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چکیده:
مقدمه :معنویت بهعنوان اساس هستی انسانی و تأثیر آن در التیام و شفابخشی انسان در سالهای اخیر موردتوجه فزایندهای قرارگرفته است .پرستاران
وظیفه مراقبت جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی بیماران را بر عهدهدارند ،بنابراین جهت پاسخگویی به نیازهای معنوی بیماران پرستاران آگاه و توانا نیاز
داریم .هدف تعیین نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری به معنویت و مراقبت معنوی است.
روش کار :در این مطالعه مقطعی -تحلیلی  220نفر از پرستاران مراکز آموزش درمانی به روش نمونهگیری تصادفی ساده و  70نفر از دانشجویان
پرستاری عرصه به روش سرشماری وارد مطالعه شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه مقیاس سنجش معنویت و مراقبت معنوی جمعآوری شد و با نرمافزار
 spps21و با آزمونهای آماری من ویتنی ،کای دو و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها :میانگین سن در پرستاران  02/71و در دانشجویان  12/20بود .میانگین نمره نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در پرستاران و دانشجویان
پرستاری به ترتیب  77/02و  77/71بود .اکثریت پرستاران ( )%00/71و دانشجویان پرستاری ( ،)%12/01سطح نگرش متوسط و تقریباً مطلوبی نسبت به
معنویت و مراقبت معنوی داشتند .ارتباط معنیداری نیز بین نگرش به معنویت و مراقبت معنوی با سمت پرستاران وجود داشت (.) p=0/021
نتیجهگیری :یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که پرستاران به معنویت و مراقبت معنوی نگرش مثبت دارند و ایجاد بستر مناسب جهت ارائه
مراقبتهای معنوی ،میتواند سبب انجام مراقبت معنوی گردد.
واژگان کلیدی :معنویت ،مراقبت معنوی ،پرستاری ،دانشجو پرستاری

مقدمه:
اعتقادات معنوی با تمام جنبههای سالمتی و بیماری فرد همراه
بوده ،عادات روزانه زندگی را هدایت کرده و منشأ حمایت ،قدرت
و بهبودی است .بعد معنوی از ابعاد چهارگانه مراقبت کلینگر بوده
و مانند ابعاد زیستی ،روانشناختی و اجتماعی انسان از اهمیت
خاصی برخوردار است [.]2
معنویت بهعنوان جوهره وجودی انسان و تأثیر آن در التیام و
شفابخشی انسان در سالهای اخیر موردتوجه فزایندهای قرارگرفته
است .سازمان جهانی بهداشت سالمتی را از چهار جنبه تندرستی
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جسمی ،روانی و اجتماعی و معنوی تعریف کرده و به توجه به
عقاید و اعتقادات بیماران در التیام بخشی و ارتباط افراد حرفهای
با بیماران تأکید نموده است .در این رابطه پرستاران خود مدعی
انجام مراقبت کلنگر معرفی کرده و میتوانند به حفظ تندرستی
بیماران کمک نمایند[.]1
مجمع بینالمللی پرستاران ،نیز نقش پرستاران را در ارتقاءدادن
محیط مشخص نموده است که در آن حقوق انسانی ،ارزشها،
عادات و اعتقادات معنوی فرد ،خانواده و جامعه مورداحترام قرار
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میگیرد .از طرفی طبق کدهای اخالقی اکثر دانشگاهها ،از
پرستاران انتظار میرود ،مراقبت را بر اساس وضعیت و نیازهای
جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی بیماران انجام دهند .بنا به
دالیل فوق آموزش معنویت جهت ارائه مراقبت پرستاری جامع
ضروری بوده و پرستاران باید نقش فعالی در رفع نیازهای معنوی
بیماران داشته باشند [.]0
تحقیقات در دهه اخیر حاکی از آن است که توجه به نیروهای
معنوی بهعنوان نیازی که به بیماران آرامش ،نیرو و نشاط
وصفناپذیری میبخشد؛ مورد توجه خاص نظریهپردازان پرستاری
بوده است [.]2
نظریههای پرستاری نیومن ،پارس ،روی ،واتسون و تراول
بیان داشتهاند که معنویت بعد مهمی از پرستاری کلنگر بوده و
میتواند به سالمت افرادی که بیماریهای حاد ،مزمن و شدید
جسمی یا عاطفی را تجربه میکنند ،کمک نماید .بااینوجود
مطالعات کمی درباره مراقبت معنوی در پرستاری موجود میباشد
[.]7
الگوها و نظریههای پرستاری این حقیقت را به ما نشان میدهند
که معنویت جزء الینفک وجود انسانها است و بر تمام سطوح و
ابعاد وجودی انسان از تولد تا مرگ نفوذ کرده و تأثیر میگذارد.
نظریهها نشان میدهند که بعد معنوی در سطوح رفتاری ،تعامالت
انسان با محیط و دیگران اهمیت دارد [.]1
پرستاری بهشدت فن محور و فیزیولوژیک شده و ازاینرو ایدهی
مراقبت معنوی سبب احساس شرم و ناراحتی برخی از پرستاران
میگردد .بعالوه پرستاران فکر میکنند که موضوعات معنوی به
آنها ربطی نداشته و در حیطه کار روحانیون قرار میگیرد.
درحالیکه وقتی افراد وارد سیستم مراقبت بهداشتی میگردند،
باورهای معنویشان را نیز با خود به همراه دارند (بهعنوانمثال
باور به قدرتی مافوق) [.]7
موهر ( )1000بیان میدارد که پرستاران باید منحصربهفرد بودنِ
عاطفی ،جسمی و روانی هر بیمار را مدنظر داشته باشند .تحقیقات
نشان دادهاند که بیماران خواستار آن هستند که بهعنوان اشخاص
کامل در نظر گرفته شوند و نهتنها بهعنوان بیمار صرف .منظور از
یک شخص کامل ،در نظر گرفتن ابعاد معنوی ،اجتماعی ،روانی و
جسمی بیمار است .نادیده گرفتن هر یک از این جنبهها ممکن
است سبب احساس ناکامل بودن بیمار شده و حتی با فرآیند
بهبودی تداخل نماید [.]7
مراقبت معنوی مفهومی چندبعدی است و دربرگیرنده تمرین و
فعالیت در زمینههایی مانند احترام و حفظ معنویت و وقار بیمار ،با
دقت گوش کردن به بیمار و یاری به بیمار برای درک و فهم
معنای بیماریش از سوی پرستاران است .مراقبت معنوی بخش
مهمی از عملکرد پرستاری است ،زیرا هدف پرستاری ارتقاء
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سالمت ،پیشگیری از بیماری ،حفظ سالمتی و برطرف کردن درد
و ناراحتی است که مراقبت معنوی سهم مؤثری در دستیابی به
این هدف دارد [.]0
در هر جامعهای که سعی دارد مراقبت جامع ارائه نماید ،مراقبت
معنوی یک بخش ضروری و حیاتی مراقبت دهنده است .جهت
ایفای مراقبت معنوی پرستاران باید دانش خود را در مورد
چگونگی تأثیر عقاید معنوی بیمار بر شیوهی زندگی ،پاسخ به
بیماری ،انتخابهای مراقبت سالمتی و انتخابهای درمانی
افزایش دهند .همچنین باید معنویت را در مراقبت پرستاری تلفیق
کنند و برای رسیدن به بازخورد مثبت از مراقبتهای پرستاری،
ارتباط خود را با بیماران و خانوادههایشان بهبود بخشند [.]1
مداخله معنوی در کنار دیگر مداخالت پرستاری سبب تعادل میان
جسم ،روان و معنویت در جهت کسب سالمتی کامل و همهجانبه
خواهد شد [ .]20باوجوداینکه توجه به نیازهای معنوی بیماران و
انجام مداخالت مناسب از وظایف یک پرستار متخصص و
حرفهای است [.]22
اما اغلب در پرستاری به بعد معنوی وجود انسان توجه نمیشود،
چراکه بهاندازه کافی در این زمینه مطالب علمی وجود ندارد.
تحقیقات انجامشده نشان میدهد که مراقبت معنوی به سه دلیل:
مبهم بودن نقش معنویت در پرستاری ،عدم برقراری ارتباط
مناسب میان بیمار و پرستار و عوامل محیطی ،تاکنون بهطور
مناسب مورد توجه قرار نگرفته است [.]21
بسیاری از نویسندگان پرستاری معتقدند که توانایی ارائه مراقبت
معنوی با افزایش آگاهی پرستار از معنویت و سالمت معنوی خود
بیشتر میشود .آگاهی پرستار از نقش و عملکرد روح و بعد معنوی
در درون خود و بیمار بسیار حائز اهمیت است [.]20
برای آنکه پرستار فارغالتحصیل قادر به درک معنویت در بیمار و
رویارویی با نیازهای معنوی وی باشد ،الزم است میزان آگاهی
دانشجویان پرستاری در مورد معنویت گسترش داده شود .اولین
قدم برای درک فهم مراقبت معنوی از بیماران شناسایی دیدگاه
دانشجویان پرستاری در مورد معنویت و مراقبت معنوی است .ارائه
صحیح مراقبتهای معنوی به بیماران ،نیازمند آن است که
ارائهدهندگان این مراقبتها صالحیت الزم در این رابطه را داشته
باشند .به منظور داشتن صالحیت کافی برای پرستاری از بیماران،
باید آموزشهای الزم در دوران دانشجویی دریافت شود .اولین
گام جهت آموزش دانشجویان پرستاری در رابطه با ارائه
مراقبتهای معنوی به بیماران ،دانستن وضعیت موجود و نقاط
ضعف و قوت آن میباشد [ .]22با توجه به اهمیتی که در سالهای
اخیر به مقولهی معنویت در حیطهی بهداشت و درمان به ویژه
مراقبت معنوی که از وظایف الزامی پرستاران شمرده شده است،
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پژوهشگر بر آن است که به بررسی نگرش پرستاران و دانشجویان
پرستاری به معنویت و مراقبت معنوی بپردازد.
روش کار:
این مطالعه مقطعی– تحلیلی است .جامعه آماری شامل پرستاران
شاغل در  0مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی ( 70نفر)7،
آذر ( 70نفر) و طالقانی ( 20نفر) و دانشجویان کارآموز در عرصه
پرستاری دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
گلستان بودند؛ و مکان موردمطالعه مراکز آموزشی درمانی
بیمارستانهای گرگان بود .با توجه به مطالعه مظاهری [ ]0با
فرض میانگین و انحراف معیار  ،10/02±7/77ضریب اطمینان
 %17و دقت  2نمره 112 ،نفر بهعنوان حجم نمونه تعیین شد .که
 220نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده از پرستاران شاغل در
 0بیمارستان مذکور بر اساس تعداد پرسنل هر بیمارستان
سهمبندی شده و طبق لیست پرستاران شاغل از هر بیمارستان به
روش تصادفی ساده ،نمونهها انتخاب گردید و  70نفر از
دانشجویان کارآموز در عرصه پرستاری به روش سرشماری
انتخاب شدند .از فرمول زیر جهت تعیین حجم نمونه استفاده شد.
𝟐𝟕𝟓𝟏/𝟗𝟔𝟐 × 𝟕/
𝟏𝟐𝟐 =
𝟐𝟏

= 𝟐𝝈

𝟐 𝜶
) 𝟐 (𝒛𝟏 −
𝟐𝒅

=𝒏

معیارهای ورود به مطالعه:
کلیه دانشجویان کارآموز در عرصه رشته پرستاری دانشگاه علوم
پزشکی گلستان که در سال تحصیلی  11-10مشغول به تحصیل
باشند و پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی بیمارستانهای
گرگان که رضایت به شرکت در مطالعه داشته باشند .دانشجویان
انتقالی یا پرستاران منتقلشده از سایر استانها وارد مطالعه نشدند.
دانشجویان و پرستاران موردمطالعه پیرو هر یک از فرقههای
مذهبی دین اسالم باشند و حداقل سه سال سابقه کار داشته
باشند .سن دانشجویان کارآموز حداقل  10سال و پرستاران شاغل
 17سال باشد .جنسیت مرد و زن هر دو در مطالعه وارد شدند.
پرستاران شاغل در بخشهای بیمارستان که کار بالینی انجام
میدهند و پرستارانی که کار مدیریتی انجام میدهند در مطالعه
وارد شدند .پرستاران شاغل بهصورت پیمانی و یا رسمی استخدام
بودند.
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش شامل پرسشنامه
اطالعات دموگرافیک (سن ،جنس ،ترم و مقطع تحصیلی و  )...و
مقیاس سنجش معنویت و مراقبت معنوی میباشد .روایی و پایایی
این پرسشنامه در پژوهش منیر مظاهری و همکاران ( )2007با
روش سنجش اعتبار محتوا مورد تأیید قرارگرفته بود ( α=0/07و

 .)r=0/00این معیار شامل  10سؤال در دو بخش اساسی است:
«معنویت» و «مراقبت معنوی» .بخش اول این مقیاس 1 ،حیطه
اساسی مربوط به معنویت را که شامل حیطههای امید ،معنا و
هدف ،بخشش ،عقاید و ارزشها ،روابط ،اعتقاد به خدا ،اخالقیات،
نوآوری و خود بیانی است ،در برمیگیرد و شامل سؤاالت،0-1 :
 22-27 ،22 ،20و  12-10ابزار فوقالذکر است.
در بخش دوم ،سؤاالت مربوط به مراقبت معنوی و مداخالتی که
در منابع ،مهم دانسته شدهاند ،لحاظ گردیدهاند که شاخصهای
آن شامل گوش دادن ،صرف زمان ،احترام به خلوت و شأن بیمار،
حفظ اعمال مذهبی و ارائه مراقبت با نشان دادن کیفیاتی نظیر
مهربانی و توجه میباشد و با سؤالهای ،20 ،21 ،1 ،0 ،7 ،1 ،2
 10 ،21 ،20پرسشنامه ارزیابی میشود.
برای نمرهگذاری از مقیاس پنج گزینهای لیکرت اسـتفاده شـد
( =0کامالً مخالف =2 ،مخالف =1 ،مطمئن نیستم =0 ،موافقم،
 =2کامالً موافقم).
بیشترین نمره  11و کمترین نمره صفر در نظر گرفته شد .در این
پژوهش ،نمرات  10تا  11باال و مطلوب ،نمرات  01تا  11متوسط
و تا حدی مطلوب و نمرات  0تا  02پایین و نامطلوب در نظر
گرفتهشدهاند( .طبق ابزار معرفیشده و بر اساس نظر طراحان
اصلی پرسشنامه (مظاهری و همکاران) تقسیمبندی بدینصورت
انجامشده است).
پس از تکمیل پرسشنامهها توسط نمونهها ،دادهها با نظر مشاور
محترم آمار با استفاده از جداول یکبعدی (تعداد و درصد)،
محاسبهی شاخصهای عددی (میانگین و انحراف معیار) ،جداول
دوبعدی ،نمودارهای فراوانی (ستونی) ،نمودارهای دیگر (نمودار
میانگین) ،دادهها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
جهت گردآوری دادهها ،پس از کسب رضایت از مسئوالن مربوطه،
آزمودنیهای تحقیق را در جریان امر قرار داده ،درباره طرح
پژوهشی توضیح داده شد و بر محرمانه ماندن نتایج تأکید گردید.
در پایان پس از کسب رضایت از جامعه پژوهش ،پرسشنامهها در
اختیار آنها قرار داده شد .دادهها با نرمافزار  spps21و با
آزمونهای آماری من ویتنی ،کای دو و کروسکال والیس
تجزیهوتحلیل گردید.
مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با کد  20021010712121و (کد
اخالق )ethic/100-12 :در مرکز تحقیقات پرستاری دانشکده
پرستاری بویه گرگان میباشد.
یافتهها:
از کل نمونههای موردمطالعه  70نفر ( )%00/00دانشجویان کاروز
در عرصه و بقیه نمونهها  220نفر ( )%11/17پرستاران شاغل در
بیمارستانها بودند.
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میانگین سنی در دانشجویان ( )12/20±2/71و کمترین سن 10
سال و بیشترین سن  10سال و در پرستاران شاغل در مراکز
آموزشی درمانی ( )02/71±1/07با کمترین  10و بیشترین 71
سال بود.
 %17/17شرکتکنندگان تحصیالت کارشناسی و فقط %2/07
کارشناسی ارشد داشتند %10/17 .پرستار بالینی و  %2/07مدیر
پرستاری بودند.
از کل نمونهها  71نفر ترکمن ( 17 )%07/72نفر سیستانی
( 72 ،)%21/11نفر فارس ( )%10/00و  12نفر ( )%10/11از سایر
قومیتها بودند.
همچنین  %10/02دانشجویان دختر و  %01/11پسر بودند.
 %12/72از پرستاران شاغل در بیمارستان زن و  %02/21مرد
بودند و  %00/7پرستاران شاغل در بیمارستانها ،مجرد و %12/7
متأهل بودند.

اکثریت دانشجویان پرستاری ( )%12/01و پرستاران (،)%00/71
سطح نگرش متوسط و تقریباً مطلوبی نسبت به معنویت و مراقبت
معنوی داشتند .آزمون کای دو ارتباط معنیداری نیز بین نگرش
به معنویت و مراقبت معنوی با سمت شغلی پرستاران (مدیر
پرستاری ،پرستار بالینی) نشان داد (.) p=0/021
در جدول  0مقایسه بین نگرش دانشجویان پرستاری کارآموز و
پرستاران شاغل در مراکز آموزشی-درمانی به معنویت و مراقبت
معنوی ذکرشده است که نتایج نشان داد تفاوت معنیداری بین
آنها وجود ندارد.
همچنین با آزمون آماری کای دو ،ارتباط بین متغیرهای میانگین
نمرات نگرش به معنویت و مراقبت معنوی و متغیرهای سن،
جنس ،وضعیت تأهل ،ترم ،سمت ،میزان تحصیالت و وضعیت
اشتغال بررسی شد که نتایج نشان داد فقط بین سمت شغلی و
نگرش به معنویت و مراقبت معنوی ارتباط معنیداری وجود دارد
(.) p=0/021

جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمره نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان کارآموز پرستاری و پرستاران شاغل

متغیر
نگرش به معنویت
نگرش به مراقبت معنوی
نگرش به معنویت و مراقبت معنوی

حداکثر
20
01
77

دانشجویان
حداقل میانگین و انحراف معیار
20
11/01±2/71
21
11/20±2/12
20
77/71±1/70

حداکثر
27
20
01

پرستاران
میانگین و انحراف معیار
حداقل
21
10/77±2/01
21
10/11±2/17
01
77/02±1/02

جدول :1مقایسه فراوانی (نگرش به معنویت و مراقبت معنوی) در پرستاران و دانشجویان کارآموز پرستاری
نمره نگرش به معنویت و مراقبت معنوی
پایین و نامطلوب ()0-02
متوسط ()01-11
باال و مطلوب ()10-10
جمع

دانشجویان
فراوانی
0
12
21

درصد
0
12/01
07/22

70

200

فراوانی
0
11
71

پرستاران
درصد
0
00/71
21/22
200

220

جدول  :0مقایسه میانگین نمره نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و پرستاران مراکز آموزشی-درمانی گرگان
متغیرها
نگرش به معنویت
نگرش به مراقبت معنوی
نگرش به معنویت و مراقبت معنوی

گروه

میانگین±انحراف معیار

 tمستقل

درجه
آزادی

مقدار احتمال

دانشجویان

11/01±2/71

-0/101

121

0/72

پرستاران

10/77±2/01

دانشجویان

11/20±2/12

پرستاران

10/11±2/17

دانشجویان

77/71±1/70

پرستاران

77/02±1/02

1/072
0/127

121
121

0/027
0/0121

حدود اطمینان %17
حد پایین
-2/11
0/12
-2/00

حد باال
0/71
1/72
1/01
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بحث:
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که اکثریت پرستاران (17/72
درصد) و دانشجویان پرستاری ( 10/02درصد) زن بودند که با
نتایج مطالعه مارگاریت ( )1007که اکثریت ( 17/70درصد) جامعه
پژوهش خود را زن گزارش کرده بود ،تقریباً مشابه است [.]0
همچنین بامطالعه ونگ نیز همخوانی داشت .این تفاوت قابلتوجه
در تعداد زنان و مردان پرستار ،در حرفه پرستاری رایج است که
تحت تأثیر عقاید نایتینگل ،فمنیسم برجسته پرستاری در حرفه
پرستاری میباشد .نایتینگل و سایر مورخان اینچنین استنباط
میکنند که پرستاری از نقشهای طبیعی زنان است و زمانی
بیشتر نمایان میشود که اعضای خانواده بیمار میشوند ،در این
شرایط به بهترین نحو سعی در مراقبت از آنها دارند .درواقع زنان
بهتر احساسات خود را ابراز و احساسات دیگران را درک میکنند
[.]27
همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که میانگین نمره
نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در پرستاران  77/02و در
دانشجویان پرستاری  77/71بوده است و اکثریت آنها به ترتیب
( 12/01و  00/70درصد) نمره بین  01-11را داشتهاند .میانگین
تمام نمرات کسبشده در سطح متوسط قرار داشته است که
نشاندهنده نگرش مثبت به معنویت و مراقبت معنوی در
پرستاران و دانشجویان پرستاری است .در ضمن هیچیک از جامعه
پژوهش نمرهای کمتر از  ،01یعنی نمرات پایین و نامطلوب نداشته
است .این نتیجه با یافتههای پژوهش فراهانینیا ( )2002که
میانگین نمره نگرش به معنویت و مراقبت معنوی را در
دانشجویان پرستاری  20گزارش کرده بود ،تقریباً مشابه میباشد
[ .]21در مطالعه کورین و همکاران [ ]27در سال  1001با عنوان
محیط کار پرستاران و معنویت ،نمره نگرش معنوی واحدهای
موردپژوهش بین  71-70بود که با یافتههای مطالعه ما نسبتاً هم
خوانی دارد .یافتههای مطالعه فاطمی و همکاران [ ]20نشان
میدهد که نمره نگرش معنوی پرستاران شرکتکننده با میانگین
 202/0میباشند و سطح سالمت معنوی بین  70-210میباشد
که نشان میدهد سطح معنویت پرستاران شرکتکننده در این
پژوهش در سطح باال میباشد .همچنین در سال  1000ولکان و
همکاران [ ]21در تحقیقی با عنوان سالمت معنوی دانشجویان
در بین دانشجویان حقوق و پزشکی میانگین نمره نگرش معنوی
 10/2به دست آوردند که همگی نشاندهنده این است که سطح
نگرش معنوی پرستاران در سطح متوسط به باال میباشد؛ که با
نتایج پژوهش ما تا حدودی مغایرت دارد .که علت این امر میتواند
به تفاوتهای فرهنگی و قومیتی منطقه موردمطالعه باشد.
همچنین یافتههای پژوهش پسوت ( )1001در دانشجویان
پرستاری مغایر است .پسوت نشان داده بود که اکثریت دانشجویان
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پرستاری از درک معنوی باالیی برخوردارند و در برخورد با بیمار
مالحظات معنوی را حتی بیشتر از صرف دستورالعملهای
پرستاری در نظر میگیرند [ ]21همچنین با نتایج مطالعه یانگ و
مائو [ ]10نیز مغایر بود .نتایج آنها نشان داد که در میان پرستاران
چینی نقش مفاهیم معنوی چندان پررنگ نیست و معتقدند این
قضیه به دلیل آن است که در جامعه چین نسبت به این مفاهیم
محدودیت اعمال میشود []10؛ اما در جوامعی مانند کانادا (پسوت
 )1001و بهویژه جامعه ایران بر مفاهیم معنوی و ارزشمند بودن
رابطههای انسانی تأکید میشود.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین نگرش به معنویت و مراقبت
معنوی و سطح تحصیالت ارتباط معنیداری وجود ندارد که با
نتایج واف ( )2112همخوانی دارد [ .]12همچنین نتایج نشان داد
که بین نگرش به معنویت و مراقبت معنوی و سمت ارتباط آماری
معنیداری وجود دارد که مشابه نتایج مظاهری [ ]0و جعفری []11
بود .مدیران پرستاری نسبت به پرسنل پرستاری ،به شناخت
نیازهای معنوی بیماران خود تمایل بیشتری نشان دادهاند .این
نتایج به نظر پژوهشگران شگفتآور است چراکه بسیاری از
مدیران پرستاری در موقعیتهای مدیریتی قرار دارند و با بیمار
کمتر در تماس هستند [ .]10احتماالً مدیران به دلیل سوابق کاری
باالتر و تماس بیشتر با بیماران و محیطهای بالینی ،همچنین
اطالعات بیشتر ،داشتن تحصیالت باالتر برخی مدیران (چنانچه
در حال حاضر از فارغالتحصیالن کارشناسی ارشد برای پستهای
مدیریتی استفاده میشود) دید بهتری نسبت به سایر پرستاران
دارند که قابلانتظار است [ .]11توجه به جنبههای معنوی فرآیند
پرستاری در حال حاضر صورت میگیرد ،ولی بهصورت روشنی
برداشت نمیشوند ،که به نظر میرسد به بیان و تعهد شخصی
افراد بستگی دارد .فاکتورهای متفاوتی (شخصی ،فرهنگی و
آموزشی) در مراقبتهای معنوی که بهصورت سیستماتیک در
مراقبت پرستاری گنجانده نمیشوند ،نقش دارند [ .]12نکته
قابلتوجه دیگر آنکه نگرش پرستاران مسلمان ایرانی به معنویت
و مراقبت معنوی به میزان زیادی با آنچه در منابع متکی به
پژوهشهای انجامگرفته آمده است ،نزدیکی دارد .پرستاران
موردپژوهش آنگونه به معنویت و مراقبت معنوی مینگرند که
سایر افراد از نژادها و مذاهب دیگر به آن نگاه میکنند .این امر
نشاندهنده این حقیقت میتواند باشد که معنویت فراتر از رنگها،
خصوصیات و مرزهای جغرافیایی و شناسایی کننده افراد است
[ .]27با توجه به نتایج پژوهش پرستاران و دانشجویان پرستاری
نگرش مثبت به معنویت و مراقبت معنوی دارند و فراهم آوردن
بستر مناسب برای ارائه این مراقبتها میتواند سبب انجام آنها
گردد.
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و فرهنگی نگرش متفاوت نسبت به معنویت و مراقبت معنوی را
 افراد با عقاید مذهبی پایین تمایل کمتری به ارائه.ایجاد میکنند
.این مراقبتها دارند
 مسئوالن،با توجه به نگرش مثبت به معنویت و مراقبت معنوی
 اقدامات،باید با ایجاد بستر مناسب جهت اجرای این مراقبتها
.الزم را مبذول دارند
:تشکر و قدردانی
بدینوسیله از حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
 از پرستاران گرامی و دانشجویان.پزشکی گلستان قدردانی میشود
.عزیز تشکر به عمل میآید
:تعارض منافع
.در این مطالعه هیچگونه تعارض منافع وجود ندارد

بررسی مقایسه ای نگرش پرستاران و دانشجویان

ازجمله محدودیتهای مطالعه میتوان به عدم همکاری برخی از
واحدهای موردپژوهش و حجم باالی جامعه موردپژوهش ازجمله
مشکالت و محدودیتها بود که جمعآوری دادها را برای
 همچنین این پژوهش فقط در مورد.پژوهشگر سخت میکرد
-نمونهای از دانشجویان و پرستاران شاغل در مراکز آموزشی
 لذا در تعمیم،درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام پذیرفت
.نتایج آن به دانشجویان و پرستاران سایر شهرها باید احتیاط کرد
:نتیجهگیری
 سطح نگرش،اکثریت دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل
متوسط و تقریباً مطلوبی نسبت به معنویت و مراقبت معنوی
 ارتباط معنیداری نیز بین نگرش به معنویت و مراقبت.داشتند
.) p=0/021( معنوی با سمت وجود داشت
عقاید مذهبی و فرهنگ متفاوت برخی از واحدهای موردپژوهش
 چراکه سطوح مختلف اعتقادی.ازجمله متغیرهای مداخلهگر بودند
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Abstract:
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Introduction:
Spirituality as the basis of human existence and its effect on healing people has increasingly attracted
attention in recent years. Nurses are responsible for providing physical, psychological, social and
spiritual care to patients. So to meet the spiritual needs of patients, we need knowledgeable and
competent nurses. This study aims to evaluate the attitudes of nurses and nursing students towards
spirituality and spiritual care.
Methods and materials:
In this cross-sectional study, 148 nurses in hospitals were selected by simple random sampling and 73
students entered the study by census. Data were collected using a questionnaire measuring spirituality
and spiritual care. The collected data were entered into the software spps19and Data were analyzed with
the Mann-Whitney U-test, chi-square and Kruskal-Wallis.
Results:
The average age of nurses was 31.52 and in students it was 21.43. The average attitude toward
spirituality and spiritual care in nurses and nursing students was 57.04 and 55.27, respectively. The
majority of nurses (83.56%) and nursing students (64.86%) have the average and almost a good attitude
towards spirituality and spiritual care. There was a significant relationship between spirituality attitude
and spiritual care of patients (p = 0.016).
Conclusion:
The findings of this study indicate that the nurses studied have a positive attitude towards spirituality
and spiritual care and that creating a framework for spiritual care can lead to implementing spirituals
care.
Keywords: Spirituality, Spiritual Care, Nursing, Student Nursing
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