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  چکیده 
:مقدمه

 
قیقات و نوشته هاي این رشـته را      نظران، دانشگاهیان و محققین رشته پرستاري، تح       در حال حاضر صاحب   

ـ  ه از این رو تکامل مفهوم ب. ها مورد نقد قرار می دهند     طور دقیق بر اساس فلسفه و متدولوژي آن       ه  ب ه طور گـسترده اي ب
 .عنوان یکی از رویکردهاي مهم کاوش در توسعه دانش پرستاري مورد توجه  قرار گرفته است

:ها مواد و روش
 

است که در آن از رویکرد واکر و اوانت براي تکامل مفهوم وري این بررسی یک مطالعه مر
استقالل استفاده شده است، این رویکرد، یکی از روش هاي مفهوم پردازي و تکامل مفهوم است که نهایتاً به توسعه 

پوشش  تحت بر، در پایگاه داده هاي معتautonomyتئوري می انجامد، در این مطالعه ابتدا مفهوم استقالل با کلید واژه 
PMDR و INLM ک تک مقاالت با توجه به موضوع مربوطه، بازنگري شدند، سپس ـــمورد جستجو قرار گرفت و ت

، مشخص demonstration case ظاهر شدند و پس از آن موارد مربوط به autonomyتم هاي مربوط به کلید واژه 
  شدند

:ي پژوهشیافته ها
 

ر ادبیات پرستاري موجود است و این مفهوم همواره تعاریف متعددي از مفهوم استقالل د
 تصمیم گیري، آزادي،، تفکر بحرانی، بوده است و طبق ادبیات حرفه، تم هاي خود مختاري تاکنون در حال تکامل

  .خودکنترلی، توانایی، ظرفیت و شایستگی از  آن استخراج شد
:نتیجه گیريبحث و 

 
ه است و معنی آن در ادبیات پرستاري با مفهوم استقالل یک مفهوم انتزاعی و پیچید

مفاهیم مربوط دیگر، تداخل پیدا کرده است و تحلیل رسمی این مفهوم، باعث تشویق به استفاده درست از آن از لحاظ 
  .معناشناختی می شود
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  مقدمه 
پایه اي  و بنیادي مفاهیم از شدن حرفه اي

 محیط، فرد تعامل حاصل پدیده این. است پرستاري
 و چنین فرهنگ هم و فردي بین ارتباطات و کاري

. باشد می پیرامون آن ارزشی و فرهنگی زمینه هاي
 در که است مسایلی از یکی شدن حرفه اي تجربه
 توجه آن به باید اي معضالت حرفه حل و برخورد

 تجربه دانایی، شرایط ردنــــکفراهم . نمود بیشتري
 شرایط نمودن فراهم و عمل استقالل در و محوري،

از  جانبه همه و اصولی پرستاري هاي ارایه مراقبت
 قلمداد ایران پرستاري در اي حرفه مهم هاي اولویت

طور کامل در ه متاسفانه مفهوم استقالل ب  اما.گردد می
یکی از روش هاي مهم در . پرستاري توسعه نیافته است

  )1(.کامل مفاهیم است تتوسه دانش پرستاري
نظران، دانشگاهیان  بـــر صاحـــدر حال حاض

و محققین رشته پرستاري، تحقیقات و نوشته هاي این 
دولوژي ـــطور دقیق بر اساس فلسفه و مته رشته را ب

از این رو . ها مورد نقد و بررسی قرار می دهند آن
عنوان یکی از ه طور گسترده اي به تکامل مفهوم ب

هم کاوش در بسط و توسعه دانش ـــدهاي مکرـــروی
 .پرستاري مورد توجه و حمایت قرار گرفته است

) 2005(تـــر و اوانـــواک: نوان مثالـــعه ب
هایی چون ساخت، مشتق کردن و تحلیل  فعالیت
ه و اساسی در گسترش ــاي پایـــم را از کارهـــمفاهی

 )2(.هاي پرستاري می دانند تئوري
) 2005(و ملیس) 1991( کرامرچنین چین و هم

نیز معنقدند که تکامل مفهوم از جمله موارد ضروري و 
ها و دانش پرستاري  حتمی در بسط و توسعه تئوري

 )3،4.(است
یل و ـــامل، تحلـــتک) 1989( تاد و چادویک

واضح سازي مفاهیم را یکی از راهکارهاي اساسی در 
ه هاي مهم ایجاد ارتباطات مؤثر و یکی از ابعاد و جنب

کلی اولین مرحله در  طوره  ب.)5(،اجتماعی می دانند
ئوري، توسعه مفهوم و خلق یک ـــترش تـــیند گسافر

مفهوم پنداشتی است که خود یکی از مراحل بسیار 
در این . اساسی در گسترش تئوري محسوب می شود

مرحله، مفاهیمی که در رابطه با پدیده مورد نظر هستند، 
طی . ه، مشخص و تعریف می شونداختصاصی گردید

یند ااین مرحله، خلق یک مفهوم پنداشتی خود یک فر
ذهنی است که در جریان آن ساختار ذهنی ایجاد شده و 
. عقاید مربوط به آن بر اساس تجربه شکل می گیرد

ت که براي تعیین مفاهیم و ـــهایی آن اســـنتیجه ن
یی هاي موجود در یک موقعیت خاص معیارها پنداشت

وجود آمده و منجر به تفسیري مشترك و در نهایت ه ب
  .ارتباطی مؤثر می شود

ه در تکامل مفاهیم ــهم کـــتراتژي مـــسه اس
بازیابی : پرستاري مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از

یک  مفهوم، واضح سازي مفهوم و تحلیل مفهوم که هر
دستیابی از این سه رویکرد از فرایندهاي مختلفی جهت 

 سومین ،تحلیل مفهوم. به اهداف خود استفاده می کنند
استراتژي مهم جهت تکامل مفهوم است که فرایند 

ها بر اساس  تعیین عناصر، اجزاي مفاهیم و بررسی آن
این . تعدادي از معیارهاي مشخص را شامل می شود

کار گرفته ه فرایند معموالً بیشتر در رابطه با مفاهیمی ب
چه و ادبیات پرستاري ـــ در تاریخقبالًی شود که م

طور واضح بیان شده اند، ه معرفی، تعریف و تا حدودي ب
ها را به سطح   آن،اما قصد داریم از طریق تحلیل

بر این  بنا. باالتري از توسعه و تکامل سوق دهیم
مفاهیم مورد تحلیل ابتدا با اجزاي خود شکسته و 

 تا ویژگی ها و ابعاد  قرار می گیرندمجدداً مورد بازسازي
تا کنون . ف شودـــین و تعریـــوبی تعیـــها به خ آن

فاهیم توسط ـــلیل مـــرویکردهاي مختلفی جهت تح
ه محققین و صاحب نظران رشته پرستاري معرفی و ب

 )6(.کار گرفته شده است
  ها مواد و روش

است که در آن  مرورياین بررسی یک مطالعه 
ت براي تکامل مفهوم استقالل که از رویکرد واکر و اوان

از ملزومات حرفه اي شدن در پرستاري است، استفاده 
یکی از ) 2005(ر و اوانتـــت، رویکرد واکـــشده اس
وم پردازي و تکامل مفهوم است ـــاي مفهـــروش ه

 در این عه تئوري می انجامد،ـــکه نهایتاً به توس
ت، که خود مطالعه با استفاده از رویکرد واکر و اوان

ون ـــســـله اي ویلـــ مرح11ده رویکرد ـــتعدیل ش
که یک ) autonomy(اللـــتقـــهوم اســـت، مفـاس
ده چند بعدي و پیچیده است، تحلیل شده ـــدیـــپ

  .است
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اب ـــتـــدر ک) 2005(تــــــر و اوانــــــواک
strategies of theory construction in nursing 

  : عبارتند از،)2(،مراحل تحلیل مفهومنوشته اند که 
  انتخاب مفهوم  -

Select a concept 
  تعیین هدف تحلیل -

Determine the aims or purposes of analysis 
  شناسایی موارد استفاده از مفهوم-

Identify all uses of the concept that you can 
discover 

  تعیین ویژگیهاي تعریف کننده مفهوم -
Determine the defining attributes 

  شناسایی یک مورد الگویی -
Identify a model case 

  شناسایی موارد مرزي،مخالف،ابداعی -
Identify borderline, related, contrary, 
invented, and illegitimate cases 

  شناسایی پیشایندها و پیامدها -
Identify antecedents and consequences 

  د تجربینمو -
Define empirical referents 

در این مطالعه ابتدا مفهوم استقالل با کلید واژه 
autonomy در پایگاه داده هاي معتبرتحت ،PMDR 

 Science direct ،Ovid journals مانند INLM1و 
، مورد جستجو قرار گرفت و تک تک Blackwellو 

 مقاالت با توجه به موضوع مربوطه، بازنگري شدند،
 ظاهر autonomyمربوط به کلید واژه  سپس تم هاي

وط به ــربـــــوارد مــس از آن مــد و پــدنــش
demonstration caseه هایی از زندگی ــمونــ که ن

واقعی هستند، مشخص شدند، در مروري بر مقاالت 
ودند، بمختلف که رویکرد واکر و اوانت، استفاده کرده 

احل واکر و اوانت را طی هیچ کدام از محققین تمام مر
نکرده بودند، مخصوصاً این که در ارائه موردها، به 
بعضی از موارد، اشاره کرده بودند، در این مطالعه هم به 

اب مفهوم، ویژگی هاي تعریف کننده ــل انتخــمراح
 .و مورد ابداعی بسنده شد وــورد الگـهوم، مـمف

  ي پژوهشیافته ها
 چند بعدي است، استقالل یک پدیده پیچیده و

 به معنی nomos و autosاین مفهوم از کلمات یونانی 
این استقالل به  بر بنا. است) Rule(و قانون) self(خود

                                                
 

، لغت نامهریف آن در ــت و تعــمعنی خودقانونی اس
تاري، حق ــمخــت یا حالت خودفیــیــش کــزایــاف

خودمختاري، آزادي خود هدایت کننده و مخصوصاً عدم 
 heteronomyابستگی اخالقی است و بر خالف واژه و
طور خاص ه است که هترونومی ب) وابستگی به دیگران(

  )7.(بر کمبود آزادي اخالقی و یا خودتعیینی، داللت دارد
ر استقالل یک مفهوم خیلی انتزاعی است و د

، قدرت، تصور، پرستاري با مفاهیم حرفه اي شدن
تگی، اشتباه ــم وابسدــو ع  جوابگویی،کنترل، اختیار

می شود و معنی واقعی آن در ادبیات پرستاري غیر 
  .واضح است

تعاریف متعددي از مفهوم استقالل در ادبیات 
پرستاري موجود است و این مفهوم از زمان یونان 
باستان تاکنون در حال تکامل بوده است و طبق ادبیات 

مربوط به حرفه، تم هاي خودمختاري، تفکر بحرانی،  
تصمیم گیري، آزادي، خودکنترلی، توانایی، ظرفیت و 

 که در قسمت بحث شرح شایستگی از  آن استخراج شد
  .داده شده اند

  بحث و نتیجه گیري
سند که ــمی نوی) 1999(نانــو کی) 1998(الوــب

مفهوم استقالل در ادبیات پرستاري خیلی گسترده است 
وجود هانی آن ــریف جــورد تعــو توافق نظر در م

 )7،8.(ندارد
ه پرستاري ــد که در زمینــمی نویس) 1998(بالو

  :ر می گرددباستقالل به سه حیطه 
   وضعیت حرفه ايتمایل افراد دیسیپلین براي) 1
 اجتماعی شدن دتاثیر زنان و پرستاران بر روي فراین) 2

  پرستاري 
  )7(. ارتباط استقالل با رضایت شغلی پرستاران)3

، استقالل را به )1995(1الرچنین فالر و ف هم
عنوان حق خودمختاري و آزادي فردي می داند و 
مترادف آن، عدم وابستگی، آزادي، آزادي اجتماعی و 

  )9(.خودتعیینی، است
تـاري ارزش زیــادي بـراي ـــرفـه پرســح

 استـقـالل قـائل است زیرا استقـالل به عـنوان یکی از
ست، مرور ادبیات ملزومات حرفه اي شدن در پرستاري ا

  تقاللـپرستاري نشان می دهد که تعاریف مربوط به اس
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تقالل مربوط به عملکرد ــمفهوم اس .مبهم هستند
حرفه اي پرستاري در ادبیات پرستاري چند سالی است 
که مشاهده می شود و پیش فرضی که در اغلب این 
منابع وجود دارد این است که استقالل براي حرفه 

 است و در این راستا مدیران پرستاري پرستاري مطلوب
دنبال این مقوله هستند که درك کارکنان پرستاري ه ب

  )10(.را از این مفهوم افزایش دهند
مربوط به استفاده از این  قدیمی ترین مدرك

مفهوم به یونان باستان و قبل از میالد، بر می گردد و 
 اشاره داشته است به autonomousواژه  در آن زمان

ایی که ــجارهــیتی که شخص براي تعیین هنوضع
  )11(.ها زندگی کند می خواهد طبق آن

محققین پرستاري استقالل را از ابعاد تئوریک و 
روش شناختی مختلف، مورد مطالعه قرار داده اند، در 
میان ادبیات پرستاري براي معنی استقالل پرستاري از 

ه ساخت هاي نظري مختلف و ناسازگار، استفاده شد
  )11(.است

ت و در ــاستقالل یک مفهوم خیلی انتزاعی اس
درت، تصور، ــپرستاري با مفاهیم حرفه اي شدن، ق

باه ــگی، اشتــو عدم وابست کنترل، اختیار، جوابگویی
می شود و معنی واقعی آن در ادبیات پرستاري غیر 

  .واضح است
ومی بر ــمی نویسد که اتون) 1997(ویلکینسون
ن که پرستاران قادر باشند خودشان می گردد به ای

تصمیم گیري نمایند و پایه دانش حرفه اي شان را 
  )13(. که دوایر هم با این نظر موافق است،)12(،بسازند

مفهوم استقالل را با استفاده ) 1982(بتی و لویس
از ادبیات پرستاري و جامعه شناسی، تحلیل نمودند، اما 

نسبتاً کم بود و ها  دامنه ادبیات مورد استفاده آن
نتوانستند خصوصیات تعریف کننده مفهوم را شناسایی 

  )14.(کنند
چنان که مالحظه فرمودید، تعاریف متعددي  هم

از مفهوم استقالل در ادبیات پرستاري موجود است و 
این مفهوم از زمان یونان باستان تاکنون در حال تکامل 

ذیل بوده است و طبق ادبیات مربوط به حرفه، تم هاي 
  :از آن استخراج شد

  
  

   خودمختاري
بوط به مر این واژه در میان ادبیات معاصر

مختاري هسته استقالل استقالل یافت می شود، خود
است و در واقع عمل کردن طبق مجموعه اي از اصول 

  .و قوانین است
تقالل ــاس مورد ل از کانت درــ کاترین به نق

بلکه باید  اراده فرد مشمول قانون نیست، می گوید،
  )7(.براي آن قانون گذاشت

  توانایی، ظرفیت و شایستگی
رفیت و شایستگی، از دیگر ــتم هاي توانایی، ظ

تند، هاورث ــقالل هســوط به استــربــتم هاي م
 ،گفته است که شایستگی بنیاد) شناس و فیلسوف روان(

استقالل است، فرد تالش می کند که بتواند اقدامات 
 دهد و قادر باشد مهارت هاي مربوط به هدف دار انجام

توانایی یا شایستگی شامل  .آن توانایی را گسترش دهد
  )15.(دانش و ظرفیت براي خودکنترلی است

راي ــش بــدان: دــی گویــم) 1983(وتــآیدل
مختاري ضروري است و راه را براي قدرت و اختیار دخو

  )16.(باز می کند
، شایستگی و  بسیاري از نویسندگان پرستاري

  )11،18.(دانش را با کسب استقالل همبسته، دانسته اند
  تفکر بحرانی

طور خیلی نزدیک با ه یکی از تم هایی که ب
تصمیم گیري در مفهوم استقالل، وابستگی دارد، تم 

ص داراي ــوید، شخــکانت می گ. تفکر بحرانی است
ها  استقالل بر روي قوانین و اصول تفکر می کند و آن

  .می پذیردرا 
، رفلکشن را احساس شدن نسبت )1986(هاورث

به تفکر و هدایت توسط تفکر، عمل بر اساس استدالل 
و واکنش به ایمپالس ها و عوامل مؤثر بیرونی، توصیف 

  .نموده است
داردها، ـانــالل، استــقــص داراي استــخــش
ر روي ــکه ب نــد از ایــول را بعــا و اصــارزش ه

. ردــذیــجام داد، می پــیق انــکر عمــفا تــه آن
اسی ــکــکر انعــدف با تفــام هــقالل انجــتــاس

  ).15(است
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  تصمیم گیري 
چنین، تصمیم گیري یک تم مرکزي در  هم

مفهوم استقالل است که دو جزء اصلی مربوط به این 
که تصمیم گیري جزء ویژگی هاي مفهوم استقالل 

  :است، وجود دارد
ن که فرد، آزادي دارد که بهترین را اول ای

که فرد  انتخاب کند و از انتخاب راضی است، دوم این
  .که بر اساس خود عمل کند، مختار است  براي این

ه عنوان کرده است که استقالل ب) 1986(هاورث
د و از طریق ــه می یابــکی توسعــطور سایکولوژی

  )15.(فعالیت هاي تصمیم گیري، نمود پیدا می کند
  آزادي

در میان ادبیات پرستاري، استقالل تحت عنوان 
وضعیتی از آزادي یا عدم وابستگی که شخص براي آن 

  .دست می آورد، بیان شده استه می جنگد و آن را ب
، استقالل را عدم وابستگی آگاهی رومانتیک ها

 ها تعادل ما بین خود و زمینه دانسته اند و ادبیات آن
  )1(.، بررسی کرده اندخود

و دیگر نویسندگان رومانتیک، استقالل را روسو 
تی از برآورده شدن کامل تمایالت ــوان حالــبه عن

  )7(.دانسته اند
  خودکنترلی

 کاترین به نقل از اریکسون و هولدون تم خود 
کنترلی، در بحث هاي استقالل متداول است، اثر خود 

کننده هاي محیطی که کنترلی و ارتباط آن با محدود
  .مؤثر بر خودکنترلی هستند، مورد بحث قرار داده اند

افراد داراي استقالل، ظرفیت شناخت حوزه هاي 
استقالل را براي زندگی مستقل می شناسند چرا که 
آزادي بدون هیچ گونه محدودیت ممکن است به هرج 

این اشخاص مستقل، ظرفیت  بر و مرج، منجر شود، بنا
شایستگی در زندگی  طریق منطقی بودن وخود را از 

  )7(.خالق، نشان می دهند
  تعاریف

در فرایند جداسازي مفهوم پیچیده استقالل از 
میان پیشامدها و پیامدها و مفاهیم مرتبط، اکنون معنی 
اصلی استقالل قابل تعریف است، تعریف نظري آن 

مختار ست از کیفیت یا حالتی که شخص خودعبارت ا
 استقالل ظرفیتی است که ،ر اختصاصیطوه است و ب

در آن فرد خودش اقداماتش را از طریق انتخاب غیر 
وابسته در میان مجموعه اي از اصول و قوانین تعیین 

  .کند که فرد نسبت به این اصول و قوانین پایبند است
  ویژگی هاي معرف مفهوم

مشخص شدن ویژگی هاي تعریف کننده مفهوم، 
هستند که این ویژگی ها یا در تحلیل مفهوم ضروري 

  )2(.خصوصیات بیان کننده وجود مفهوم هستند
وط به تعریف نظري ــلی مربــیات اصــخصوص

  :استقالل طبق این تحلیل عبارتند از
فرد -2 ،فرد می تواند اعمالش را تعیین کند-1

طور شایسته اعمال را که تعیین کرده ه می تواند ب
اعمال و -3، )دفرد شایستگی دار(است، انجام دهد

اعمال و -4 ،تصمیمات فرد بر اساس تفکر عمیق است
تصمیمات فرد با مجموعه قوانین درونی فرد که فرد به 

تصمیمات به -5 ،خوانی دارند ها معتقد است، هم آن
عوامل (.طور مستقل از کنترل خارجی، اتخاذ می شوند

  )ها محدودیت اعمال نمی کنند بیرونی بر روي آن
   پیامدهاپیشایندها و
هوم ــل مفــندهاي اقتباس شده از تحلییپیشا

واضح سازي حوزه هاي مداخالت، خیلی  می توانند در
ندها، حوادث یا شرایطی هستند که یسودمند باشند؛ پیشا

ل مفهوم ــحلیــدر ت). 2(،وم رخ داده اندــقبل از مفه
ی ارثی، ــرفیت ذهنــظ: ندها عبارتند ازیاستقالل، پیشا

 قوانین و استانداردها قرار  وتحت تأثیر باورهااخالق، 
گرفتن، دانش کافی براي توسعه شایستگی، دانش در 
مورد ارزش ها و باورهاي فردي، توانایی استدالل و 

  .توانایی خودکنترلی است
پیامدها ممکن است به زمینه اي که مفهوم در 

 و در این تحلیل، ،)2(،آن وجود دارد، مربوط باشند
وضعیت حرفه اي :  ذیل نمود پیدا کردندپیامدهاي

فردي، آزادي، اختیار و قدرت، توسط دیگران شایسته 
شناخته شدن، رضایت فردي، گسترش حیطه بیان 

  .استقالل
  مورد مدلی 

استراتژي مفید دیگر در تحلیل یک مفهوم 
چنان که  انتزاعی، ارائه نمونه اي از مدل می باشد، هم

وده اند، نمونه مدل، ــمبیان ن) 2005(واکر و اوانت
نمونه اي است که تمام خصوصیات تعریف کننده 
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از مفهوم مورد  مفهوم را دارد و در واقع مثال محضی
یکی از بهترین روش ها در شرایط یک . تحلیل است

تحلیل خوب، پیدا کردن مورد یا مصداقی است که 
چنین نمونه اي . مثالی از مفهوم تحت مطالعه باشد

  . روشن و واضح انتخاب شودبایستی کامالً
استفاده از مدل به تحلیل گر کمک می کند ببیند 
چه ویژگی هایی اساسی وجود دارد که باعث می شود 

. ببردکاره ور مناسب بــطه یک فرد لغت یا واژه را ب
مدل ها در واقع مصادیقی از مفهوم مورد مطالعه را 

د لذا براي یک تحلیل خوب ضروري نمنعکس می کن
این مورد عمدتاً بر اساس تعریف و زمینه کاري . تندهس

 )2(.تحلیل گر از مفهوم مورد نظرش انتخاب می شوند
 5تهاي ویژه قلبی به مدت  ج در بخش مراقب.ر

سال است که کار می کند اما سابقه کار کلی او حدوداً 
 2 تخت خوابه است، در ساعت 8 سال است، بخش 12

ده می کند، می بیند شب که مانیتور مرکزي را مشاه
یون ــبریالســ فی6ت ــمار تخــیــم بــتــکه ری
است، فوراً با سوپر ) ventricular fibrillation(بطنی

واهد ــیرد و از او می خــاس می گــوایزر بالینی تم
متخصص معالج بیمار را خبر کند، اما سوپر وایزر مردد 

د، طور  او را خبر کنه است که در این موقع شب چ
 را خبر می کند و ءپرستار بخش فوراً اعضاي کد احیا

 محض هدستگاه دفیبریاالتور را آماده می کند و ب
رسیدن پزشک اورژانس به بیمار شوك می دهد و ریتم 

در این مثال تمام خصوصیات . بیمار اصالح می شود
سوپر (مفهوم استقالل مشاهده می شود و منبع خارجی

  .رستار را عوض کندنمی تواند تصمیم پ) وایز
  مورد مرزي

استفاده از موارد مرزي، وقتی که می خواهیم 
تزاعی است و هم به صورت نیک مفهوم را که هم ا

باه فهمیده ــجا استفاده می شود و هم اشته ب مکرر نا
مورد مرزي موردي است که : می شود، خیلی مفید است
مفهوم مورد ) ها نه تمام آن(تعدادي از ویژگی هاي

  . لیل را دارا می باشدتح

موقعیت هایی که مفهوم گاهی اوقات و یا تحت 
ها ظاهر می شود، را  یک سري از شرایط خاص در آن

به عنوان موارد مرزي می نامند که در تحلیل مفاهیم 
به عبارت دیگر . بسیار مفید و کمک کننده هستند

مفاهیمی وجود دارد که فرد تحلیل کننده مطمئن 
نوان یک مثال با مفهوم تحت ــا به عــت که آیــنیس

در چنین . مطالعه اش مطابقت و هماهنگی دارد یا نه
موارد مرزي گرچه براي تقسیم بندي با مشکل مواجه 

ها را مورد  طور عمدي آنه هستند ولی تحلیل گران ب
  )2(.استفاده قرار می دهند

چه که موارد مرزي را دچار مشکل  با درك آن
ل کننده می تواند تعیین کند که چه می کند، فرد تحلی

عناصري براي مفهوم مورد نظر مهم و اساسی هستند و 
  کدام دسته از عناصر بی اهمیت محسوب می شوند

  موارد ابداع شده 
در بعضی مواقع ممکن است مفهوم تحت مطالعه 
به گونه اي باشد که جهت تعریف و شفاف سازي آن 

نه هاي مختلفی ها و نمو نتوان به تعداد کافی مثال
کار گرفتن مفهومی ه در چنین مواردي ب. ارائه نمود

خارج از تجربیات فرد می تواند مفید و کمک کننده 
تاري مرهون همبستگی ــقالل پرســاست. )2،19(،باشد

داعی ــثال ابــورد مــدر م. مابین تیم پرستاري است
  :می توان از مثال ذیل استفاده نمود

بخورگاه جدید مهاجرت  گله اي فیل به یک آ
ها به مقصد برسند، یکی از  نآمی کنند قبل از این که 

 یفیل ها  با باال بردن خرطومش نعره می زند که بعض
از اعضاي گله جا مانده اند و با این نعره باعث می شود 

  .تا جا مانده ها به گله برگردند و با هم به مقصد برسند
پیچیده مفهوم استقالل یک مفهوم انتزاعی و 

است و معنی آن در ادبیات پرستاري با مفاهیم مربوط 
دیگر، تداخل پیدا کرده است و تحلیل رسمی این 
مفهوم معنی آن را روشن می کند و باعث تشویق به 

اختی، ــنناشــاظ معــت از آن از لحــفاده درســاست
  .می شود
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Concept Analysis of Autonomy in  
Nursing: A Review Study 
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Abstract 
Introduction: Currently, nursing authorities, 
researchers and scholars closely criticize 
nursing researches and documents based on 
its philosophy and methodology, hence the 
concept development is considered as one 
of the most important approaches for 
nursing knowledge development. 
 
Materials & Methods: The present study 
was a review that used Walker and Avant 
approach for the autonomy concept 
development. This approach is one of the 
methods of conceptualization and concept 
development that eventually resulted in the 
theory development. In this study, the 
autonomy concept was searched by using of 
the autonomy keyword, in valid data bases, 
PMDR and INLM. Then all of the related 
articles reviews and themes related to the 
autonomy keyword were determined. 

Findings: There are various definitions of 
autonomy in nursing literature and the 
concept has been in evolution until now and 
based on professional literature review, 
many concepts including themes of self 
governance, ability, capacity, competent, 
self-controlling, freedom, critical reflection 
and decision making have been extracted. 
 
Discussion & Conclusion: The concept of 
autonomy is an abstract and complex 
concept and its meaning has intervened 
with other concepts. Formal analyzing of 
the concept could result in appropriate 
usage, semantically.     

  
Keywords: concept analysis, autonomy, 
Walker and Avant approach, nursing 
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