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Letter to Editor 

Strategies such as expansion of roles, development of associations, documentation, 

determining proper measurement tools, specific and accurate definitions, interprofessional 

team formation, having the support of administrators, expansion of nursing services in the 

community, and interprofessional educations can play an effective and important role in the 

professional autonomy of nurses. According to Papathanassoglou et al., one of the important 

strategies of developing professional autonomy is expansion of the professional roles of 

nurses (1). In order to achieve positive professional identity and development of autonomy, 

nurses need to improve their public image and gain a stronger position in healthcare 

organizations, which can be obtained through increasing their presence in scientific and 

professional assemblies and specialized nursing organizations. In general, specialized nursing 

organizations must use strategies and establish rules to strengthen their professional identity 

and achieve autonomy in nurses. 

Nursing standards act as a measure taken to form the professional and legal basis for nursing 

and obtain safe performance (2). The existence of standards makes nurses accountable and 

responsible for their actions and provides the necessary knowledge, attitude, skills, and 

judgment for clinical decision-makings. Nursing profession rules must be accurately 

employed by management groups as a factor for professional autonomy along with official 

relations. Having a determined function area by individuals and maintaining professional 

autonomy could be achieved by observing the professional regulations and establishing a job 

description. In this respect, one of the effective strategies is the use of hospital information 

system and quality of data report documentation, which can play an important role in 

achieving professional development. While the nursing process is carried out by nurses, it is 

necessary to improve the documentation system to further enhance the accreditation of 

interventions and increase its quality to achieve high-quality interprofessional 

communications.  

According to Toulabi et al., nursing documentation system could be improved by providing a 

prepared nursing report form, placing the network on a portable electronic device or above 

the patients’ bedside, and having access to remote health, which consequently contribute to 

effective implementation of data recording system. Improvement of capabilities of the 

nursing electronic documentation system and interprofessional relations will lead to the 

provision of accurate and scientific care. In addition, enhancement of nursing documentation 

system leads to the recognition of duties and responsibilities by nurses and determining of the 

position of the field for other healthcare groups (3).  
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Moreover, nursing information documentation systems increase the improvement of care and 

functional areas of nurses in fields of management and education, thereby improving the 

decision-making of nurses and their role as a member of the interprofessional team.  

One of the important challenges in the field of professional autonomy is the vague definition 

and the use of inappropriate means for measurement. The existence of tools plays an 

important role in assessing and determining the strengths and weaknesses of roles and 

responsibilities of nurses. According to Skar, the lack of a clear definition of autonomy has 

led to multiple interpretations and the creation of a one-dimensional view on independent 

performance of nurses. Therefore, a definite definition of autonomy and a certain theory are 

required in the field of nursing (4). 

Another important issue to be considered in this area is teamwork, which is a necessity of 

cooperation of nurses with other team members. According to Sollami et al., effective 

teamwork increases the quality of care and motivation and decreases work conflicts. One of 

the important influences of teamwork is increasing professional autonomy, which itself leads 

to improved skills, competency, responding ability, trust, respect, and decision-making ability 

in nurses (5). Independent decision-making requires the approval and support of managers 

since it improves the self-confidence, efficiency and progress of work, motivation and safety. 

Studies in this field have suggested that managers in clinical systems can help the autonomy 

of nurses by making proper decisions. According to Sarkoohijabalbarezi et al., inefficient 

management structures are the most important deficiencies in achieving progress in the 

nursing profession, creating negative attitudes (e.g., frustration and dissatisfaction) in nurses 

toward their profession and, thereby, causing the intention to leave the profession (6).  

The support of managers and the approach used by these individuals to resolve conflicts 

among their staff can be effective in promoting relationships between members of a 

healthcare team. In fact, managers can contribute to the improvement of the interprofessional 

communications between employees with the appropriate support of the personnel. The 

development of nursing services at the community level is a great opportunity for nurses in 

the field of employment and presenting nursing society's capabilities in promoting 

community health and providing qualitative and suitable services to the public. In addition, 

expanding the primary services with the management of nurses in the community determines 

how a university nurse can provide people with low and affordable services. In this regard, 

Gagne and Choi have marked that service provision systems at the community level can play 

a significantly important role in the decision-making and planning, prevention, care, and 

referral to the physician in the healthcare team with the leadership of the nurses. Furthermore, 

promoting primary care by nurses will create an opportunity for introducing the nursing 

community to the people.  

Management and planning of these services by nurses at an extensive level in the community 

increase the professional autonomy of these individuals (7). Freedom of action and authority 

in managing the conditions of community members and providing and improving care can be 

effective in the autonomy of nurses. On the other hand, while nurses can provide people with 

the most complex issues and problems and most critical services at home, cultural problems 

in society and obstacles to these activities must be resolved. 

Finally, it seems that special attention must be paid to interprofessional education in order to 

achieve professional autonomy. In this respect, the priorities of nursing education must focus 

on creating educational programs that increase the strength of individuals. Therefore, it seems 

crucial to correct the curriculum of students to better recognize and respect themselves and 

develop their independent behaviors, and use educational strategies and proper interactive 

styles for empowering students and acquiring professional autonomy.  
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 نامه به سردبیر

گیری، تعاریف مشخص و ها، مستندسازی، تعیین ابزارهای مناسب اندازهها، توسعه انجمنراهبردهایی مانند گسترش نقش

های بین و آموزشای، برخورداری از حمایت مدیران، گسترش خدمات پرستاری در جامعه دقیق، تشکیل تیم بین حرفه

و همکاران در  Papathanassoglouای پرستاران داشته باشد. تواند نقش مهم و مؤثری در استقالل حرفهای میحرفه

ای پرستاران است های حرفهای، توسعه نقشاند که یکی از راهبردهای مهم توسعه استقالل حرفه مطالعه خود بیان کرده

ای مثبت و توسعه استقالل نیاز به بهبود تصویر عمومی و کسب موقعیت  ویت حرفه(. پرستاران جهت دستیابی به ه1)

های ای و سازمان های مراقبت بهداشتی دارند که از طریق افزایش حضور خود در مجامع علمی، حرفهتر در سازمان قوی

ها و همچنین تدوین قوانین  های تخصصی پرستاری بایستی با استفاده از استراتژیتخصصی پرستاری مقدور است. سازمان

 ای و دستیابی به استقالل در پرستاران اقدام نمایند.در جهت قدرتمندتر کردن هویت حرفه

ای و قانونی کار پرستاری را تشکیل داده و باعث دستیابی به  استانداردهای پرستاری همانند معیاری است که اساس حرفه

ا، پرستار را پاسخگو و مسئول عمل خود نموده و دانش، نگرش، مهارت و (. وجود استاندارده2شوند )عملکرد ایمن می

آورد. قوانین حرفه پرستاری نیز بایستی با اعمال دقیق توسط  های بالینی را فراهم می گیری قضاوت الزم برای تصمیم

ندی افراد به قوانین ای در کنار روابط رسمی مطرح باشد. پایب های مدیریتی به عنوان عاملی جهت استقالل حرفه گروه

 ای حفظ شود. که حیطه عملکردی افراد مشخص بوده و استقالل حرفه شود یمای و همچنین شرح وظایف سبب  حرفه

تواند نقش ها است که می های مؤثر، استفاده از سیستم اطالعات بیمارستانی و کیفیت ثبت گزارشیکی دیگر از راهبرد

شود ولی بایستی با  داشته باشد. هرچند فرایند پرستاری توسط پرستاران اجرا میای  مهمی در دستیابی به توسعه حرفه

ارتقای سیستم ثبت در جهت ارتقای هر چه بیشتر اعتباربخشی مداخالت و همچنین افزایش کیفیت آن و دستیابی به 

ایش سیستم ثبت پرستاری اند که جهت افز ای اقدام نمود. طوالبی و همکاران بیان کرده ارتباطات با کیفیت بین حرفه

های پرستاری آماده، قرار دادن شبکه روی ابزارهای پرتابل الکترونیک یا بر بالین بیمار و  گزارش با تهیه فرم توان یم

های سیستم ثبت  دسترسی به سالمت از راه دور به اجرای مؤثر سیستم ثبت اطالعات کمک نمود. با ارتقای توانمندی

ای دریافت مراقبت دقیق و علمی فراهم خواهد شد. ارتقای سیستم ثبت  رتباط چند حرفهالکترونیک پرستاری و ا

های شود که پرستاران به وظایف و اصول کاری خود پی ببرند و جایگاه رشته برای دیگر گروه پرستاری سبب می

یش ارتقای مراقبت و های ثبت اطالعات در پرستاری باعث افزا(. همچنین سیستم3بهداشتی و درمانی مشخص گردد )

گیری بهتر های مدیریت، آموزش و پژوهش شده و لذا سبب تصمیمهای عملکردی پرستاران در زمینه همچنین حیطه

 شود.ای می ها به عنوان عضوی از تیم بین حرفه پرستاران و ارتقای نقش آن

 ریبدرس هب همان
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گیری است.  بزارهای نامتناسب برای اندازهای تعریف مبهم و استفاده از ا های مهم در زمینه استقالل حرفهیکی از چالش

 Skarها و همچنین شرح وظایف پرستاران دارد. وجود ابزارها نقش مهمی در ارزیابی و تعیین نقاط ضعف و قوت نقش

بعدی در زمینه  بیان کرده است که عدم وجود تعریف مشخص از استقالل باعث تفاسیر متعدد و ایجاد دیدگاه تک

اران شده است. در نتیجه پرستاری در زمینه استقالل نیازمند تعریف مشخص و همچنین وجود تئوری عملکرد مستقل پرست

 (.1مشخصی است )

نکته دیگری که باید به آن توجه نمود، کار تیمی است. کار تیمی از ضروریات همکاری پرستاران و دیگر اعضای تیم 

ثر باعث افزایش کیفیت مراقبت، افزایش انگیزه و کاهش اند که کار تیمی مؤ و همکاران بیان کرده Sollamiاست. 

ای است که خود منجر به افزایش مهارت و  گردد. یکی از تأثیرات مهم آن افزایش استقالل حرفه تعارض کاری می

گیری مستقل تصمیم (.1شود )گیری در پرستاران میشایستگی و قدرت پاسخگویی، اعتماد و احترام و توانایی تصمیم

مند تأیید و حمایت مدیران هستند. این حمایت باعث افزایش اعتماد به نفس، بازدهی و پیشرفت کار، انگیزه و امنیت نیاز

توانند به های درست میگیریهای بالینی با تصمیماند که مدیران در سیستمشود. مطالعات در این زمینه بیان کردهمی

-اند که ساختارهای ضعیف مدیریتی مهم و همکاران بیان کرده Sarkoohijabalbareziاستقالل پرستاران کمک کنند. 

ترین نقص دستیابی به پیشرفت در حرفه پرستاری محسوب شده و باعث اثرات منفی همانند بیزاری و نارضایتی افراد از 

ود استفاده (. حمایت مدیران و رویکردی که برای حل تعارض بین پرسنل خ0شود ) شان و در نتیجه ترک حرفه میحرفه

تواند در ارتقای روابط بین اعضای تیم مراقبتی مؤثر باشد. در حقیقت مدیران با پشتیبانی مناسب از پرسنل کنند میمی

 ای کارکنان داشته باشند. توانند کمک مهمی در جهت ارتقای ارتباط بین حرفهمی

در زمینه اشتغال و ارائه توانمندی و گسترش خدمات پرستاری در سطح جامعه فرصت بسیار خوبی برای پرستاران 

. گسترش خدمات اولیه استهای جامعه پرستاری در ارتقای سالمت جامعه و ارائه خدمات کیفی و خوب به مردم قابلیت

تواند خدماتی با هزینه کم و مناسب  کند که یک پرستار دانشگاهی چطور میبا مدیریت پرستاران در جامعه مشخص می

های ارائه خدمات در سطح جامعه با رهبری پرستاران اند که سیستمبیان کرده Gagneو   Choiه کند. را به مردم ارائ

ریزی و فرایند پیشگیری، مراقبت و همچنین ارجاع به پزشک در تیم گیری و برنامهنقش بسیار مهمی در تصمیم توانند یم

ان، باعث ایجاد جایگاهی برای معرفی جامعه پرستاری به مراقبتی داشته باشد. همچنین ارتقای خدمات اولیه توسط پرستار

دهند باعث ریزی این خدمات را در سطح گسترده در جامعه انجام میمردم خواهد شد. وقتی پرستاران مدیریت و برنامه

رائه آزادی عمل و همچنین اختیارات در مدیریت شرایط افراد جامعه و ا (.1شود )ها می ای آنافزایش استقالل حرفه

ترین مسائل  توانند پیچیدهتواند در زمینه استقالل پرستاران مؤثر باشد. از طرف دیگر پرستاران میها می مراقبت و بهبود آن

ترین خدمات تخصصی را در منزل به مردم ارائه دهند، اما باید مشکالت فرهنگی موجود و مشکالت و همچنین بحرانی

 رف شود.ها هم برط در جامعه و موانع کار آن

ای شود. در این زمینه ای نیز توجه ویژهای، بایستی به نقش آموزش بین حرفهدر نهایت برای دستیابی به استقالل حرفه

های آموزشی باشد که باعث افزایش قدرت افراد شود. های آموزش پرستاری، تمرکز بر ایجاد برنامه بایستی، اولویت

یان جهت شناخت خود، احترام به خود و توسعه رفتارهای مستقل و همچنین اصالح برنامه درسی برای کمک به دانشجو

سازی دانشجویان و کسب استقالل های تعاملی مناسب برای توانمندهای آموزش و یاددهی و سبک استفاده از استراتژی

 رسد.ای ضروری به نظر میحرفه
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