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  :چكيده
از آنجايي كه رسالت نظام سالمت توانمندسازي مددجويان بوده و اين امر با توانمندي پرستاران :  پژوهشزمينه

هاي  نياز موفقيت در برنامه محققان درك مفهوم قدرت از ديدگاه پرستاران را پيش, در حرفه خويش ارتباط مستقيم دارد

اي پرستاران و توصيه مجمع بهداشت جهاني جهت   حرفهبه اهميت توانمندي با توجه. اند توانمندسازي آنها دانسته

اي و فرايندهاي موثر  هاي پرستاران درباره مفهوم قدرت حرفه اين مطالعه به بررسي تجارب و ديدگاه, توانمندسازي آنان

  .بر آن پرداخته است

ده ها از طريق دا.  اين تحقيق يك مطالعه كيفي است كه به روش گراندد تئوري انجام شده است:روش تحقيق

اي   و روش تحليل مقايسهĤ1وري و با استفاده از شيوه اشتراوس و كوربين  جلسه مشاهده جمع12و ,  مصاحبه انفرادي38

  . تجزيه و تحليل گرديد, دائمي

انسجام و , حمايت, خودباوري, اختيار, شش مفهوم اصلي كاربرد دانش و مهارت,  از داده هاي اين تحقيق:هايافته

اي پرستار را عبارت از توانايي او  قدرت حرفه, كنندگان در اين مطالعه مشاركت. استخراج شد, رهنگ و ساختار سازماننيز ف

اين توانايي تحت تاثير ساير متغيرهاي استخراج شده , با اين وجود. اند اي دانسته جهت بكارگيري دانش و مهارت حرفه

  . اي در پرستاري طراحي گرديد الگويي براي توانمندسازي حرفه, با استفاده از اين متغيرها. قرار داشت

اي   توسعه قدرت حرفه اي پرستاران در گرو كسب و كاربرد دانش و مهارت حرفه: گيري و توصيه ها نتيجه

 اي از طريق اصالح ساختار پرستاري به توانمندسازي حرفه, كاربرد الگوي حاصل از نتايج اين تحقيق. توسط آنها است

متغيرها , و خودباوري پرستار, اختيار,  يافته ها نشان داد كه سه مقوله كاربرد دانش و مهارت.پرستاران كمك خواهد كرد

دو مقوله حمايت و انسجام نيز . Ĥورند و فرايندهاي اساسي را تشكيل مي دهند كه قدرت فردي پرستار را بوجود مي

فرهنگ و ساختار سازمان . شوند  به قدرت جمعي يا قدرت حرفه پرستاري ميمتغيرها و فرايندهايي را در بر دارند كه منتج

به گونه , بنابر اين اصالح ساختار سازمان پرستاري. نيز مقوله مركزي بود كه ساير مقوله ها را تحت تاثير خود قرار مي داد

همراه با حمايت متقابل و , داختيار و خودباوري پرستاران را توسعه ده, اي كه ضمن توسعه دانش و مهارت حرفه اي

  . اي پرستاران خواهد داشت نقش مهمي در توسعه قدرت حرفه, انسجام گروهي

 . گرانددتئوري, اي توانمندسازي حرفه, قدرت,  پرستاري:واژه هاي كليدي
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