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Abstract 

 

From a nursing perspective, the human being is a multidimensional 

entity whose spiritual dimension is central to all aspects and has a 

significant impact on health. Spirituality and spiritual care are an integral 

part of holistic care in nursing. Therefore, these factors can play an 

important role in patient recovery and achieving health objectives when 

taken into consideration. 

The present study was performed to review the available literature 

regarding the status and role of spiritual care in nursing published during 

2000-2018. We aimed to determine the importance of spiritual care 

education in enhancing the competencies of the nursing profession and 

provide the condition for further studies.  
Studies have shown that the concept of spirituality and spiritual care in 

the health system have remained subjective, ambiguous, and complex. The 

findings of numerous studies have demonstrated that education has a great 

influence on the progress and development of spiritual care in nursing. 

Consequently, more attention should be paid to spiritual care education as a 

necessity for increasing the efficiency of nurses in a health team.  

According to the results of various studies, it is suggested that the 

managers, health planners, and nursing educators provide a platform for 

promoting the professional performance of nurses by formulating the 

policies of spiritual care education, Spiritual care is an inseparable part of 

the professional life of nurses. As a result, paying attention to this aspect of 

care in this profession seems to be essential. 
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 پرستاری حرفه در معنوی هایمراقبت نقش بر مروری
 

 *2یولیا مالئی محمد ،1سهیلی مژگان

 

 
 

 

 

 چكیده

در مرکز  یبعد معنو کهاست  یچندبعد یموجود انسان نگر،جامع یپرستار دگاهید از

 جزء یمعنو مراقبت و تیمعنو. دارد یالمتر کسب سب ییسزاهب ریتأثابعاد قرار داشته و  نیا

 در یمهم نقش تواندیم آن به توجه و شده محسوب یپرستار در نگرکل مراقبت نفکیال

 .باشد داشته یسالمت اهداف به یابیدست و مارانیب بهبود

 سال زمانی بازه در منتشرشده موجود متون بر مروری با است شده سعی حاضر مطالعه در

 طریق، این از تا گردد بررسی پرستاری در معنوی مراقبت نقش و جایگاه ،0202 تا 0222

 زمینه و شده مشخص پرستاری حرفه هایصالحیت ارتقای در معنوی مراقبت آموزش اهمیت

 . گردد فراهم بیشتر مطالعات برای

 سیستم در معنوی مراقبت و معنویت مفهوم که هستند آن از حاکی شدهبررسی مطالعات

 اغلب نتایج. است مانده باقی پیچیده و مبهم ذهنی، مفهومی صورتبه چنانهم سالمت

 در معنوی مراقبت تکامل و پیشرفت بر زیادی تأثیر آموزش که اندداده نشان مطالعات

 امر به بیشتری توجه است الزم سالمت تیم در پرستاران قدرت افزایش برای و دارد پرستاری

 . گردد معطوف ضرورت یک عنوانبه معنوی مراقبت آموزش

 مربیان و ریزانبرنامه مدیران، شودمی پیشنهاد شدهبررسی مطالعات نتایج به توجه با

 برای را زمینه معنوی، مراقبت آموزش جهت نیاز مورد هایمشیخط تدوین با پرستاری

 ناپذیرتفکیک بخش معنوی، مراقبت زیرا نمایند؛ فراهم پرستاران ایحرفه عملکرد ارتقای

 این در مراقبت این ابعاد قراردادن توجه مورد بنابراین باشد؛می پرستاران ایحرفه زندگی

 .دارد ضرورت حرفه

 

 پرستاری و معنویت معنوی، مراقبت پرستاری، آموزش های کلیدی:واژه
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 همقدم

 و بوده یپرستار جوهر و مرکز مراقبت، مفهوم

. باشدیم یپرستار فیتعار ریناپذییجدا بخش همواره

 به یپرستار در یرسم مراقبت دهیعق غرب، در

Nightingale در )ص(امبریپ مسجد به اسالم در و 

 ،یپرستار مراقبت کیفیت(. 1) گرددیبازم نهیمد

 ،یعاطف ،یروان ،یجسم ینیازها به رپرستا یپاسخگوی

 بهها آن که یاگونهبه است؛ بیماران یمعنو و یاجتماع

 رضایت و بازگردند خود یطبیع و سالم یزندگ

 (.2) شود جلب پرستاران و بیماران خاطر

 اریبس یپرستار یوجود انسان برا یجنبه معنو درک

است که  نگرکل یارشته یپرستار رایز باشد؛یممهم 

 نی. در ادارد مارانیب به نگرجامعدر ارائه مراقبت  یعس

 انسان یابعاد وجود یبر تمام ،نسبت به مراقبت نگاه نوع

 یو معنو یاجتماع ،یروان ،یستیز یموجود عنوانبه

 در نگرجامعارائه مراقبت  شرط نیبنابرا شود؛یم تمرکز

را  تیمعنو(. 3) باشدیم یمعنو بعد به توجه ،یپرستار

 هدف، و مفهوم اعتماد، قدرت، و دیام عنوانبه وانتیم

 دهیعق گران،ید و خود به داشتن اعتماد د،یعقا ،یبخشندگ

 ت،یخالق اخالق، ارتباط، و عشق باالتر، یوجود به داشتن

 طیشرا در قدرت و دیام از یمنابع افتنی و ییخودشکوفا

 (.4-6) نمود فیتعر یدیناام

 یمعنو مراقبت ،یپرستار در مراقبت ابعاد از یکی

به انجام اعمال  کمک همچون یاست که شامل اقدامات

 و شیآسا باعث که باشدیم ییهاتیفعالو  یمذهب

 ،یمعنو یسالمت نفس،اعتمادبه شیافزا مار،یب یراحت

 و یزندگ تیفیک بهبود بودن،خوبو  تیتمام احساس

مقابل  در و شده یفرد نیبهبود ارتباطات ب نیهمچن

 یمعنو سترسید ،ییتنها احساس شکاه به منجر

(Distress Spiritual)  استرساضطراب،  سطوح کاهشو 

 (.7-9) گرددیم مارانیب در یافسردگ و

 اغلب تیمعنو که ندهست معتقد سنگانینو از یاریبس

 نیا. دارد وجود زین یمذهب یرسم دهیعق ابیغ در

 مراقبت ای و یمذهب مراقبت با ینیگزیجاقابل مراقبت،

و  یادیبن یبه سؤاالت انسان و نبوده یاجتماع -یروان

درد، رنج و مرگ پاسخ  ،یزندگ یمعنا رینظ یاساس

 در ینظر اتفاقتوجه داشت که  دیبا(. 3،11) دهدیم

 یهادرس طرح در و ندارد وجود مفهوم نیا فیتعر مورد

آن  یبرا یواحد یروش آموزش ،یپرستار آموزش

 یمبتن یهاورالعملدست نیبراعالوه. است نشده مشخص

 یبرا الزم یهااستیسو  استانداردها پژوهش،بر 

 الزم تیکفا از یمراقبت معنو طهیدر ح انیدانشجو

به ذکر است که پرستار  الزم(. 11) باشندینم برخوردار

 رایز دارد؛ مارانیب از یمراقبت معنو ارائه در یمهم نقش

 ارتباط نیا در تواندیمبوده و  هاآندر ارتباط مستمر با 

. سازدو برآورده  نموده ییرا شناسا مارانیب یازهاین مداوم،

مناسب  طیمح کیوجود  زیپرستار و ن تیو حساس یآگاه

قرار داده و پرستار  ماریرا در دسترس ب یکه منابع معنو

 یاجرا یالزم برا طیقرار دهد، از شرا تیرا مورد حما

 (.12) باشدیم یموفق مراقبت معنو

در  و بوده یپرستار فیوظا از یبخش مراقبت نیا

 زین یپرستار آموزش یهادستورالعملو  یاخالق یکدها

 که دهندیماغلب مطالعات نشان  جیشده است. نتا نیتدو

 جهت الزم یآمادگ هنوز یمختلف لیدال به پرستاران

 و ندارند را مارانیب یمعنو یازهاین رفع و ییشناسا

 قرار پوششرا تحت  زهااین نیا دیکه چگونه با دانندینم

 یشتریب یدانشگاه موزشبه آ هاآنارتباط،  نیا در. دهند

و  اشتهمشکل د ،مفهوم نیا فیدر تعر رایز ؛دارند ازین

 اریبس ،یمعنو یازهاین مفهوم از هانآ فیدرک و تعار

 که است یحالدر نی(. ا13-11) باشدیم عیوس و متفاوت

 تواندیم یمعنو مراقبت طهیح در شتریب مطالعات انجام

فرهنگ  ها،آن یسالمت و زهیانگ پرستاران، آموزش یبرا

 هاآنمراقبت توسط  تیفیبهبود ک ،عملکرد بهتر ،یسازمان

 و دیمف ماران،یب یبهبود و سالمت ترمهم همه از و

 (.16) باشد یکاربرد

 به نسبت اخیر یهاسال در که یاهمیت به توجه با

 و درمان و بهداشت حیطه در معنویت مقوله

از الزامات حرفه  یکی عنوانبه یمعنو مراقبت ویژهبه

 بود آن بر یمقاله سع نیا در است، شده معطوف یپرستار
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مراقبت  نقشو  تیبر متون موجود، اهم یبا مرور تا

 نهیزم ق،یطر نیگردد تا از ا یبررس یدر پرستار یمعنو

در  یمورد آموزش مراقبت معنو در شتریبمطالعات  یبرا

 .شود فراهم یپرستار حرفه یهاتیصالح یارتقا یاستار

 

  متون بررسی

 روایتی -مروری مطالعات نوع از که حاضر پژوهش در

 Spiritual" کلیدی کلمات از استفاده با است،

Care،Nursing Education ، Nursing وSpirituality " 

 علمی مجالت در شدهچاپ انگلیسی و فارسی مقاالت تمام

 2111 سال از نظر مورد موضوع با مرتبط خارجی و داخلی

 ،Elsevier، Google Scholar هایپایگاه در 2112 تا

Magiran وPubmed  گردیدند نتخابا و شده جستجو.  

ابتدا با  شده،استخراجمقاالت  یابیارز منظوربه

با  هانمقاالت، ارتباط آ دهیو چک نیاستفاده از عناو

و در صورت ارتباط و  شد مشخص پژوهشموضوع مورد 

 یکه نسبت به بررس یدو نفر از پژوهشگران توسط دییتأ

 یبرا) دییتأمورد  مقاالت جزءنداشتند،  یآگاه گریکدی

 که یمقاالتذکر است  انیشا. ند( قرار گرفتقیدق یابیارز

مرتبط  یمعنو سالمت ای یمعنو مراقبت موضوع به

 نبود، دسترس در هاآن کامل متن که یمقاالتنبودند، 

 با رمرتبطیغ شدهچاپ یهانامهانیپاو  نیآنال یهاکتاب

 مقاالت ادامه، در. شدند حذفجامعه پژوهش  از یپرستار

 و تیاهم هینظر شباهت و ارزش محتوا بر پا از ماندهیباق

 در وشدند  یبررس یدر پرستار یمراقبت معنو نقش

 .(1شکل ) دندیگردمرتبط انتخاب  قالهم 23 ت،ینها

 و مرورشده مطالعات متفاوت یشناسروش لیدل به

  مرور در یامشاهدهو  یارمداخلهیغ مطالعات وجود
 

 

 

 

      

 

 

 
  

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه نديفرا: 2 شکل
 

 

 در شدهندکسیا ،ی)بازه زمان هاتیمحدودو اعمال  هادواژهیکل براساس مقاالت تمام استخراج

 (=1127n) (یسیانگل زبانو  یپرستار مجالت

 

 نظر مورد موضوع با ودنبمرتبطمقاالت از نظر شباهت، ارزش محتوا و  دهیچک یبررس

(937n=) 

 

 پژوهشگر دو توسط هاآن تیفیک یابیارز و مرتبط مقاالتمتن کامل  آوردندستبه

(227n=) 

 

 شدهیینها مقاالت یهاافتهی نیترمهم از یاخالصه هیته وها آن یدهسازمان ها،داده استخراج

(23n=) 

 

 مضمون سهدر قالب  نیمضام نمودنخالصه و هاداده یفیک بیترک

 

 (=11n) مقاله کامل متن به یدسترس عدم لیدلمقاالت به  حذف

 (=264n) رمرتبطیغ مقاالت حذف    

 (=91n) یپوشانهم یدارا و یتکرار مقاالت حذف    
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و  یتیروا کردیرو از هاداده بیترک منظوربه ،گرفتهصورت

 یهاافتهی و شد استفاده نیمضام یبندخالصهروش 

 ابعاد و یمعنو مراقبت فیتعارلب سه مضمون در قا مشابه

 عملکرددر  یمراقبت معنو نقش ،یپرستار در آن

 یدر آموزش پرستار یمراقبت معنو نقشو  یپرستار

 هر یاصل یهاافتهی از یاخالصهو  شدند یبندطبقه

 .دیگرد هیته مطالعه

 

  پرستاری در آن ابعاد و معنوی مراقبت تعاريف

از  ییهاها و روشیتصورت فعالبه ی،مراقبت معنو

 ی،معنو یزندگ یفیتک یمراقبت است که موجب ارتقا

ممکن  یمعنو مراقبت. شودیم یسالمت و عملکرد معنو

و  ابد،ی یتعال یفعل تیموقع از تااست فرد را قادر سازد 

را  گرانیارتباط با د و نمودهمفهوم آن را درک  و معنا

 (.17جربه کند )ت

 یزندگ در مقصود و معنا درک قیتصد با مراقبت نیا

 یعملکردها و باورها قیطر از است ممکن که فرد توسط

. باشدیم مرتبط نشود، ای و شده داده نشان یمذهب

و  یدوست عشق، انیب قیطر از یمعنو مراقبت ن،یبراعالوه

  یفرد نیمراقبت ب تیفیک با مار،یب به محبتابراز 

 کردیرو سه Pesutراستا،  نی(. در ا12) باشدیم تبطمر

 دادننشان یبرا را ییخداگرا و ییگراوحدت ،ییگراانسان

 نموده یمعرف یمعنو مراقبت انواع در هاتفاوت از یبرخ

از  فیتعار ریمشاهده سا و شتریب لیتفص یبرا(. 19) است

 (.2،12-24) شود مراجعه 1به جدول  یمراقبت معنو

رشته  انیدانشجو یاصل یر است که نگرانذک انیشا

چگونه  هاآن که است آن ،مراقبت نیدر ارائه ا یپرستار

 نیهمچن ند؟ینماارتباط برقرار  مارانیب با توانندیم

 شود،یمداده  صیتشخ یمعنو یهاینگرانکه  یهنگام

 ارتباط، نیا در گردند؟یمچطور سازگار  هاآن

 یهوم مراقبت معنومف که نمودند انیب کنندگانشرکت

 نقشاست و الگوها از  شده فیتعر یفیضعشکل  به

 برخوردار یمعنو مراقبت ارائه منظوربه نیبال در یکاف

 (.21) ستندین

از معضالت  یکی ،یمرور مطالعه کی درراستا  نیا در

مفهوم،  بودنیذهن ت،یمعنو یابیارز طهیدر ح یاصل

 یبرامختلف  یوجود معان ومشخص  فیتعر کیفقدان 

 رو، نیا از د؛یگرد گزارشافراد مختلف  دگاهیآن از د

 معتقد یبرخ هرچند. رسدیمآن مشکل به نظر  یابیارز

 طوربه تواندیم یمعنو یازهاین یابیارز که ندهست

 

 و زمان مطالعه يسندهو ابعاد آن بر حسب نوع نو یمراقبت معنو يفتعر: 2جدول 

 مطالعه/زمان سندهينو و ابعاد آن یمعنو مراقبت فيتعر

 و شده داده نشان یمذهب یعملکردها و باورها قیطر از است ممکن که فرد توسط یندگز در مقصود و معنا درک قیتصد با مراقبت نیا

 (.12) باشدیم مرتبط نشود، ای
(Greasley  ،2111و همکاران) 

 (2112و همکاران،  Mc Sherry) (.21) باشدیم( یزندگ در تکامل و هدف)مفهوم،  سمیالیستانسیاگزکه همراه با  یجهان یادهیپد

 شده فیتوص( ییجویتعالو  یمذهب نگرش کار، و یزندگ در هدف و معنا) مضمون سه قالب در یمعنو مراقبت از یرانیا تارانپرس درک

 (.21) است
(Mahmoodishan  ،2111و همکاران) 

 (2113 همکاران، و Tirgari) (.2شد )بایارتباط م ازمندیو ن یمذهب ،یمنحصر به فرد، فرهنگ یعنوان موجودهب ماریبه منزله درنظرگرفتن ب یمعنو مراقبت

 از یمعنو مراقبت ارائه ؛یاحرفه فرد کی عنوانبه پرستار نقشعبارت هستند از:  یمعنو مراقبت ارائه در یپرستار یهاتمهار ینمودها

 (.22) مراقبت در یاخالق ائلمس تیرعا ؛ینیو بال یآموزش یهاسازمان و یاهرشت نیب میت مار،یارتباط پرستار با ب ؛یپرستار ندیفرا قیطر
(Baldacchino 2116 ،و همکاران) 

 نیب مراقبت تیفیک یارتقا به منجر که باشدیم مارانیب به محبت و عشق اظهار و افراد به شرط و دیقیب یگذارارزش ،یمعنو مراقبت

 (.23) شودیم یفرد
(Tanyi، 2112) 

 را ماریب یزندگ تیواقع شود،یم بیترک مراقبت یهاجنبه ریسا با و بوده مراقبت از یاجنبه که است ایپو و یذهن یمفهوم مفهوم، نیا

 (.24) گرددیم پرستار یمعنو یآگاه یارتقا و ماریب بهبود به منجر تیو در نها کندیم منعکس
 (2114و همکاران،  ی)رمضان

 را ازهاین نیا تواندیم فرد اما است؛ یمعنو یازهاین یبرا یامداخله کردیرو کی یمعنو مراقبت: یمعنو مراقبت به ییگراانسان کردیرو

 (.19) دینما فیتعر
(Pesut، 2116) 

 (Pesut، 2116) (.19) دارد مقتدر یخدا از درک در شهیر که است مراقبت یبرا یازهیاخالق و انگ ،ی: مراقبت معنویمعنو مراقبت به ییخداگرا کردیرو

 قیطر از را شفا و رشد پرستاران آن در که است یجهان شعور به توجه شامل یمعنو مراقبت: یعنوم مراقبت به ییگراوحدت کردیرو

 (.19) شوندیم انجام کردیرو نیا یمبنا بر یتراپیکیر ای یدرمانیانرژ مانند یمداخالت. کنندیم لیتسه شعور
(Pesut، 2116) 
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 همکارو  سهیلی مژگان

 

 1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دین و سالمت، دوره   18

 

 قیاز طر میرمستقیغشکل  به ای وپرسش  قیاز طر میمستق

مستمر  ندیفرا کی ،یابیارز ندیفرا نیا و شوداهده انجام مش

 یمعنو یازهاین یابیارز یابزارها با ارتباط در. باشدیم

 ای و یداریو د یریتصو یهاآنالوگ ،Stoll مدل به توانیم

 یبرا مؤسسات از ی. برخکرد اشاره یازدهیامت یهاستمیس

 یهاکارراهاستانداردها و  ،یمعنو یازهاین یابیو ارز یبررس

 یازهاین یابیارز لهیوس حال، هر در. دارند را خود خاص

 استفاده تیقابل یراحتبهبوده و  انعطافقابل دیبا یمعنو

 (.26) باشد داشته را مختلف یمکان و یزمان طیشرا در

 

 یدر عملکرد پرستار یمراقبت معنو نقش

 مارانیب یازهایاز ن یکی تیرسد که معنوینظر م به

 یدرحال نیا. ردیگیمورد غفلت قرار م معموالًکه  است

 عنصر عنوانبه یمعنو یازهایپرداختن به ن که باشدیم

. است شده شناخته یپرستار در نگرکلمراقبت  یضرور

 خچهیتار مورد در پرسش هنگام توانندیم پرستاران

 یو یمعنو یازهاین یابیو ارز یبه بررس مار،یاز ب یسالمت

 یپرستار صیتشخ انجمنراستا  نیا در(. 11) بپردازند

 را یمعنو یشانیپر و یروح اختالل ،یشمال یکایآمر

 مداخالت یبندطبقه نظام و یپرستار صیتشخ ینوع

 ،یرشد معنو لی، تسهدیام یو القا دانسته یپرستار

عنوان هرا ب یروح تیو حما یبالقوه سالمت معنو شیافزا

 یت معنومراقب .نموده است یمعرف یمداخالت پرستار

، یدرمان و بهبود ندیفرا یتواند سبب ارتقایمپرستاران 

تطابق  ییتوانا نی، سالمت روان و همچنیزندگ تیفیک

 درک ن،یبراشود. عالوه یبحران یهاتیبا موقع ماریب

 میمستق یبه شکل تواندیم یمعنو مراقبت از پرستاران

با ها نشده و ارتباط آهمراقبت ارائ تیفینحوه عملکرد، ک

 (.11،27قرار دهد ) ریثأرا تحت ت مارانیب

شامل:  یپرستار یمداخالت معنو در یمراقبت معنو

به نوشتن و  قیو مزاح، تشو یشوخ ،یدرمانسلم

 رینظ یمعنو تیو حما دیام یالقا ،یبردارادداشتی

دادن گوش خود، یماریبه صحبت در مورد ب ماریب قیتشو

مکان و  کی جادیا ر،مایب یهایفعال به احساسات و نگران

 ماریمالقات ب طیشرا یعبادت، برقرار یبرا اصامکانات خ

 در ،در خانواده شاهمورد عالق افراد ای یمیبا دوست صم

ستفاده از ا ،یروحان فرد کی از گرفتنکمک لزوم صورت

 یمذهب فاتیانجام تشر لیو خاطرات، تسه ییسرانداستا

خواندن  ،یقیسعبادت، مو ،یمعنو تینمودن حمامو فراه

خواندن کتاب مقدس،  وگا،یو  بتافکار مث ،یمطالب معنو

و  ماری، گرفتن دست بعتیدر طب یروادهیو پ شنیتیمد

  (.17،22-32)باشد یشده متیهدا یسازریتصو

Ross قیاز طر یمعتقد است که کارکنان سالمت 

 یامکانات ینیبشیو پ ماریب یمذهب یاحترام به باورها

از خانواده و  تیحما لیتسه ،یمال مذهبانجام اع یبرا

 ،خوب و اطالعات مناسب یانمراقبت جسم ارائهدوستان، 

او  یهادادن به صحبتشگو مار،یدر کنار ب داشتنحضور

 یمناسب یمراقبت معنو توانندیو توجه م یو ابراز همدل

 (.33) دهند ارائهرا 

 کی فیاز وظا یکی یمداخالت معنو قت،یحق در

 ریکه در کنار سا باشدیم یاهص و حرفپرستار متخص

جسم و  انیتعادل م سببتواند یم یمداخالت پرستار

کامل و  یکسب سالمت به آن یپ درو  شدهروان 

 یبا توجه به اثر بعد معنو نیبنابراشود؛  منجرجانبه ههم

 به توجه با زینو  مارانیب یزندگ تیفیو ک یبر سالمت

 یان، مراقبت معنوپرستار یالمللنیمصوبات انجمن ب

 (.34) شودیم محسوب یپرستار عملکرد از یمهمبخش 

 پرستاران در یمعنو مراقبت و تیمعنو احساس

 با ییارویرو ژهیوبه خود فیوظا انجام در را هاآن تواندیم

 و اقدامات تا دینما بیترغ را هانآ و رسانده یاری مارانیب

 کنند رائها بامعنا و هدفمند را خود یمراقبت مداخالت

 و یمعنو دیعقا فهم مستلزم مراقبت نوع نیا (.31)

 پرستاران، است بهتر و بوده ماریب یمعنو یازهاین شناخت

 و نموده قیتلف شیخو یپرستار مراقبت با را تیمعنو

 نیا. بخشند ارتقا را هانآ یهاخانواده و مارانیب با ارتباط

 را دخو دانش و درک پرستاران که است آن مستلزم امر

 (.36) بخشند توسعه یمعنو مراقبت و تیمعنو مورد در

 

 پرستاری آموزش در معنوی مراقبت نقش

و  تیآموزش معنو ،یمراقبت معنو تیبه اهم توجه با
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...  معنوی هایمراقبت نقش بر مروری

 

 11  1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دین و سالمت، دوره 

 

 یکشورها شتریب یدرس یهاهدر برنام یمراقبت معنو

 ،یمختلف لیبه دال اما است؛ شده گنجانده یشرق و یغرب

و رفع  ییدر جهت شناسا یفکا یپرستاران هنوز از آمادگ

 موزشو به آ ستندین برخوردار مارانیب یمعنو یازهاین

 نیمدرس نه،یزم نیا در. دارند ازین یشتریب یدانشگاه

 انیدانشجو یسازآماده دررا  یمهم نقش یپرستار حوزه

 یمعنو یازهاین رفع و صیتشخ منظوربه یپرستار رشته

 اصولاست  زمال ارتباط نیا در. کنندیم فایا مارانیب

 دوره یدرس برنامه در یمعنو مراقبت و تیمعنو

 در(. 13) شود سیتدر و گنجانده یپرستار یکارشناس

 که دادند نشان رانیا در یامطالعه جینتا راستا، نیا

 یهاتیصالح ازدر پژوهش  کنندهشرکت پرستاران

 برخوردار یمعنو مراقبت ارائه در یمناسب یاحرفه

 (.37) اندنبوده

 طهیح در یکاف یهاشکه آموز دارند اذعان پرستاران

مراقبت  نیو در ارائه ا کنندینم افتیدررا  یمعنو مراقبت

 رشته انیدانشجو نیبنابرا باشند؛یمبا مشکل مواجهه 

نوع مراقبت  نیارتباط با ا درآموزش  افتیدر به یپرستار

 ،یمعنو مراقبت آموزش که داشت توجه دیبادارند.  ازین

و  مفهوم نیا از انیدانشجو بهتر درک بر یمثبت ریتأث

نوع مراقبت  نینسبت به ا هانآ مهارتو  نگرش دانش،

 تواندیم یمعنو مراقبت آموزش البته. داشت خواهد

 و نوع به که باشد داشته همراه به زیرا ن یمنف یامدهایپ

 با همزمان رو نیا از دارد؛ یبستگ دادنآموزش وهیش

 یااصول اخالق حرفه ستیبایماقبت نوع مر نیا آموزش

 (.32) شود داده آموزش زین

 یریادگی و آموزشخاطرنشان ساخت که  دیبا

 مبهم، نامحسوس، ران،یا یپرستار در یمعنو مراقبت

 انیو دانشجو شودیم انجام یزیربرنامه بدون و یررسمیغ

 مختلف قیمصاد ،خود انیو اطراف دیاز اسات یریالگوپذبا 

 و سطحهم آموزش، نیا که آموزندیم را یومعن مراقبت

 مرتبط دانشجو و استاد یهایژگیو با و نبوده همسان

 پرستاران انجمن که است یدرحال نیا(. 14) باشدیم

 هاهیانیب استانداردها، دررا  یمعنو مراقبت تیاهم کا،یآمر

 بعد و است شناخته تیرسم به خود یاخالق یکدها و

 است شده متذکر و دانسته یتارپرس ثقل مرکز را یمعنو

 یکل مراقبت از یبخش عنوانبه یمعنو مراقبت که

 (.39،41) شود گنجانده یپرستار برنامه در ستیبایم

 مراقبت آموزشبرنامه  یامطالعه درراستا،  نیا در

 Benner'sبنر ) یسه تئور هیبر پا نیدر بال یمعنو

Theory،) یتاکسونوم ( بلومtaxonomy Bloom's )و 

 دادند نشان جینتا. دیگرد اجرا( Schon Theory) اسچون

 در یکاف یهاشمداخله و آموز افتیاز در پس افراد که

 مراقبت طهیح در یکاف آموزش که یزمان با سهیمقا

 ینمرات باالتر نیانگیم بودند، نکرده افتیدررا  یمعنو

 یو مهارت در انجام مراقبت معنو یستگیشا طهیرا در ح

که  رسدیبه نظر م نیبنابرا ؛سب نمودندک نیدر بال

 مهارت یارتقا در تواندیم یمعنو مراقبت آموزش

 و داشته نقش ،یمعنو مراقبت انجام یبرا پرستاران

  (.41) باشد یکاربرد

 

 گیرینتیجه

که مفهوم  دادند نشان شدهانجام مطالعات اغلب جینتا

سالمت هنوز  ستمیدر س یو مراقبت معنو تیمعنو

مانده است  یباق دهیچیپ و مبهم ،یذهن یمفهوم تصورهب

و افراد  ندارند وجود آن یبرا یمشخص و قیدق فیو تعر

 انیبآن  مورد دررا  یمتعدد و متفاوت فیتعار ،مختلف

 . اندهنمود

 در موجود موانع به توجه با که است یادآوری به الزم

و  واضح ریتصو ستیبایم یمعنو مراقبت یاجرا نهیزم

 یطراح ینیبال یهاطیآن در مح یاجرا یبرا یاتیعمل

 جهت دررا  یثرؤم یهاگام بتوان قیطرنیبد تاشود 

 پرستاران ن،یبراعالوهبرداشت.  مراقبت ازنوع  نیا یاجرا

 یمعنو یازهاین نیتأم منظوربه انیدانشجو ژهیوبه و

 ت،یمعنو درباره را الزم یهاآموزش ستیبایم مارانیب

 از آن ازین مورد یهامهارت و یمعنو مراقبت ارائه موانع

 جادیا نحوه ،یفرد نیب و یارتباط یهامهارت جمله

 و صداقت ،یفرد یهاارزش به توجه ،یخودآگاه اعتماد،

طور کامل هکرده و آن را ب افتیدر ،یارشته نیب یهمکار

 .ندیاجرا نما
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 همکارو  سهیلی مژگان

 

 1931، بهار و تابستان 1شمــاره  ،6دین و سالمت، دوره   18

 

 یمراقبت معنو نکهیو ا موضوع تیاهم به توجه با

 ،پرستاران است یاقدامات مراقبت ریاپذنکیبخش تفک

 صورت نهیزم نیا در یشتریب قاتیتحق شودیم شنهادیپ

 و پرستاران یستگیشا یارتقا منظوربه نیهمچن. ردیگ

 و یمعنو مراقبت نهیزم در یپرستار رشته انیدانشجو

 یهابرنامه است الزم از،ین مورد یهاتیصالح کسب

 انیو مرب زانیرهنامبر ران،یمد و گردند نیتدو یآموزش

 منظوربه ازیمورد ن یهایمشطخ نیبا تدو یپرستار

عملکرد  یارتقا یبرا را نهیزم ،یمعنو مراقبتآموزش 

ذکر است که  انیشا. آورند فراهم پرستاران یاهحرف

 یمهم نقش ،یپرستار نیمدرس ژهیوبه و یآموزش ستمیس

 منظوربه یپرستار رشته انیدانشجو یسازآماده در

 ن،یبنابرا دارند؛ مارانیب یمعنو یازهاین رفع و صیتشخ

در برنامه  یمراقبت معنو یمبان واصول  گرددیم شنهادیپ

 در که است دیام. ودش گنجانده یرشته پرستار یدرس

 مراقبت و تیمعنو گاهیجا و تیاهم درنظرگرفتن با ندهیآ

 .شود توجه آن به زین یو درمان یمراقبت طهیح در ،یمعنو

 

 پژوهش یهاتیودمحد

مطالعه  نیا یدر اجرا هاتیمحدود نیترمهماز  یکی

از مقاالت بود  یبه متن کامل برخ یعدم دسترس ،یمرور

 ن،یبراعالوه. دیگرد مشخصکه در مرحله اول جستجو 

محدود بود و مقاالت  یبه منابع خاکستر یدسترس

 به رو نیا از داشتند؛ وجود دهیچک صورتبهتنها  شیهما

 ریپذنمقاالت امکا نیبه متن کامل ا یدسترس آنکه لیدل

 نبود، از مطالعه کنار گذاشته شدند.

 

  پیشنهادات

 که شودیم شنهادیپ آمدهدستبه جینتا به توجه با

 نیتدو با یپرستار انیمرب و زانیربرنامه ران،یمد

 ،یمعنو مراقبت آموزش جهت ازین مورد یهایمشخط

 فراهم پرستاران یاهکرد حرفعمل یارتقا یبرا را نهیزم

 .ندینما

 

 حمایت مالی

 انجام به یمال تیحما گونهچیه بدونحاضر  مطالعه

 .است دهیرس

 

 مالحظات اخالقی

 اصول تمام که دارندیم اعالم سندگانینو لهیوسنیبد

 .است شده تیرعا پژوهش نیا یاجرا در مرتبط یاخالق

 

 تضاد منافع

 نیا در یمنافع تضاد که ندینمایم اعالم سندگانینو

 .ندارد وجود پژوهش

 

 تشکر و قدردانی

 در را پژوهشگران که یافراد یتمام از لهیوسنیبد

 تشکر و تقدیر رساندند، یاری مطالعه نیاانجام  یراستا

.گرددیم
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