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 و سالمت معنوي پرستار                                       

  
مي معنويت جوهره هستي انسان است كه به سفر زندگي شكل داده و توسط زندگي شكل         

). معنويت جنبه هاي غيرفيزيكي انسان را شامل شده و از طريق ارتباط زندگي ٢٠٠٤(برين،  گيرد
). بعد معنوي يكي از ابعاد ١٩٩٧(برادشاو، انسان با خدا، خود، ديگران و طبيعت تجربه مي شود

هميت چهارگانه مراقبت كلي نگر بوده و مانند ابعاد زيستي، روانشناختي و اجتماعي انسان از ا
). از ديدگاه بسياري از روان شناسان، انسان يك كل است. بر ١٩٩٧(مك شري،  خاصي برخوردار است

اين اساس كنش انسان تحت تاثير تمام ابعاد وجودي او قرار دارد. اگر بيماري به عنوان يك كنش در 
و معنوي او نظر گرفته شود، بديهي است كه اين كنش تحت تاثير ابعاد زيستي، رواني، اجتماعي 

قرار دارد. بنابراين افراد دست اندر كار سالمت عالوه بر دانش و مهارت الزم درباره جسم، به اطالعات 
  ).١٩٩٥؛وولفولك ٢٠٠٣(ادولف و همكاران دقيق در زمينه مسائل معنوي بيماران نيز نياز دارند

ها گويد: انسانمي شود كهنظريه پرستاري مشتق مي اين مفهوم تأمين مراقبت معنوي از     
 پرستاران مطلوب، معنوي مراقبت تأمين اجتماعي و معنوي هستند. براي موجوداتي زيستي، رواني،

 و كنند تلفيق خود پرستاري را با مراقبت معنويت دهند، گسترش معنويت از را خود درك دانش و بايد
طبق كدهاي اخالقي اكثر دانشگاهها، از  بخشند. بهبود هايشانخانواده مددجويان و خود را با ارتباط

پرستاران انتظار مي رود مراقبت را بر اساس وضعيت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي بيماران 
انجام دهند. اگرچه آموزش هاي زيادي براي يادگيري معنويت در مراقبت پرستاري از طرف صاحب 

ي آموزش آن را بررسي كرده است. نظران توصيه شده است ولي پژوهش هاي اندكي، شكل و چگونگ
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مي روي سالمت جسمي، رواني و اجتماعي تاثير  بر ديدگاه معنوي از چهار طريق ،مطابق بررسي متون
  :گذارد
  رفتارهاي بهداشتي: تعهد ديني و معنويت موجب فعال سازي، مسئوليت پذيري شخص در

اني و رواني را نيز به خود زمينه اصول و باورهاي مندرج شده در دين مي شود كه اثرات جسم
 .)مانند رفتارهاي تغذيه اي توصيه شده در اديان(اضافه مي كند 

   حمايت اجتماعي: انجام مناسك ديني و معنوي توصيه شده در دين موجب افزايش حمايت
اخير يكي از تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت شناخته شده است.  ةاجتماعي شده كه مولف

دين تعامالت اجتماعي را افزايش داده و حمايت اجتماعي را به عنوان يك منبع ارتقاي 
سالمت فراهم مي آورد. نقش حمايت اجتماعي در كاهش واكنش پذيري قلبي و عروقي، 

خطر و از جمله كاهش استرس تاثير  تسهيل بهبودي پس از حمله قلبي و كاهش ساير عوامل
مثبت دارد. حمايت اجتماعي با افزايش ميزان جان به در بردن از انواع مختلف سرطان رابطه 

 دارد.

  نوروپپتيدهاي پيام  : احساس رضايت ناشي از ديدگاه معنوي از طريقنوروسايكوفيزيولوژيك
  رسان روي سيستم ها و ارگان هاي بدن مانند قلب و عروق،

   يمني و ... تاثير تقويت كننده دارد.ا 
 .اثرات مافوق طبيعي كه براي انسان ناشناخته مانده است 
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نتيجه اين تاثيرات پيشگيري از بيماري، افزايش تحمل بيماري، بهبود سريعتر بيماري،      
درماني است كه در تحقيقات مختلف اين  -كاهش ميزان استفاده از خدمات بهداشتي

تأثير معنويت بر توانايي مقابله با بيماري و در زمينه مطالعات  داده است.مسئله نشان 
هاي معنوي، سبب سازگاري با حاالت مرتبط با بيماري، اجماع نظر دارند. معنويت و درمان

 دليل ايجاد طيفي از تأثيرات مثبت نظير آرامش دروني و خودآگاهي مي شود. به همين

. توجه دارند و بيماري سالمت در آن و اهميت معنويت بهاي فزاينده طور به پژوهشگران،
هاي جسمي خطرناك و جدي به بعد معنوي دهد بيماران در مقابله با بيمارينتايج نشان مي

اي است كه آنان براي مقابله با بيماري قدرتمندترين وسيله ،تكيه كرده و سازگاري معنوي
  كنند.جدي مانند سرطان از آن استفاده مي

كنند نيازمند مراقبت هستند و اگر از پرستاران مراقبت نشود پرستاراني كه خودشان از بيماران مراقبت مي

توانند وظيفه خود را به خوبي انجام دهند زيرا بايد ابتدا نيازهاي هر انسان مرتفع شود تا او بتواند آنها نمي

 نيازهاي ديگري را برآورده كند.

 

 دفتر آموزش تهيه و تنظيم:                                                                                       

 )٩٥(فرقاني -بيمارستان نكوئي                                                                                      


