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...اهمیت مراقبت معنوی

.گیرندمینظردرمعنویواجتماعی،روانی،زیستیابعاددارایراانسانپرستاران♦

گرنوکلانسانیرویکردبامراقبتارائهبهتمایلدلیلبهاخیرسال30درپرستاریمراقبتدرمعنویتبعدبهتوجه♦

.تاسیافتهافزایش

درکلیدیهایحیطهازیکیمعنویتواستمراقبتاساسیهایمؤلفهازیکیافرادمعنویبعدتصدیقوشناسایی♦

.استپرستاریمراقبت

وی دهدمشکلراآنهاازمهمیبخشواستمرتبطپرستاریمراقبتانواعهمهباکهاستمراقبتیمعنویمراقبت♦

.ارددتمرکزافرادمعنویبُعدروی

.گیردمیقرارمعنویمراقبتتحتاستشدهگرفتهنظردربیمارانمعنوینیازهایتأمینبرایکههاییفعالیت♦



...اهمیت مراقبت معنوی

یاوباشدمشترکاشکیاخندهتواندمیمراقبتاین.سازدمیمتأثررادیگرفردیروحکهاستچیزیمعنویمراقبت

.دباشمیبیماریازبهبودبرایمبارزهحالدرآنازداشتنیدوستعضویکهخانوادهیککناردرماندنبیدار

فردیکبهندادتسکینورسیدگیتواندمی.میردمیبیمارکههنگامیباشد،بیمارخانوادهباکردنگریهتواندمی

.استنشستهجاییدرکهباشدمزمنبیماریازمتأثر

کتابخواندنیاودعادرهمراهیاستممکن.باشدجراحیعملیکازقبلصبح3ساعتدرگفتگویکاستممکن

.باشددارد،بیماربرایخاصیمعنیکهمذهبیکتبدیگریاوقرآنمقدس،



اهمیت مراقبت معنوی

درصدپنجاهازبیششود،میمحسوبنگرکلمراقبتهستهوناپذیرجداییبخشمعنویمراقبتکهمدعااینرغمعلی

دررازمالتواناییومهارتکنندمیاحساسوورزندنمیاهتمامبیمارانمعنویمراقبتبهچندانعملدرپرستاران

.اندنکردهکسبحیطهاین

هاآنبایدشکلیچهبهکهدانندنمیولیآگاهند،خودبیمارانازبرخیمعنوینیازهایازپرستارانازکثیریتعداد

.دارندخودنبیمارابهمناسبمعنویمراقبتارائهجهتبیشتریهایآموزشبهنیازکهباورنداینبرودهندپوششرا



تعریف مراقبت معنوی

کنندهیکپارچهوپرستاریمراقبتمنحصربفردبعدتجلیکهاستمشارکتیوتعاملیپویا،ذهنی،مفهوم،معنویمراقبت

.باشدمیآنابعادسایر

ابعادیگردبابلکه.نیستپرستاریمراقبتازاجتماعیوروانیجسمی،هایمراقبتازجدامعنویمراقبتکهبطوری

کلفلسفهوردرویکبامراقبتبرحاکمروحنیزوبخشحیاتومعناآن،ابعادبقیههمراهوشدهتنیدهپرستاریمراقبت

.باشدمیپرستاریدرنگر

عنوی،ماندازچشمکاوششهودی،درکخود،ازدرمانیاستفادهبخش،حضورالتیامدرمعنویمراقبتعینیهایجلوه

مشترکتعاملدرسازیمستندوارزشیابی،معنویدهندهپرورشمحیطخلقومعناگرادرمانیمداخالتبیمارمحوری،

.شودمیپدیدارمراقبتفراینددربیماروپرستار



...چیست؟بیماراننیازهای معنوی 

نیازهایکنندگانمشاهدهمهمترینآنهادهند،میانجامراروزشبانهدرساعته24مراقبتپرستارانکهآنجاییاز

.هستندمعنوینیازهایجملهازنگرجامعمراقبتهایجنبهتمامیدربیماران

فردیککهچیزیصورتبهمعنوینیازهای.داردوجودافرادهمهدرفرد،هربینیجهانازنظرصرفمعنوینیازهای

.شودمیتوصیفخواهدمییاداردنیاززندگیدرهدفیافتنبرای

رابیماراننویمعواجتماعیروانی،جسمی،نیازهایبایستیبدهندارائهرامعنویمراقبتبتوانندپرستاراناینکهبرای

.بیابند



نیاز به معنی و هدف♦

.جستجو برای معنا، نیروی اولیه در زندگی است

.است که روح ما را قادر به حیات می سازد اکسیژن معنوی به صورت نوعی 

در روابط نزدیک برای او منابع دیگر معنا. یک بیمار، ممکن است نخستین معنی و هدف را اساسا در ارتباط با خدا ببیند

.با خانواده و دوستان، کار، پیگیری تالش های خالقانه و غیره باشد

.استمحسوب می شود و برای هر فرد منحصر به فردانگیزه اصلی در زندگی بنابراین جستجوی معنای زندگی، 

ه دنبال ارائه می دهند، باید ب( چه مذهبی وجه غیرمذهبی)پرستارانی که مراقبت پرستاری معنوی به بیماران خود 

.پاسخ به سواالت انها در مورد معنی و هدف بیماری یا رنجشان باشند

...چیست؟بیماراننیازهای معنوی 



...چیست؟بیماران نیازهای معنوی

نیاز به امید و قدرت  ♦

امیدوارماربییکاگر.دارددیگرافرادیابرترقدرتییاخدابامتقابلوامنعاشقانه،روابطدرریشهاولوهلهدرامید

یمپرورشراانسانروحامید.استجدیدانرژیوشجاعتقدردانی،حسرضایت،وآرامشاحساسآننتیجهباشد،

.دهد

هدفومعناهمچنینوآوردبدستامیدازتوانمیراهدفومعناچوناستمرتبطمعناوهدفباواقعیمعنایبهامید

.باشندامیدبرایمنبعیتوانندمی

برایندکاحساسبیماراستممکندارد،وجودامیدکههمانطورچونباشد،داشتهارتباطنیزقدرتبااستممکنامید

.باشدقدرتمنبعتواندمیخودامید.استقویترزندگیشرایطبابرخورد

بنابراین منبع امید، قدرت معنوی و روحی که ما نیاز داریم را فراهم می کند



...چیست؟بیماراننیازهای معنوی 

....وابستگیوتعلقعشق،بهنیاز♦

.استانسانپایهنیازهایازیکیعشقدریافتوورزیدنعشقبهنیاز

معنوی،ویشناخترواننظرازپریشانافراد.استشرطوقیدبدونعشقنیازمنداستپریشانمعنوینظرازکهفردی

صرفوهستندهکآنچهخاطربهبایدبلکهکننددریافتراعشقبودنثروتمندیاوبودنجذاببودن،خوبدلیلبهنباید

.کننددریافتراآنبد،کرداریاوعادتیاوجهلیاهانقصازنظر

احساسورط؛شوقیدبدونپذیرشبهنیازبلکهاستعشقدریافتوورزیدنعشقبهنیازشاملتنهانهمعنوینیازاین

.یردمیگدربرنیزرابرتروجودیکیاخدابهشایدوجهانبهبلکهدیگر،افرادبهتنهانهپیوستگیوارتباط



...نیازهای معنوی بیماران چیست؟

وابستگیوتعلقعشق،بهنیاز♦

یاخداتوسطشدنرهاوبودنتنهااحساساستممکنبیمارانباشد،نشدهبرآوردهوابستگیوعشقبهنیازکههنگامی

.کنندابرازرادیگران

شادی،نیت،امارزشمندی،احساسبیمارانشود،میدادهپاسخهماهنگرابطهوتعلقعشق،بهنیازکههنگامیبرعکس،

.کنندمیتعلقاحساسوارزشمندیخوداحساسآنهاهمچنیندارندشجاعتوامیدواری

وعشقمنابعیارزیاببهبایدهمچنینبلکهدهند،نشانبیمارانبهراخودشرطوقیدبدونعالقهبایدتنهانهپرستاران

ارتباطاتیچنینرتأثیوکیفیتودارندوابستگیکسیچهبهنسبتبیمارانکهکنندبررسیبپردازند،بیمارانتعلق

.چیست

رانیازاینذشتهگدرآنهاکمکبابیمارکهکنندشناساییراهاییپروسهیاافرادارزیابی،فرآیندطولدربایدپرستار

.استکردهبرآورده



...نیازهای معنوی بیماران چیست؟

...( بخشیدن و بخشیده شدن)نیاز به بخشش ♦

بلکهگیرد،یمقرارتاثیرتحتویایرابطهوعاطفیجسمی،سالمتتنهانهشود،میبخشیدهیابخشدمیفردیوقتی

گرایی،اقعوصداقت،فروتنی،درونی،آرامشبابخششهمچنین.پذیردمیتأثیربخششاینازنیزاومعنویسالمت

.استمرتبطخودبرایشدنقائلارزشحساحیایوسرافرازیلذت،

صحبتبهدادنگوشحیندربایدپرستاراست،خداباودیگرانبابیمارروابطکیفیتارزیابیپرستار،نقشازبخشی

.دهندنشانرابخششبهنیازشایدکهباشدهایینشانهدنبالبهوکنددقتبیمارهای



...نیازهای معنوی بیماران چیست؟

(  بخشیدن و بخشیده شدن)نیاز به بخشش ♦ 

در معرض پریشانی و ناراحتی معنوی قرار می گیرند، ممکن است احساس گناه کنندبیمارانهنگامی که 

کهباشددلیلنبدییاوشودبخشیدهخدایادیگرانسویازفرداستنیازکهباشددلیلبدینشایدگناهاحساساین

.کندمیگناهاحساسرواینازونکردهبرآوردهرادیگرانانتظاراتفرد

اگریاشودجادایفرددرباشد،دیگرانشخصیاستاندارهایبامغایرکهعملیانجامنتیجهدراستممکنگناهاحساس

.باشداشمذهبیهایآموزهبامغایرکارهاییانجامبدلیلگناهاحساساستمذهبیفرد

بنابراین مواجهه با احساس گناه و بخشش، مستلزم بررسی دقیق رفتارها و خطاهای فرد است



...نیازهای معنوی بیماران چیست؟

نیاز به تعالی ♦

.آوردمیراهمفپشتیبانیوهدایتفردبرایکهدارد،اشاره،خودازفراترچیزییافردباارتباطبهنیازبه

میتعالی.دباشمیباالترقدرتیاخدابهاعتقادشاملاغلبواست،مرتبطمندنظامدینبهاغلبنیازاین

.کندفراهمرنجوبیماریبامقابلهمنظوربهابزاریبیماربرایتواند

وخودازتریوسیعدیدتاروندفراترفعلیمرزهایازکهدهدمیراامکاناینبیمارانبهتعالیواقعدر

.آورندبدستکیهان

وزندگیدرالاتصنتیجهباباالترهدفومعناکشفبرایراتعالیتواندمیمعنویمراقبتارائهباپرستار

.نمایدتسهیلبیمارشخصیزمینهدرامید



...نیازهای معنوی بیماران چیست؟

مذهبی و بیان باورها و ارزش های معنوی/نیاز به آیین ها و فعالیت های معنوی♦ 

میکهانسانمعنوینیازهایجملهازمذهبیومعنویباورهایبیانومذهبییامعنویمراسمدرمشارکتبهنیاز

.باشدمرتبطمندنظامدینبهتواند

فعالیتایشخصیفلسفیاظهاراتازایمجموعهباونباشدمرتبطمندینظاممذهبباتواندمیهمچنیننیازاین

.شوددادهپاسخخصوصی(مدیتیشن)مراقبهمختلفاشکالدرمشارکتمانندبدنی

بهوستنپی،دارندمشابهیاعتقاداتکهکسانیبهشدننزدیک،بخشالهامموسیقیبهدادنگوشیاخواندنآواز

وذهبیمکتابهایخواندن،بخشالهاممتونخواندن،معنویسواالتدربارهدیگرانباکردنصحبت،مذهبیاعمال

.هستندنیازهاقبیلاینازمواردیمعنویمنابعبهدسترسیومعنوییا



...نیازهای معنوی بیماران چیست؟

نیاز به برقراری ارتباط با دیگران، خدا و طبیعت ♦ 

درمککودشوارشرایطباشدنمواجهجهتحمایتیمنبععنوانبهدوستانوخانوادهاعضایحضوربیماران،نظراز

.میشودتلقیزندگیبهترکیفیتبهدستیابی

دهدمیآرامشوقدرت،آسایشآنهابهوحفظتنهاییومرگترسازرابیمارانخدابانزدیکوویژهیرابطهحفظ

.استخداباارتباطییلهوسکردن،دعازمینهایندر

.نندکمیقلمدادخوابودردتسکینآسایش،آوردنارمغانبهدردرمانیعاملرادعامذهبیغیربیمارانهمچنین

روزهرردنبببینند،راخارجمحیطتوانندمیکهایشیوهبهآنهادادنقراربیماران،بهنزدیکهاگلوگیاهانآوردن

باشدمیطبیعتبامرتبطنیازهایجملهازبکشندنفستازهدرهوایبتوانندتابیرونمحیطبهآنها



نیازهای معنوی بیماران چیست؟

نیاز به بهترین استفاده از وقت خود ♦ 

نیاز به استقالل و فردیت در فرآیند مراقبت و درمان♦ 

نیاز به داشتن سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی ♦ 

نیاز به زیبایی و خالقیت ♦ 

نیاز به مراقبت از دیگران ♦ 

نیاز به آماده شدن برای مرگ ♦ 



...ی ارائه دهنده مراقبت معنویصالحیت و شایستگی ها 

، ده از ختودآگاهی و استتفاصالحیتها و ویژگیهای پرستار که برای ارائه مراقبت معنوی مناسب و الزم است، در سه حوزه 

:ذیل تقسیم می گرددشش دسته ، به اطمینان از کیفیت و تخصصحوزه، ابعاد معنوی پرستاریحوزه

.ریت کندرا در روابط حرفه ای خود با بیماران دارای عقاید و ادیان مختلف مدیشپرستار بتواند ارزش ها، اعتقادات و احساسات.1

. نمایدپرستار قادر باشد به موضوع معنویت بیماران دارای فرهنگ های مختلف، به شیوه ای مراقبتی رسیدگی .2

.پرستار بتواند اطالعاتی درباره معنویت بیمار جمع آوری نماید و نیاز بیمار را شناسایی کند.3

. به بحث بپردازدپرستار بتواند با بیماران و اعضای تیم در مورد اینکه چگونه مراقبت معنوی برنامه ریزی، ارائه و گزارش شود،. 4

.پرستار بتواند مراقبت معنوی را ارائه نماید و آن را با بیمار و اعضای تیم ارزشیابی کند.5

.پرستار در تضمین کیفیت و بهبود مهارت و تخصص در زمینه مراقبت معنوی در سازمان نقش داشته باشد. 6



...ی ارائه دهنده مراقبت معنویصالحیت و شایستگی ها 

نادیاوعقایددارایبیمارانباخودایحرفهروابطدرراخوداحساساتواعتقاداتها،ارزشبتواندپرستار1.

.کندمدیریتمختلف

؛مراقبتدرواقعییااحتمالیاثرگذاریگونههروخودمعنویتبررسی؛بیمارانباورهایبهاحترامصالحیت،ایندر

هرهمراهبهشخصیهایمحدودیتبررسی؛فردمنحصربهفردیکعنوانبهوایحرفهیکبعنوانخودازنقشآگاهی

ومهممواردجملهازمعنویتایحرفهخدماتدهندهارائهیکبهارجاعجملهاز-مسئلهیکمورددرمناسبعمل

.هستنداساسی



...ی ارائه دهنده مراقبت معنویصالحیت و شایستگی ها 

هایجنبه.ندکرسیدگیمراقبتیایشیوهبهمختلف،هایفرهنگدارایبیمارانمعنویتموضوعبهباشدقادرپرستار.2

:شاملصالحیتاینبهمربوط

ضاوتقرویی،گشادهبودن،پذیرنده،بودناعتمادقابل،مهربانیمانندمواردی:شخصیتی/شخصیهای¬ویژگی

حساسیتکردن،حمایتبودن،مودبپذیری،مسؤولیتداشتن،صداقتنکردن،

داشتنحضورتوانایی،محوریمددجو،جامعتمرکزوارزیابیهایمهارتمانند:فردیبینهایویژگی

دلسوزی،ر،بیما-پرستاررابطهخوبتوسعهوارتباطیهایمهارتازاستفادهتوانایی،(مراقبتیحضور)درکناربیمار

همدردیهمدلی،

یبایی،شکاراده،نیرویبینی،خوشابداع،نیرویمزاح،:شامل)کافیدرونیمنابعازقبیل:معنویهوشهایویژگی

.باشدمیفردیتعالیوباالاخالقیشخصیتمثبت،خودپنداره،(باشدمیایمانوفروتنیالهام،بخشش،



...ی ارائه دهنده مراقبت معنویصالحیت و شایستگی ها 

.کندشناساییرابیمارنیازونمایدآوریجمعبیمارمعنویتدربارهاطالعاتیبتواندپرستار.3

.استبیمارفردمعنویمشکالت/نیازهاشناساییومعنویارزیابیشاملصالحیت،اینکلیدیهایجنبه

بحثبهشود،شگزاروارائهریزی،برنامهمعنویمراقبتچگونهاینکهمورددرتیماعضایوبیمارانبابتواندپرستار.4

.بپردازد

مراقبتترینبههماهنگیوریزیبرنامه،بیمارمعنویتهایجنبهگزارششاملصالحیتاینهایفعالیتازهایینمونه

.باشدمیمعنویایحرفههایمراقبتکنندهارائهیکبهارجاعیامشاورهوبیماربرایمعنوی

هایسازمانویارشتهبینتیمبیمار،باپرستارارتباطپرستاری؛فرایندازاستفادهبامعنویمراقبتارائههمچنین

.استصالحیتاینازایجنبهآموزشیوبالینی



...ی ارائه دهنده مراقبت معنویصالحیت و شایستگی ها 

.کندارزشیابیتیماعضایوبیمارباراآنونمایدارائهرامعنویمراقبتبتواندپرستار.5

ارائهمعنوی؛هاینیاز/موضوعاتمورددربیمارانباگفتگو؛بیمارانمعنویهایفعالیتازحمایتمانندهاییفعالیت

.باشدمیشدهارائهمعنویمراقبتارزشیابیومعنویمراقبتمداخالت

.دباشداشتهنقشسازماندرمعنویمراقبتزمینهدرتخصصومهارتبهبودوکیفیتتضمیندرپرستار.6

توصیهئهارا-معنویمراقبتزمینهدرهمکارانآموزش-:عبارتندصالحیتاینبامرتبطهایفعالیتازهاییمثال

هاپروژهسازیپیاده-مربوطهمدیرانوسرپرستانبهمعنویهایمراقبتبارابطهدرکاریمشیخطزمینهدرهایی

.معنویمراقبتبهبودبرای



مراقبت معنویو مراحل فرآیند 

بررسی و شناخت به منظورکاوش یا جستجوی چشم انداز معنوی-1

برنامه ریزی و اجرای مراقبت معنوی-2

ارزشیابی و مستند سازی -3



...ررسی و شناخت به منظورکاوش یا جستجوی چشم انداز معنویب

.گرددمیمحسوبفرایندمراحلسایرزیربنایواستپرستاریفرایندازمرحلهمهمترینواولین،وشناختبررسی

ازاوتوجهوردممعنویموضوعاتشناسایی،بیمارمعنویمسائلدربارهارتباطبرقراریدرگاماولیناینکهبهتوجهبا

،پرستارمرحلهایندرلذاهاستارزشومعنوی/مذهبیاعتقاداتروابط،امید،معنی،جمله

احساسگناه،احساسناامیدی،یاس،:مانند)معنویپریشانیهاینشانهشناسایی؛بیماروضعیتهدفمندبررسیبه

عشق،درت،قوامیدهدف،ومعنا:قبیلاز)بیمارمعنوینیازهای/نیازشناسایی،(...وشرمساریاحساسوکنترلعدم

.ردازدپمیاوامیدوقدرتمنابعوحمایتیسیستمهایبررسیو(...وتعالیواعتمادبخشش،وابستگی؛وتعلق



...ررسی و شناخت به منظورکاوش یا جستجوی چشم انداز معنویب

ب زیر انجام توسط پرستار به ترتیبیماردر این مرحله، ارزیابی معنوی به منظور ارائه مراقبت مؤثر، اخالقی و جامع از 

:می گیرد

غربالگری معنوی-1

گرفتن تاریخچه معنوی-2

ارزیابی کامل معنوی-3



...ررسی و شناخت به منظورکاوش یا جستجوی چشم انداز معنویب

غربالگری معنوی-1

:شاملعنویمغربالگریاصلیاهدافشود،میانجامپرستارتوسط،بیماراولیهمراجعهزماندرمعموالمعنویغربالگری

.باشدمیرند،ببسودمعنویعمیقارزیابییکازاستممکنکهبیمارانیشناساییومعنویاضطراریشرایطارزیابی

اولیهالگریغربعنوانبهسادهسوالچندابتنهااستممکنونداردپیچیدهحدازبیشکاربهنیازیمعنویغربالگری

مانند،شود،انجام

سوالیکاست،مهمبرایشمعنویتکهبدهد،پاسخبیماراگر"است؟مهمشماسازگاریدرمعنویتومذهبچگونه"

راسازگاریردمشکلبیماراگر"کنند؟میعملچگونهشمابرایحاضرحالدرمنابعاین":باشداینتواندمیپیگیری

.باشدمیترملکاارزیابینیازمندکنند،نمیعملخوبیبهویبرایمذهبییامعنویمنابعکهگفتیا/وکردتوصیف



) Spiritual screening ) غربالگری معنوی 

مانند،سادهسوالچندپرسیدنطریقازمعنویاولیهغربالگری■

"است؟مهمشماسازگاریدرمعنویتومذهبچگونه"■

:باشداینتواندمیپیگیریسوالیکاست،مهمبرایشمعنویتکهبدهد،پاسخمددجویکاگر■

"کنند؟میعملچگونهشمابرایحاضرحالدرمنابعاین"■

کنند،نمیلعمخوبیبهبرایشمذهبییامعنویمنابعکهگفتیا/وکردتوصیفراسازگاریدرمشکلمددجواگر■

.شودمیتوصیهمعنویترکاملارزیابیجهتمعنویمراقبتمتخصصیکبهارجاع■



...ررسی و شناخت به منظورکاوش یا جستجوی چشم انداز معنویب

گرفتن تاریخچه معنوی-2

وعقایدمورددربحثبرایآنهاخانوادهاعضایوبیمارانازدعوتبرایسواالتازایمجموعهمعنویتاریخچهیک

.استمهماولیهمشاورهطولدربخصوصمعنویتاریخچه.استآنهامذهبیومعنوینیازهای

ناامیدی،)معنویپریشانیارزیابیومعنویمضامینشناسایی؛بیمارارزشهایوباورهابهتردرک:هدفمرحله،ایندر

گرماییوهشبهبیمارباارتباط؛(معنویجامعهآوری،تابهدف،ومعناامید،)قدرتمعنویمنابعو(غیرهومعنایی،بی

.باشدمی،بیمارمذهبیومعنویباورهایشناساییتر؛عمیقوتر



یابینید؟میمذهبییامعنویفردیراخودشماآیا

کند؟میکمکاسترسبامقابلهدرشمابهکهداریدمعنویاعتقاداتآیا

شد؟بخمیمعنیشمازندگیبهچیزیچه"بپرسداستممکنسالمتمراقبمتخصصباشد،"نه"بیمارپاسخاگر"

.استطبیعتیاشغلیخانواده،مانندمواردیبیمارانپاسخاوقاتگاهی

F: (Faith or beliefs)

اعتقادوایمان-

دارد؟تانزندگیدراهمیتیچهشمااعتقادوایمان

گذارد؟میتأثیربیماریایندرشماازمراقبتچگونگیمسئلهبرشمااعتقاداتآیا

دارد؟تاثیرشمااسترسبابرخورددرچطورشمااعتقادات

دهد؟قرارتأثیرتحتراشمامراقبتیتصمیماتاستممکنکهداریدخاصیاعتقاداتآیا"

دارد؟نقشیچهتانسالمتیبازیابیدرشمااعتقادات

I:(Importance and 

Influence)

تاثیرواهمیت-

هستید؟مذهبییامعنویاجتماعازبخشیشماآیا

چگونه؟کند؟میحمایتشماازاجتماعاینآیا

دارند؟اهمیتشمابراییاداریدرادوستهاآنواقعاکهدارندوجود(افرادازگروهی)افرادیآیا"

ازبعضیرایبقویپشتیبانیسیستمبعنوانتوانندمیهمفکردوستانازگروهییاومساجدومعابدکلیساها،همچونجوامعی

..شونداستفادهبیماران

C:(Community)

اجتماع-

عملورچطشماسالمتمراقبتدرمسائلاینبهرسیدگیبرایسالمتمراقبتدهندگانارائهدیگریامن،داریددوست

کنیم؟

.معنویهایمراقبتدهندگانارائهسایریاوروحانیونسرپرست،بهارجاع

A(Address)

اقدامات/رسیدگی-

مراقبتدر

FICAابزار سابقه معنوی 



...ررسی و شناخت به منظورکاوش یا جستجوی چشم انداز معنویب

درشینقهیچعواملاینونداردمعنویتودینبهایعالقههیچکهدهدنشانمعنویتاریخچهابتدایدربیماراگر

.کندطیرادیگریمسیربایدمعنویتاریخچهندارند،اوبیماریبامقابله

اوازبیماریابمقابلهچگونگیمورددراستممکنباشد،داشتهتوجهدینیامعنویتبهآنکهجایبهکنندهمصاحبه

رهاییکاچهوداردفرهنگیاعتقاداتچهدارد،فعلیبیماریشرایطدرزندگیدرهدفیومعناچهاینکهوبپرسد،

درخانهردپشتیبانیارائهبرایاجتماعیمنابعچهوبگذارد،تأثیربیماریمعالجهدراستممکنکهدهدمیانجام

.استویدسترس

.شوندنمینیزبیمارناراحتیباعثوتوهینبیماربهکهحالیدرشوندمیآوریجمعحیاتیاطالعاتترتیب،اینبه



...ررسی و شناخت به منظورکاوش یا جستجوی چشم انداز معنویب

ارزیابی کامل معنوی-3

شوند،مندبهرهنویمعمراقبتمتخصصیکباترعمیقگفتگوییکازاستبهترکندمیاحساسپرستارکهبیمارانیبرای

.شودمیتوصیهرسمیمعنویارزیابی

یاتفصیلتأیید،ومعنویمسائلشناساییبالینی؛محیطیکدربیمارباارتباطایجاد:ازعبارتندگفتگوایناولیهاهداف

.استمعنویمراقبتبرنامهیکطراحیومعنوی؛تشخیص

ازقبیلسواالتیاببایستیپرستار.گردددرکبیمارمنابعونیازهابیمار،داستانبهدادنگوشباابتداکهاستاینهدف

ارکنانکایحرفهتعامالت-فردیبینارتباط-مذهبیتعهدات-معنویهایشیوه-خدابارابطه-امیدوهدفمعنی،

.بپردازدبیماردقیقارزیابیبه



...ررسی و شناخت به منظورکاوش یا جستجوی چشم انداز معنویب

اغلبار،بیمکاملارزیابیضمنقضاوت،بدونوشفقتباهمراهدلسوزانهحضوروفعالدادنگوشباپرستارواقعدر

بدینکهحضورکسیدرزمانطولدردرونیآرامشبهوخودرنجودردازتریعمیقدرکبهبیمارکهشودباعث

.یابددستدهد،میگوشاوبهصورت

ارائهتاری،پرسدرمعنویارزیابیهایداده/اطالعاتسازیخالصهبرایمشترکرویکردیک:پرستاریهایتشخیص

.کردینتعیپرستار،تشخیصدربارهشدهبیانعبارتباتوانمیرامعنویهاینیاز.استپرستاریتشخیصیک



ررسی و شناخت به منظورکاوش یا جستجوی چشم انداز معنویب

:راهنماعنوانب(NANDA)شمالیآمریکایپرستاریتشخیصیانجمنتوسطشدهارائهپرستاریهایتشخیصازتعدادی

خود،بااطارتبطریقاززندگانیدرمعناتجربهدرتواناییاختاللبهمربوطرنجودردازحالتی:معنویپریشانی■

..برترموجودیکیاوطبیعتدیگران،

بارتباطابرقراریطریقاززندگیدرهدفومعناادغاموکردنتجربهتوانایی:معنویسالمتبهبودبرایآمادگی■

.خودقدرتازفراترقدرتیباارتباطبرقرارییاطبیعتمتون،موسیقی،هنر،دیگران،خود،

خاصمذهبیسنتیمراسمدرمشارکتیاومذهبیاعتقاداتبهکردنتکیهبرایتواناییدراختالل:دینداریاختالل■

مراسمردمشارکتیاومذهبیاعتقاداتبهاتکاافزایشبرایتوانایییاتمایل:دینداریافزایشبرایآمادگی■

.جامعهخاصمذهبی



در رابطه با ارزیابی کامل فرد و تفکیک پریشانی معنوی از موارد جسمی، روانی و اجتماعی: 1سناریوی 

بیماریونیکآلوژبنیادیهایسلولپیوندبا(میلوئیدیحادلوسمی)لوسمیباپوستسفیدساله45زنیکلسلی

افسردگی،بدونوجودیپریشانیدارای،(داشتفوقانیهایاندامدرخارش)بودمیزبانعلیهپیوندفرآیندخفیف

.اشخانوادهبرایبیماریایناثراتمورددرنگرانیوخستگی،وخوابیبیبااما

درنگرانیزاناشیزیاداحتمالبهخوابیبیپوستی؛درمانعنوانبهکورتیکواستروئیدکرمفعلی،برنامهادامه

.استزمالتحملدرصورتمالیمفعالیتبهتشویقداروهاست،جانبیعوارضازخستگیاست،مرگوسالمتمورد

جسمی

.استشدهجدااشخانوادهازاینکهواست،مرتبطاوتشخیصبهاضطراب
عاطفی

به.داردلمشکنگرانیاینگذاریاشتراکبرایاووداردوجوداشخانوادهبربیماریاینتاثیراتدربارهنگرانی

.شودمیدادهارجاعخانوادهبادیداربرایاجتماعیکارمند

اجتماعی

بیوطراباضتشدیدباعثاینکهجملهازگذارد،میتأثیراشزندگیکیفیتبرکهاستوجودیپریشانیدچار

.شودمیاشخوابی

معنوی



:در رابطه با گرفتن تاریخچه معنوی:2سناریوی 

میزندگیاشبچهودوجیمزهمسرشبااو.استپاتولوژیکشکستگیازناشیلگنشدیددردبامتاستاتیکسینهسرطانبهمبتالاخیراکهاستساله68زنیک

بهراداردکهقیعمیناامیدیهیچکسبااو«من؟چرا»گویدومیاستخشمگینخدابهنسبتاواست؛کوتاهاوزندگیکهمیکندزیادیغمگینیاحساساو.کند

.باشداشخانوادهبارسرخواهدنمیکهچراگذارد؛نمیاشتراک

:شدهگرفتهمعنویریخچهتاFICAابزارازاستفادهباا

►F: (Faith or beliefs)(تهسخدادستازعصبانیتمناجاتشحاضرحالدرچهاگر)کندمیکمکبهشخدابامناجات.استمهمبرایشمذهبیمراسمهای

►I:(Importance and Influence)استکردهکمکاوبههموارهاست،مهمبسیاراوزندگیدرمعنویت.

►C:(Community)ماندمیخانهدربنابراینشودانهابارسرنمیخواهدواقعااواماکلیسا؛مراسمدرقویاجتماع.

►A:(Address)موردترسدمیاینکهبخاطرروحانیشباخدادربارهراعصبانیتشبگذارداشتراکبهتاترسدمیاماکند،صحبتروحانییکبادارددوست

.استنگراناستشدهاینسببچیزیچهواینکهزندگیشدربارهاو.گیردقرارقضاوت

:سیستمهامرور

کاهییبوست،هیدرومورفون،باهمراهاوقاتگاهیتهوعحالتآهسته،خوراکیهیدرومورفونومورفینبوسیلهدرماندرمان،10/10تا8درد:جسمی►

.بیخوابی

.استمرددجراحیتصمیمدربارهندارد،اضطرابنیست،افسردهاست،غمگین:عاطفی►

.کندنمیصحبتمسایلشبارابطهدرعمیقکسبطورهیچاماخوب،پشتیبانی:اجتماعی►

ناامیدیوجودی،پریشانیاطمینان،عدمازترسخدا،ازعصبانیت:معنویت►



...برنامه ریزی و اجرای مراقبت معنوی

براییابرنامهاستالزمکرد،مشخصرامعنویقوتنقاطوهانگرانی/نیازهابیمارهمراهیباپرستارهنگامیکه

ومعنویبتمراقاهدافشناساییشاملبرنامهاین.شودطراحیاوهاینگرانیبهرسیدگیوفردنیازهایبهپاسخگویی

.باشدمیمعنویمراقبتهایفعالیتتعیین

:معنویمراقبتاهداف

.رتربموجودیکیاجهاندیگران،خود،باارتباططریقاززندگیمعنایتجربهتواناییوناراحتیورنجکاهش-1

.خالقیکباارتباطزمینهدرآرامشورضایتمندیاحساسبیان-2

.زندگیدربارهخوشاینداحساسیداشتن-3

.خدابهتوکلوزندگیدرامیدداشتن-4



…...برنامه ریزی و اجرای مراقبت معنوی

..:..(با در نظرگرفتن منحصربفرد بودن نیازهای معنوی بیمار)فعالیتها و مداخالت مراقبت معنوی در راستای اهداف

ایجاد ذهنیت مثبت در بیمار از بدو ورود از طریق معرفی بخش و قوانین حاکم بر آن

 و رسیدگی به نیاز بیمار در لحظه مراقبتی و و تسکین عالیم بیمار پاسخ سریع به صدا زدن بیمار

ارائه توضیحات کافی و قابل درک به بیمار در ارتباط با اقدامات مراقبتی و درمانی

 کنار گذاشتن فاکتورهای بیرونی و تمرکز ارادی بر روی کار به منظور داشتن حضور واقعی

در بالین یا کنار تخت بیمار درمانیداشتن برنامه ریزی منظم در شیفت برای حضور فعال و



…...برنامه ریزی و اجرای مراقبت معنوی

..:..(با در نظرگرفتن منحصربفرد بودن نیازهای معنوی بیمار)فعالیتها و مداخالت مراقبت معنوی در راستای اهداف

مراقبتحیندرشفقتومهربانیعشق،دادننشان

دوستینوعودلسوزانهحضوردادننشانمنظوربهبیمارباهمدردیوهمدلی

معنابهیدنرسبرایبیماربهکمکبرایهاداستاناینبیانتسهیلوبیمارهایداستانوماجراهابهعمیقوفعالدادنگوش

بیماربهخودعقایدودیدگاههاننمودنتحمیلوبیماردربارهنکردنقضاوت

استمناسبکهجاییدرسکوتازاستفادهفعال،دادنگوشوپرسیدنقبیلازمناسبارتباطیمهارتهایازاستفاده

استمعنوینینگرایکدهندهنشانکهظاهرصدا،تنچشمی،تماسمانندبیمارکالمیغیروکالمیعالیمبهدادننشانتوجه



…...برنامه ریزی و اجرای مراقبت معنوی

صرفادافربهاحترامبودن،مودب،بودنصادققبیلازبیمارباارتباطحیناخالقیرفتارهایدادننشانوکردنحمایت

بودنوفادار،مذهبیباورهایازنظر

بیماراحساساتوعواطفبهمناسبواکنشمنظوربهبیمارباخودسازیهمانندوبیمارشرایطنمودندرک

بیمارباورهایوارزشها،شانبهنهادناحترام

خدابامناجاتمانندبرترقدرتیکیاخداباارتباطبهبیمارتشویق

تلفنیرتباطاتاازاستفادهمانندبحرانیلحظاتطیدربخصوصوخانوادهدوستانقبیلازدیگرانباارتباطبهبیمارتشویق

نیاززماندر

سبزفضایدرزدنقدممانندطبیعتباارتباطبهبیمارتشویق



…...برنامه ریزی و اجرای مراقبت معنوی

بیمارمثبتهایجنبهشناساییطریقازامیدواریاحساسداشتنبرایبیماربهکمک

دعاطریقازبیمارمعنویهاینگرانیتسهیلوتمایلصورتدرمذهبیهایفعالیتانجامبهبیمارتشویق

درمانومراقبتزماندربیمارخصوصیحریمحفظ

بیماراسرارحفظوماندنمحرمانهبرایتالش

جادای:قبیلازاقداماتیانجامطریقازبیمارراحتیاحساسجهتدربخشآرامشودرمانیامنمحیطایجادبرایتالش

برایرکاردلپذیفضایایجادهمکاران،ازحمایتهمکاران،شغلیروابطبهبودبیمارستان،درپذیرشهنگاممثبتذهنیت

نیازهادرکتفریط،وافراطازپرهیزبیماران،وخود

بانتایجدرموردبحثومراقبتبعدخودمعنویحاالتبیانبهبیمارتشویقطریقازبیماربامعنویمراقبتاثربخشیبررسی

مناسبالگویبراساسآنهاثبتوبیمار

بیمارمراقبتیپروندهدرآننتایجومعنویمراقبتمداخالتثبت



: در رابطه با حضور التیام بخش: 3سناریوی

:کردشاهدهمبیمار-پرستاررابطهدربارهبیمارانازیکیدیدگاهاززیرنظراظهاردرتوانمیراپرستارکاملحضورتأثیر■

مینکهبودشبهاآنازیکی.آورمخاطربهذهنمدررااوچهرهتوانممیاماآورم،نمییادبهرااوناممن...بودپرستاری■
وباشدهداشتجنگسرماباگاهیاستممکنماافکاردانی،می.پیچیدمیصداهاییگوشهایمدر.بگیرمآرامتوانستم

نبودهعیتموقایندرهرگزقبالًشمااینکهبخاطرافتد؛میاتفاقیچهکهدانیدنمیکهوقتیمخصوصاًکند،مان ِدیوانه
آنوبودمگذاشتهروشنرااتاقمچراغمنوبودشبهاینیمهخب،.استوحشتناکوزشتخیلیسرطاناین.اید

رازندگیچگونهکهپرسیدمنازونشستفقطاو.ماندمیمنکنارساعتیکتقریباًبایداووشد،واردپرستار
حبتصچیزهمهمورددرما.رفتیمبیرونهواوحالآنازماصحبتهااینباوشدبازسرصحبتسوالاینباومیگذرانی

کردمیناراحتمراکهچیزهاییبهسپس.کردمیگوشدقتبااووگفتماوبهراهایمماجراازبعضیمن.کردیم
بیماریامسرانجبرایوامآیندهبرایمننگرانیمورد،یکپرداختیم،آنبهکهبودمسئلهپنجیاچهارحدود.پرداختیم

.دادگوشدادم،گوش.کردمصحبتمن.کردصحبتاو.کردیمصحبتآنهاهمهمورددرماساعتیکطولدر..بودام
بهنیزامتسواالازبعضیباداد،پاسخراسواالتمازبرخیاو.بودمندیدهچیزیچنینهرگزقبالًمن.داشتمسواالتیمن

کهبودترنآسامنبرایاینطوریافتد،میاتفاقیچهمعموالًکهبگویدمنبهتوانستمیاو.کردوسکوترفتفروفکر
یکمانندپرستاراناکثرکنممیفکرمن.دارمیادبهاطمینانباراپرستارآنبله،.برومناشناختهموضوعیسمتبه

.هستندبهشتازایفرشته

ریزیامهبرناوبرایکههنگامیلزوماًنهبود،حاضراوکناردرپرستارداشتنیازپرستاربهفردوقتیسناریو،ایندر■
وکردشاافپرستاربرایراخودهاینگرانیبیمارتابودابزاریماجرا،ایندرحضور.کندرسیدگیبیماربهکهبودشده
تالشان،بیماربابرخورددرهاشیوهگونهاینسمتبهبایدپرستاران.استصالحیتاینقدرتدهندهنشانرابطهاین

.کنند



درباره مداخالت معنوی: 4سناریوی 

اینهکشدمشخص.بودشدهبستریخودکشیبهاقداموحادافسردگیاختاللیکبرایکهاستساله37کنندهمراجعهیک■

حیواناتوگیاهحیاتمانندزیستمحیطدرزندگیطبیعیاشکالتماموزمینبهاحتراممانندرایجبومیهایسنتبهشخص

.استپایبند

.شودمیترممنسجوآرامترویافتهبهبوداوروحیهکند،میصحبتخودمعنویاعتقاداتدربارهاووقتیکهشدمتوجهاوپرستار■

کردهتحمایویمعنویباورهایازدهد،ادامهخودمعنویتتظاهروبیانبهتاکردتشویقرااوپرستارمداخالت،سایرمیاندر

هایاحساسبیماراقداماتایننتیجهدر.آوردفراهمبرایشرابودطبیعتبهنزدیککهبیمارستاندرهاییمکانبهدسترسی

دادنشاناشزندگیوخوددربارهقدرتمندتریومثبت



مذهبی/درباره مداخالت معنوی: 5سناریوی 

موردئلهمسیک.استشدهاختاللدچاراوکردنصحبتضعیف،دندانپزشکیمراقبتدلیلبهاستساله58مردیک

.بودکردهامتناعرختخوابیکدرخوابیدنازسال8ازبیشمدتبهکهبوداینمردایندربارهتوجه

چنین.رسدمینظربهترآراماوزمان،آندروخواند،میرامذهبیآوازیکاغلباوکهشدمتوجهپرستاریک

بهیدسترس.کردخودرختخوابدرخوابیدنبهشروعمردکوتاهیمدتدرگرفت،اوقراردرمانبرنامهدرموسیقی

بودموثرعاملیدرمانبرنامهدراومعنویتپرورشبرایایوسیلهعنوانبهموسیقی



ارزشیابی و مستند سازی

رابطهدررحلهمدشوارتریناحتماالًواست،مراقبتبرایسیستماتیکرویکردیکازاستفادهدرمرحلهآخرینارزشیابی

.استفردمعنوینیازهایتأمینبا

قبیلازهاییانهنشزمینهایندر.استمعنویمراقبتاثربخشیارزشیابیشیوهترینآشکاربیماربانتایجمورددربحث

مراقبتوردمدردلواپسینداشتنومراقبتمورددرکردنامنیتاحساسصرفایاوبودنکنترلدرسالمت،احساسبیان

مشکالتواهنگرانیمورددرکردنصحبتازپسبیماراضطرابکاهشمانندباشدمیکنندهفعلی،کمکوضعیتیاو

ویمعنوی

شاملحلهمرایندرشدهثبتاطالعاتگرددمیانجامپرستارتوسطسازیمستندمعنوی،مراقبتارائهفرایندطیدر

.استنتایجومداخلهبهبیمارپاسخشده،انجامخاصمداخلهمداخله،ازقبلبیماروضعیت

ویژهاهمیتازمعنویمداخالتنتایجانتقالوشناساییهمچنینومراقبتقطعازاجتناببرایمعنویمراقبتدقیقثبت

.استبرخوردارای



برای بیمار پیامدها و نتایج مراقبت معنوی

معنوی،درستیتنارتقاءیافتن،التیامشاملخووخلقوضعیتبهبودبرعالوهبیماردرمعنویمراقبتمثبتبروندادهای

رضایتزایشافگناه،احساسکاهشآوری؛تابتواناییافزایشوزندگیبحرانیهایموقعیتباتطابقتواناییافزایش

وشادیوعزتامیدواری،عشق،اخیر؛وضعیتوخودوجودیمعنایبهمثبتوجدیدرویکردیکمذهبی،ومعنوی

فیزیکیآسیبکمتر،خستگیزندگی؛انتهایدراعتمادآمیزرابطهیکومعنویرشدبخش؛آرامشمرگیکارتقای

.باشدیمبیماردرراحتیودرونیآرامشاحساسوهدفمندودارمعنارفتارهایتوسعهزندگی،کیفیتبهبودکمتر،



برای پرستارپیامدها و نتایج مراقبت معنوی

پذیریعطافانآنان،شخصیمعنویترشدمعنوی،هوشیاریافزایش،پرستارانبرایمعنویمراقبتمزایایخالصهبطور

تجربهوانشحرفهوخودبهنسبتعمیقدرکبهرسیدنتوانمندسازی،استرس،کاهششادی،نفس؛بهاعتماد،بیشتر

.استشغلیرضایت

برایمعنویتمراقبنتایجدیگرازپرستارانسازگاریهایتواناییافزایشمعنوی،رفاهوسالمتسطحافزایشهمچنین

.استپرستاران



از توجه شما سپاسگزارم


