
 

 

 

 

 

 
 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 عنوان :

 تبیین فرایند قانون گذاری عملکرد حرفه ای در پرستاری 
 
 

 پرستاری در  PhDنامه برای دریافت درجه دکتری تخصصی  پایان
 

 

 نگارنده:

 نسیم هاتفی مودب

 

 

 استاد راهنما:

 علیرضا نیکبخت نصرآبادیدکتر 

 

 اساتید مشاور:

 دکتر حیدرعلی عابدی

 دکتر نورالدین محمدی

 دکتر مریم حضرتی

 

1400  

 

 



 چکیده
موجود حاکم بر  ندیفرا نییتب .داردکشور قرار  تیو حاکم یساختار قانون گذار ریتحت تأث مستقیمطور به یپرستار :زمینه

 یهاحوزه  ییو همگرا ییهمسو زانیمختلف و م یهانوع تعامالت و روابط قسمت دنیکش ری، با به تصویپرستار یقانون گذار

 یقانون گذار یجار تیوضع یهایژگیو ریها و سایکاریها، موازیها، ناهماهنگها، ضعفنقص ،یدر قانون گذار لیدخ

 ریتأث یپرستار یعملکرد حرفه ا یدر قانون گذار یکه به نحو یهمه نهادها و افراد اتیبا در نظر گرفتن تجرب را ما ،یپرستار

با  یتا مطالعه ا میاساس، بر آن شد نیرهنمون سازد. بر همای در مسیر قانون گذاری در جهت پیشبرد اهداف حرفهگذارند، 

 .میرا انجام ده "یدر پرستار یعملکرد حرفه ا یقانون گذار ندیفرا نییتب "هدف 

انجام شد. در این  1400-1398این مطالعه کیفی با استفاده از رویکرد گراندد تئوری در طی سال های  روش پژوهش:

در طول انجام  است. انجام شده بدون ساختار مصاحبه 17نفر از سیاست گذاران حوزه پرستاری و سالمت،  14پژوهش با 

انجام شده  2015ها با روش کوربین و اشتراوس یادداشت در عرصه و یادآور نوشته و جمع آوری شده است. تحلیل داده مطالعه

 ، استفاده گردید. MAXQDA 10ها از نرم افزار دهی دادهاست و برای مدیریت و سامان

مورد طبقه  طبقه 5و  زیرطبقه 14کدها در  نیشد. ا ییکد باز شناسا 757داده ها، تعداد  لیو تحل هیپس از تجز یافته ها:

، "به بازی نگرفتن پرستاران در قانون گذاری "، "ای رشد سیاسیموانع حرفه"، "در سودای قانون خواهی"قرار گرفتند.  یبند

مطالعه  نیبه دست آمده در ا یطبقه اصل 5، "نقانو وهیم دنیدر حسرت چ"و  "های قانون گذاری راهگشاکاربست مهارت"

 شناخته شده است. "یاز نهال قانون خواه برداری بهره ریدر مس یپرستار "طبقه مرکزی در این مطالعه هستند. 

 نتیجه گیری:

از رهبران و  یتجارب شرکت کنندگان که همگ  قیعم نییبر اساس تب یدر حرفه پرستار یقانون گذار ندیپژوهش، فرا نیدر ا

 یحاصل از پژوهش حاضر مشخص شد که پرستار جیکشور بودند، به دست آمد. بر اساس نتا یگذاران با تجربه پرستار استیس

قرار گرفتن پرستاری در سودای با  ،فرایند نیدر حرکت است.  ا یحرفه ا یارقانون گذ ریدر مس کینامیو د ایپو یندیدر فرا

در ادامه، رهبران  است. یبه مطالبات قانون دنیدر جهت رس ایپو یانیکه موجب شعله ور شدن جر شودقانون خواهی آغاز می

که  نیدهد. ا یرا آزار م ی، پرستاردر سطح جامعهشوند که هم از درون حرفه و هم  یرو برو م یبا موانع مختلف یپرستار

دارد. در زمان  قانون گذاری یهادر به کار بردن مهارت یتاررهبران پرس ییبه توانا یموانع غلبه کرد، بستگ نیچگونه بتوان بر ا

-قانون به عنوان ثمره تالش وهیم دنیبرد و در حسرت چیرنج م یپرستار نیقوان فیضع یاز اجرا یرساله، پرستار نیانجام ا

های هر روز با موفقیت بتواند یپرستار گراییدلی و همایجاد هم ،یااست که با عزم و اراده حرفه دیبرد. ام یخود، به سر م یها

 گام بردارد.  سخت قانون گذاری ریدر مس بیشتری

 ها: قانون گذاری، پرستاری، ایران، گراندد تئوریکلیدواژه
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Abstract  

Background: Nursing can be directly affected by the legislative structure and governance of 

the country. Exploring the existing process governing the country's nursing legislation, by 

depicting the type of interactions and relationships of different parts involved in legislation, 

defects, weaknesses, inconsistencies, and other characteristics of the current situation will 

guide us in advancing the professional goals in the legislative path. Accordingly, we decided 

to conduct a study aimed at "exploring the process of professional nursing practice 

legislation". 

Method: This qualitative study was conducted using the grounded theory approach during 

the years 2019-2022. In this study, 17 semi-structured interviews were conducted with 14 

policy makers in the field of nursing and health. During the study, field notes and memos 

were written and collected. Data analysis was performed by Corbin and Struss 2015 method 

and MAXQDA 10 software was used to manage and organize the data. 

 Results: After analyzing the data, 757 open codes were identified. These codes were 

classified into 5 main categories and 14 subcategories. "Wishing to Law-seeking", " 

Professional barriers to political growth", "Not involving nurses in legislation ", "Legislative 

skills facilitator " and "longing to reap the fruits of law" are the 5 main categories obtained in 

this study. The central category in this study is identified as "nursing in the path of 

productivity of law seedlings." 

 Conclusion: In this study, the legislative process in the nursing profession was obtained 

based on an in-depth explanation of the experiences of the participants, who were all leaders 

and policy makers with nursing experience in the country. Based on the results of the present 

study, it was found that nursing is moving in the direction of professional legislation in a 

dynamic process. This path begins with the spirit of law seeking that ignites a dynamic 

process in order to achieve legal demands. Nursing leaders face various obstacles that harass 

nursing both internally and externally. How these barriers can be overcome depends on the 

ability of nursing leaders and legislators to apply legislative skills and use potential 

legislative opportunities. At the time of writing this dissertation, nursing is suffering from 

poor enforcement of nursing laws in practice and is somehow longing to reap the fruits of the 

law as a result of its efforts. It is hoped that with professional determination, nursing will be 

able to walk in the path of excellence in professional legislation as it goes through its 

evolutionary stages. 
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