهاافتهيانتقال
 گر دارد.پژوهش ياز نفوذ تعصب شخص يريشگيو پ يطرفيباشاره به 

                                                             
1 Lincoln& Guba 
2 Credibility 
3 Transferability 

با  گر قادر باشديک محقق ديکه  شوديمجاد يا يت اعتماد زمانيقابل
ت قابليدا کند و منظور از يج مشابه دست پيدگاه محقق به نتايد

 .)۲۸( باشديمدر طول زمان و شرايط مشابه  هادادهري اعتماد پايدا
ق انتخاب ي) از طرcredibility( هادادهاعتبار  ين مطالعه بررسيدر ا

ز يمتفاوت و ن يهادگاهيدات گوناگون و يبا تجرب کنندگانشرکت
که در  يگريت صورت گرفت. مؤلفه ديسن و جنس ازلحاظتنوع 

 ييمعنا يانتخاب واحدها، فتش اعتبار صورت گريافزا يتالش برا
م و يپژوهش بر اساس روش گرانه يهاافتهيمناسب بود. اعتبار 

 يهاتمتوسط طبقات و ، هادادهبه پوشش دادن متناسب ، الندمن
 يهادادهو  شدهحذفنامربوط  يهاداده کهنيا پردازديم جادشدهيا

از  هاافتهي. در مطالعه حاضر جهت اعتبار )۲۵شوند (گنجانده  مربوط
ار د. تالش جهت انتشين پژوهشگران و همکاران استفاده گرديتوافق ب

 هاداده يريپذ تأييدت ين نمود. قابليت انتقال را تضميج قابلينتا
 يطرفيباز  هامصاحبه سازيشفافو  کنندگانشرکتتوسط 

ج توسط خبرگان در ين نتاينان حاصل شد. همچنيپژوهشگر اطم
ت ن صحييجهت تع، )علميهيئت ياعضا د وي(اسات يفيمطالعات ک

وش از ر هاافتهيقابليت اعتماد  تأمينبراي  شد. و يبررس يکدگذار
  .ديگردناظر خارجي استفاده 

و محافظت از حقوق  يت مالحظات اخالقيرعا يبرا
ات قياز معاونت تحق نامهمعرفيمحقق بعد از اخذ ، کنندگانمشارکت

 يتان و ارائه آن به مراکز آموزشگلس يدانشگاه علوم پزشک يآورو فن
ح اهداف يو توض کنندگانمشارکتخود به  يو با معرف، يدرمان

نان داد که مطالب ياطم هاآنبه ، آگاهانه نامهرضايتپژوهش و کسب 
محرمانه و بدون نام بردن از افراد ثبت خواهد  صورتبهمصاحبه شده 

د. در شروع يت خواهد گرديدر متن مصاحبه رعا يدارامانتشد و 
 هانآثبت شد و به  کنندهشرکتک افراد يمطالعه اطالعات دموگراف

 ل و نگارشيگفتگوها پس از اتمام تحل ينان داده شد که تمامياطم
پاک خواهد شد و به خروج آزادانه در هر مرحله ، کامل و چاپ مقاله

  د.يگرد تأکيد، يل به ادامه همکاريعدم تما ليبه دلاز مطالعه 
  

  هاافتهي
 يهابخشاز پرستاران شاغل در  يمصاحبه انفراد ۸با انجام 

حاصل  هادادهاشباع ، متفاوت يو جنس يسن يهاردهدر ، مختلف
، هيکد اول ۲۶۰مصاحبه منجر به ظهور  يهاداده تحليلوتجزيهشد. 
 يز کدهايد. طبقات و نيگرد ياصل مايهدرون ۳طبقه و استخراج  ۱۱

از  شدهاستخراج يهامايهدرونو ، ۱ره در جدول شما شدهاستخراج
ن ياند. مضامدهيذکر گرد ۲در جدول شماره  يطبقات اصل

4 Confirmability 
5 Dependability 
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عوامل  -۳ يعوامل سازمان -۲، يعوامل فرد -۱: شامل شدهحاصل
انگر يب هامايهدرونن يآمد. ا دستبهسالمت  گذاريسياستمربوط به 

 بود. در يردر رشته پرستا ياحرفهعوامل مؤثر بر درک از استقالل 

 شدهتجربه يهادادهن بر اساس ين مضامين اييح و تبيل به توضيذ
  پرداخته شد.

  
  کنندگانشرکتاز مصاحبه با  شدهاستخراج يو طبقات اصل طبقات: )۱جدول (

  يطبقات اصل  طبقات
  گيريتصميمقدرت   مارين بيو قضاوت بر بال گيريتصميم ييتوانا

  نفساعتمادبه  ين پرستارالتحصيالغفاران و يدانشجو نفساعتمادبه
  تعامل پزشک با پرستار  ن پزشک و پرستاريب يارتباط يهامهارتبهبود ، شرکت پرستاران در راندها

  دانش پرستار  مارين بيبر بال يو تئور ياحرفهکاربرد دانش 
  يت سازمانيحما  عمل و ارتقا دادن فرد در سازمان يآزاد

  آموزش پرستاران  ين زدگيجتناب از روتو ا هامهارتنمودن  روزبه
  زه کارکنانيانگ  پرستاران يط کاريزه و بهبود شرايش انگيافزا
  يران پرستاريارات مدياخت  هادانشگاه يران پرستاريارات و قدرت مديش اختيافزا

  حاکم بر آنن و مقررات يف رشته و قوانيتعر  مربوط به حرفه يهادستورالعملن و يقوان، فيمشخص بودن شرح وظا

  ياحرفهت يمصون  ت داشتن در مقابل افراد و در مقابل قانونيمصون
  شدن حرفه يتخصص  هامهارتا يو گسترش رشته بر اساس دانش  هانقششدن  يتخصص

  فيت شرح وظايمحدود  يليو مقطع تحص يف با توجه به سابقه کاريگسترده شدن شرح وظا
  اعتماد  به پرستاران ياندرم ير حرف بهداشتياعتماد پزشکان و سا

  
  :يعوامل فرد

در مورد  ينيو قضاوت بال گيريتصميمانگر قدرت ين مضمون بيا
بر  ياحرفهو  يو کاربرد دانش تئور، تعامل پزشک و پرستار، مارانيب

و  يريگتصميمژه که يو يهابخش. پرستاران در باشديممار ين بيبال
نسبت  يشتريتقالل باحساس اس، شتر استيب هاآن ينيقضاوت بال

ان يب ۲شماره  کنندهمشارکتداشتند. مثالً  يعموم يهابخشبه 
  :دارديم

 همه از زياليد بخش اما، ...کارکردممختلف  يهابخش"من تو 
الل استق اونجا نکهيا خاطر به، کارم ازنظر کرديم يراض منو شتريب
 يم و ضيمر يبرا رميبگ ميتصم خودم تونستم يم، داشتم يشتريب

 يتو هن گهيد يهابخش تو يول. بدم انجام يکار ضيمر يبرا تونستم
 و شديم داده يدستورات، يکرديم اجرا فقط ديشا گهيد يهابخش

  ..."يبودصرف  اجراکننده فقط تو
دگاه يپرستاران از د ياحرفهگر عوامل مؤثر بر استقالل ياز د
 يريکارگبهفرد جهت  يين پژوهش توانايدر ا کنندگانمشارکت

: دارديمان يب ۸شماره  کنندهمشارکت. باشديممار ين بيدانش در بال
وجه مار را با تيب يازهايکه بتونم ن کنميماحساس استقالل  ي" زمان

ص بدم و در مورد اون قضاوت کنم. يکه دارم تشخ يبه دانش و علم
نه يرو به بخش اورژانس آورده بودن که درد قفسه س يه خانوميمثالً 

ن يمن همون لحظه که ا، قلبش گذاشته بود يستش رو روداشت و د
بشه  يبستر ICUد در يمار باين بيدم متوجه شدم که ايمار رو ديب

به  مجدداً MIص شد و با يمار ترخينکرد و ب ياما پزشک بستر
 وانعنبهمار يت از حقوق بيمارستان آورده شد..." پرستاران بر حمايب
ه شرکت کننده شمار، رکز کردندتم گيريتصميم يهامؤلفهاز  يکي

داره  کنه پرستاريپزشک فکر م ييه جاي" : دارديمان ين باره بيدر ا ۳
ه ک يريقرار بگ يطيه شرايدر  يکنه ممکنه حت يباهاش رقابت م

دم که يپزشک ممکنه اشتباه کنه و من با توجه به دانشم مثالً نظر م
ن کار رو يض ايمر يست که برايا خانم دکتر بد نيدکتر  يآقا
 م..."يبکن

به پرستار را از  ير حرف بهداشتياعتماد سا کنندگانمشارکت
 يهااز داستان ي. بعضدارنديمان يب استقاللشانگر عوامل مؤثر در يد

 ياراپرست ي" وقت: شوديمان يتجارب پرستاران در رابطه با اعتماد ب
 رياس که ياعتماد مسلماً خوب بدن نشون رو خودشون نيبال در ما

، نه"ک يم دايپ شيافزا دارد ما به پزشک اي دارند ما به نسبت هاحرفه
 تنهس برش و دور که يافراد باشه مسلط کارش به ي" پرستار وقت

 بهش بهتر يپزشک اي باشن پرستار و خودش همرده ستين مهم
حات کامل رو يضم توضيمر يرم برايمن م ي" وقت، کنن" يم اعتماد

نه يب يم ينکه پزشک هم وقتيکنه هم ا يد مدم اون به من اعتمايم
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شتر ياعتمادشون به پرستار ب، نقدر به روز و خوبهيپرستار اطالعاتش ا
  شه". يم

  
  :يعوامل سازمان

عمل جهت انجام اقدامات و  يبر آزاد کنندگانمشارکت
از موانع  يکيعمل را  يداشتند و نداشتن آزاد تأکيد هامراقبت

 شرکت کننده شماره مثالعنوانبهشمردند. خود بر  ياحرفهاستقالل 
ن ين شکل هست که اون مسئوليعمل به ا ي"... آزاد: دارديمان يب ۵

 عنوانبهنکه يا اعتماد الزم رو داشته باشند نه ايامر اسقالل الزم 
ت کنه. يا اونو هداياد بهت جهت بده يب يک فردياز باال  ياهرم
که نيا يمافوق خوب هست ولده گرفتن از مسئول يا ايت کردن يهدا

حاال چون صرفاً مسئول مافوق هست  يک فرديزه بکنه يبراش کانال
خودش اون مسئول مربوطه  يقت ذهنينو در اون چارچوب در حقيا

ا ي يط کاريک مقدار لطمه به اون شراين يا کنميمقرارش بده فکر 
رو  شيکاراستقالل  يتونه حتيا ميزنه تو...  يفرد م يهاينوآوراون 

دد ا با مي يتونن مشارکت يتونه از م يم يهم دچار مشکل بکنه. ول
ن يقت بيکه در حق يهم همراه با اعتماد يذهن يهادهياگرفتن از 

ن دو وجود داره ين ايب يعنيردست وجود داره ين زياون مافوق و ب
  طه خودش داشته باشه."يدر ح يتونه فرد عملکرد بهتريم

ه ب کنندگانمشارکتبود که  ياملگر عوياز د يت سازمانيحما
: کنديمذکر  ۲شرکت کننده شماره  مثالعنوانبه: آن اشاره نمودند

 يهمش از عواقبش م، انجام بده يه اقداميخواد  يپرستار م ي" وقت
 ينم تيحما پرستار از کس چيه يدرمان يبهداشت ستميس ترسه... تو

 دهش دهيکش کيبار يجاها به کارشون که دميد من رو هايليخ. کنه
 يچ هر اديم پزشک مثالً اي. نکرده دفاع ازشون هم کس چيه يول

 که بدن اجازه بهش دينبا کهيدرحال گهيم بهش خواد يم دلش
  باشه". داشته پرستارا با رو ييبرخوردها نيچن

 يپرستار استقالل کالً: کنديمذکر  ۲شرکت کننده شماره 
 اما هست باال هم علمشون پرستارا ديشا طرف اون از، کمه يليخ
 سنفاعتمادبه نکهيا خاطر به. کنن استفاده علمشون از تونن ينم

 ينم تيحما ازشون ستميس که نهيآ خاطر به نميا. نييپا اومده شون
 مستيس يهااستيس مثالً، شدن زده پس ييجورا هي ديشا ...کنه
 دايز علمش که يپرستار اون به نشده داده بها يليخ که بوده يطور
 يکس اب نداشته يفرق يول بکنه يکار ضيمر يبرا تونسته يم و بوده
 نشده ائلق يتفاوت يليخ نبوده کار اهل يليخ و بوده نييپا علمش که
  ".نيا و اون نيب ستميس

  :سالمت يارذاستگيعوامل مربوط به س
 ين فرمتيه همچي icuپرستار  مثالً": ۵شرکت کننده شماره 

اسب ک کنند متنيت بدن تفکينکه جامعيا ياتفاق افتاده ول يداخل
 فيف شون تعريشون و بخششون شرح وظاهامهارتبا مدارکشون و 

مهمه دست پرستار رو باز  يليشده باشه خوبه... دانش پرستار خ
 اشاره کردن، تونه به نفعش باشه هم به ضررشيگذاشتن که هم م

 هده کيانجام م يا اقدامي يپرستار بدونه که پزشک دستور آگه
ن اشتباه هست اگر اونجا يکه داره متوجه بشه که ا يخودش با آگاه

م پرستار ه يفقط دستور پزشک رو انجام بده و اعمال نظر نکنه برا
  شه"يه در نظر گرفته ميد

دولت جهت استفاده از  يهااستيسبه  کنندگانمشارکت
خارج از  هامراقبتجامعه و تداوم  يو پرستار ين پرستاريمتخصص

خود را متأثر از  ياحرفهستان اشاره نموده و استقالل ماريب
 ۴شرکت کننده شماره  مثالعنوانبه. دانستنديمدولت  يهااستيس

ز من نش ايکار بال يار ممکنه حتيه بهي" ... : ان نمودين راستا بيدر ا
ه پرستار ممکنه داشته باشه اون يکه  يتيريبهتر باشه اما اون مد

شتر يب يليژه کار باشه خيو و ليسانسفوقمثالً  يکس آگهنداره..... 
است خود دولت هم هست.... در سطح کالن يس ييه جورايمؤثره.... 

 يترشيعمل ب يه خرده آزاديتونه يشه ميمشخص م يلد کارريکه ف
هست که اصالً  ييه جاهايم يران نداريزا رو ما ايچ يليبده. حاال خ

اره برا ذيص ميپرستار تشخ گردونه.... يمارستان رو پرستار ميکل ب
که ما اصالً تصورش رو هم  يزيده چيمار و کار براش انجام ميب

که  يافاصلهو تا ي يس يهست که در پست س ييضايم. مثالً مريندار
 رو زهايچن يما اصالً ا يدارن ول ييهامراقبت يه سريبرن به خونه 

 ترباال سطوح رد": دارديمان يشماره سه ب کنندهمشارکتم...." و يندار
 بشه ديشا را شده بيتصو که را يپرستار فيوظا شرح اون

 يارپرست فيوظا شرح در يتجديدنظر هي يعني. کرد ترشگسترده
 يپرستارها گريد يکشورها در مثالً هستند يا گهيد يجاها. بکنن
 راب چوننيبپ نسخه توننيم خودشون يحت که ميدار شنريپراکت

 پزشک هي حد در کنن يم ضيمر يبرا ييکارها هي مثالً اي، ضيمر
 دح در بتونن که ندارن ياستقالل نيهمچ ما يپرستارا يول. يعموم

 فيوظا شرح در ديبا کنميم فکر من. بدن انجام کار خارج يپرستارا
 اي شهيم شتريب هامون سابقه ماها يچ هر چون. بشه تجديدنظر

 زيچ هي ما فيوظا شرح که مينيبيم رهيم باالتر مون يليتحص مدرک
در  تيمحدود کنندگانمشارکت." هيسطح و جزئي. است ساده يليخ

 ياهحرفدن به استقالل ياز موانع رس يکيرا  يف پرستاريشرح وظا
" : دارديمان يب ۱شماره  کنندهمشارکتن رابطه ي. در اکننديمذکر 
مار ين بيشتر با باليکنه خود پرستار چون ب يوقتها احساس م يبعض

 يليره و خيکنه و م يم يانهيمعاک ياد ي يداره. پزشک مسروکار 
مار ين بيد از صبح تا شب بر باليض سروکار نداره منم که بايبا مر

ا ب يروح ازنظر کنميممار رو چک يب ياتيح عالئمباشم. منم که 
ه ک يو اتفاقات، يجسم ازنظرهم  يروح ازنظر. هم کنميممار کار يب

که ني. و انميبيمافته رو من هستم  يفت براش اتفاق ميدر طول ش
ه. اگر نيتونه بب يخود پرستار هم م ييک وقتايکنه  يآدم احساس م
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ک يه تونينم واقعاًهم باشه  يپرستار ياگر دکترا يک پرستار حتي
دارو  ديد دستور دهد که بايک پزشک بايز کنه و حتماً ينسخه تجو

 يک دارو برايتونه ينم يحت يپرستار يک دکترايز بشه. و يتجو

 يعالمت هادرمانهست که واقعاٌ  ييک وقتايز کنه. يمارش تجويب
ونم تينم ياگر نسخه دکتر نباشه حت، ضم تب دارهيمر ياست. وقت

 ز کنم."يمارم تجويب يک تب بر براي
  

  ياز طبقات اصل شدهاستخراج يهامايهدرون: )۲(جدول 
  هامايهدرون  يطبقات اصل

  گيريتصميمقدرت 

  يامل فردعو
  اعتماد

  تعامل پزشک با پرستار
  دانش پرستار

  يران پرستاريارات مدياخت

  يعوامل سازمان
  زه پرستارانيانگ

  آموزش پرستاران
  يت سازمانيحما
  فيت شرح وظايمحدود

  ياحرفهت يمصون  سالمت گذاريسياستوط به يعوامل مر
  شدن رشته يتخصص

 
 گيرينتيجهبحث و 

از درک پرستاران را با توجه به  يرين مطالعه تصويا يهاافتهي
در  ياحرفهافراد در عرصه کار در رابطه با استقالل  يتجارب واقع

ن مطالعه نشان داد که درک يا يهاافتهيرا ارائه نمود.  يپرستار
در ارتباط با عوامل  ياحرفهپرستاران از عوامل مؤثر بر استقالل 

 گذاريسياستعوامل مربوط به ، سازمانعوامل مربوط به ، يفرد
  .باشديمسالمت 

کار خود و  دهيسازماناز آن بود که پرستاران با  يحاک هاافتهي
 تيقادرند استقالل خود را تقو، آزادانه صورتبهمات ياتخاذ تصم

ز در مطالعه خود نشان داد که پرستاران با ين ١ديند. هالند وينما
واهند را تجربه خ يشتريس استقالل بمار احسايب يبرا گيريتصميم

افته را گزارش نموده است ين يز در مطالعه خود اي. کوک ن)۲۹(کرد 
: گردديمان ين صورت بيبه ا يدر پرستار گيريتصميم. مفهوم )۳۰(

که چه انجام دهند نسبت به  رنديگيمم يکه خودشان تصم ي" کسان
از استقالل ، ودکته شيد هاآند به يط و اوضاع بايشرا که يکسان

ق کردن يتشو، دارديمان يب ٢. وستون)۳۱(برخوردارند"  يشتريب
در رابطه با  دهديماجازه  هاآنعملکرد خود به  يپرستاران به بررس

اشند داشته ب يشتريتأمل ب شانيهايريگميتصمدرجه استقالل در 
)۳۲(.  

                                                             
1 Halland wade 
2 Weston 

انش دو به کار بردن ، ش دانش پرستارانيافزا، هاافتهيبا توجه به 
منش رانيباشد. ا کنندهکمک هاآنش سطح استقالل يدر افزا توانديم
، رانيدر ا ينيبال يهادر مجموعهکه  دارديمان يز در مطالعه خود بين

ن با يرا داشته باشند که ا ين سطح وابستگيترکمد يپرستاران با
ت يحما يطرف . از)۱۲(است  ريپذامکانت سطح دانش پرستاران يتقو

 ياحرفهدر درک پرستاران از استقالل  يران پرستاريد مدو عملکر
که  دارديمان يز در مطالعه خود بين ٣. کرامرباشديمگذار تأثير

 تيرا حما ها، آند پرستاران را توانمند نمودهيبا يپرستار رانيمد
دهند  ار آنان قراريدر اخت يستگيش شايافزا يبرا ييهافرصتکنند و 

ز در مطالعه ين ٤اني. را)۲۲(ابد يش ينان افزاتا احساس استقالل در آ
ز ين ت دارد وياز به تقويخود نشان داد که سطح استقالل پرستاران ن

ز ي. ن)۳۳(ارتقا دهند  آن راد يبا يران پرستاريان نمود که مديب
با  يط کاريمارستان و محيب يهااستيسان نمودند که يپرستاران ب

 يارانپرست انددادهمطالعات نشان م دارد. ياستقالل آنان ارتباط مستق
ل به استقالل و يکه تما کننديمکار  ييهابيمارستانکه در 

با سبک  يرانيپرستاران توسط مد، وجود دارد يپذيرمسئوليت
ران روشنفکر هستند و ارتباطات ين مدي. اشونديم يرهبر يمشارکت

 هاميتصمو  کننديمت يريتضادها را مد، ندينمايمل يرا تسه يميت
 کنندهنييتع يهامؤلفهگر ي. از د)۳۴( گذارنديمرا به اشتراک 

3 Kramer 
4 Mrayyan 
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ر حرف به پرستاران بود. يمار و ساياستقالل در پرستاران اعتماد ب
که در  يرانيو همکاران در مطالعه خود نشان دادند مد ٥ويآتنس
، دسازنيمو پرستاران را توانمند  کننديمجاد ياعتماد ا يط کاريمح

ش ينتظار داشته باشند که درک پرستاران از استقالل افزاا تواننديم
 .)۳۵(ابد ي

از  شدهحاصلج ينتا يهاتيمحدوداز  يريپذميتعماط در ياحت
ثر حداک حالنيباا. باشديم يفيگر مطالعات کيز دين مطالعه و نيا

ق صورت گرفت. از يتحق يهادادهاستحکام  ينه ارتقايتالش در زم
ز کمبود وقت پرستاران و يو ن هابخشط يجو حاکم بر مح يطرف

 تأثيربيج مطالعه يد بر نتايشا يبار کار هاساعتاز  يناش يخستگ
 ،کنندگانشرکتنان دادن پژوهشگر به ياطم باوجودنبوده است. 

 از موارد يبرخ يبه جهت مالحظات سازمان کنندگانشرکتاز  يبرخ
 کردندينم انيخود را در مصاحبه ب ياحرفهمرتبط با استقالل 

  است. موردنياز يشتريمطالعات ب نيبنابرا
  

  يسپاسگزار
مصوب دانشگاه علوم  يمطالعه حاضر منتج از طرح پژوهش

پرستاران  ي. پژوهشگران از تمامباشديمگلستان  يپزشک
ه اد صبورانيز يفشار کار باوجودن پژوهش که يدر ا کنندهمشارکت
 ينه سپاسگزارمايصم، ش پرداختنديتجارب خو ييبه بازگو

  .ندينمايم
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NURSES’ PERCEPTION OF FACTORS INFLUENCING 
PROFESSIONAL AUTONOMY IN NURSING: A QUALITATIVE 

STUDY 
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Abstract 
Background & Aims: Autonomy, is the central element for the professional practice. The purpose of 
this study was to discover the perceptions of nurses about professional Autonomy in nursing. 
Materials & Methods: In this qualitative content-analysis approach study, the data were collected 
through unstructured in-depth interviews [8 individual interviews]. The participants were chosen using 
purposeful sampling from clinical nurses in Golestan, Iran, 2015. Formal or conventional qualitative 
content analysis was performed by the MAXDQA software. 
Results: Due to analysis of interviews, 260 primary cods, 11 categories and 3 themes were achieved. 
The theme included: 1- Individual factors, 2- Organizational factors, 3- Health policy factors. These 
themes reflect the dimensions and characteristics of perceived sense of professional autonomy in 
nursing. 
Conclusion: This study provided the image of nurse’s understanding from professional autonomy 
regard the real experiences in work field that often remains hidden from view. The development of 
policies and strategies to enhance the professional autonomy are necessary. 
Keywords: professional autonomy, nurses, qualitative research, content analysis 
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