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ن
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ن

ْم أ ُ َّنَّ ْجِزين ن ًة ون َلن بن يِّ اًة طن ُه َحن َّ ْحِيَين ُ  ون ُُهن ُمْؤَِمٌ فنَلن

 پاداششان را رد ربارب عمل اهي بسيار خوبشان خواهيم داد. عمل نيك انجام دهد رد حالي هك ايمان داشته باشد پس او را بي رتديد )رد دنيا( هب زندگي پاكيزه اي زنده خواهيم داشت و )رد آخرت( ره كس از مرد يا زن ،

 ۷۹-سوره مبارهك نحل 

. هبود زندگي و حيات بشر استبي ترديد يكي از مهمترين وظايف جامعه پزشكي تالش براي حفظ و ب

حياتي كه در عالي ترين مراتب آن، حيات خداوند است؛ همو كه انسان را شبچراغ شبستان هستي قرار داد، 

تا به آفرينش معني دهد و بار امانت الهي را بر دوش گيرد. با خلقت انسان از خاك، جهان جان گرفت، صيقل 

هي پايان يافت و تسويه، تعديل و تركيب اعضاى آدمي رخ داد؛ خورد و روشن شد و آنگاه كه آفرينش كارگا

نوبت به آفرينش بارگاهي رسيد و انسان، به خلعت خليفه اللهي مزين و مسجود مالئك شد، و چون زندگي 

آغازيدن گرفت؛ بشر به نور وحي و روشناي عقل به عرصه امتحان فرود آمد تا با نيروي اراده و اختيار به سوي 

اللّهُمَّ "مقصود، رهسپار گردد و بي شك سير اين سفر جز با سالمتي و عافيت، ميسر نخواهد شد، كه سر منزل 

 ."إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعافِيَةَ، عافِيَةً تَتْبَعُها عافِيَةٌ شافِيَةٌ كافِيَةٌ، عافِيَةَ الدُّنْيا وَ االخِرَة

همت مجموعه دانشگاه علوم پزشكي اينك كه در سايه توجهات حضرت ولي عصر )عج( توفيق قرين 

را برگزار  "تحول نظام سالمت در حوزه معنويت؛ رويكردها و راهبردها"جهرم شده است، تا همايش مـلي 

نمايد؛ اين رويداد علمي را گام موثري در راستاي پيشبرد اهداف طرح تحول نظام سالمت مي دانيم كه با 

ر تحقق رويكرد سالمت همه جانبه، به كاربردي سازي بعد چهارم تاسي از منويات رهبر فرزانه انقالب مبني ب

 سالمت يعني سالمت معنوي؛ پرداخته است.

اميد كه همايش فراروي در كنار تالش هاي صورت گرفته در حوزه سالمت معنوي از سوي همكاران 

نه ساز ورود و حاميان همايش، فرصتي براي بهره مندي علمي و تبادل انديشه هاي پژوهشي باشد و زمي

 كشور قرار گيرد. سياست هاي بهداشتي و درماني سالمت معنوي به

؛ صميمانه مقدم همه شما اساتيد كران از همكاران و حاميان همايشدر پايان، اينجانب ضمن سپاس بي

دي نمبزرگوار و دانشجويان ساعي را از سراسر كشور به اين همايش گرامي مي دارم و اقامتي خوش همراه با بهره

  .كافي از مباحث همايش براي شما عزيزان آرزومندم

 

  دكتر رحيم رئوفي

 رئيس دانشگاه و رئيس همايش
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ن یلع ابلاقر )ع(: ال لعم   015صفحه  9میزان الحکمه ج    .لبالق      ة  کسالم ة  و ال سالم ة   السالم کطلب  اقل االمام حممد ب 

، سودمندی و شرافت به علمی که به بر اساس کالم گهر بار امام پنجم شیعیان به راستی هیچ علمی از نظر اهمیت 

 وی سالمت نیست. تر از بعد معنسالمت آدمی می پردازد نیست و نیز  از میان ابعاد سالمت هیچ بعدی مهم 

، یکی از نزدیک ترین عبارتها و اصطالح ها  که در متون مقدس اسالمی آمده است  "قلب سلیم"و "  سالمه قلب "

. معنای سالمت و سلیم تا اندازه زیادی روشن است اما به راستی منظور قرآن و پیشوایان دینی از قلب استبه سالمت معنوی 

و کرد وجود انسان جستجدر پاسخ این سئوال را باید در حقیقت  "چیست؟ استاد شهید مرتضی مطهری چنین پاسخ می دهد:

انسانی عبارت است از مجموعه بسیاری  "من"ین اینکه موجودی واحد است، صدها و هزارها بعد وجودی دارد. ع. انسان در 

اندیشه ها، آرزوها، ترس ها، امیدها، عشق ها و ... این ها در حکم رودها و نهرهایی هستند که همه در یک مرکز به هم می 

بشر آگاهی ادعا نکرده که توانسته است از اعماق این دریا  رف است که هنوز هیچپیوندند. خود این مرکز، دریایی عمیق و ژ

در این دریا پرداخته اند و هر یک تا حدودی به  غور اطالع پیدا کند: فالسفه و عرفا و روان شناسان هر یک به سهم خود به

ارت می نامد عب "دل"آنچه که قرآن کشف رازهای آن موفق شده اند. اما شاید عرفا در این زمینه موفق تر از دیگران بوده اند. 

 است از واقعیت خود آن دریا... حتی خود عقل نیز یکی از رودهایی است که به این دریا متصل است.

آموزه های اسالمی ، انسان دارای دو بعد خاکی و افالکی یعنی جسم و روح است. این دو بعد با یکدیگر در  بر اساس

همان  اما از آنجا که حقیقت وجود انسان "النفس والبدن یتعاکسان "ثیر می پذیرند به قول حکیمان:أارتباط و از یک دیگر ت

انی او تنها مقدمه، مزرعه و کارگاهی برای زندگی اخروی اوست باید بعد ملکوتی او یعنی روح الهی اوست و زندگی این جه

هدف نهایی او متناسب با کمال حقیقی روح تعیین شود و همه اهداف دیگر در راستای تامین آن هدف تعریف گردد. بنابراین 

ی از یک ر خوردار است.دینی سالمت قلب آدمی از اهمیت و اولویت ویژه ای ب سالمت روحی و به تعبیر قرآن و پیشوایان

 ویژگی های روح انسان گرایشی است که به سوی کمال، آن هم کمال مطلق دارد.

گال اه ندرتن زده ا                  جان کشیده سوی باال بالها         زمین چن

 میل تن رد کسب اسباب و علف               میل جان اندر تجلی و شرف 

 دیدگاه دین چیزی جز همین تمایل و جذبه و قرار گرفتن در این سیرصعودی و وصل شدن به دریای بیکران هستی نیست که  معنویت از

 یاستورهن او قطره و ردیا رد                       قطره ردیاست اگر با ردیاست     

 معنویت یعنی زندگی با دوست

 زندگی بی دوست جان فرسودن است             مرگ حاضر، غایب از حق بودن است

 "مولوی"

 

 "مولوی"

 

 "حافظ"
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قلبی و روحی که از اعتقاد به منبع و قدرتی  و سکونیعنی داشتن حالت اطمینان، امنیت، آرامش  "سالمت معنوی"

باعث افزایش امید، رضایتمندی و نشاط درونی می گردد و در  د وناشی می شوبرتر و متفاوت از عوامل مادی و پیرامونی 

نهایت به سالمت و تعالی همه جانبه انسان و انسانیت کمک می کند. اما نگاه غالب در دنیای کنونی ما به سالمت معنوی 

 .مارانبرای درمان جسمانی بی در حقیقت ابزاری است و یک رویکرد حداقلی است. سالمت معنوی نیستییک نگاه مادی و اوما

در این نگاه، معنویت، لزوماً خاستگاه قدسی ندارد. بلکه شامل هر عنصری است که در بهبودی بیماران آن هم بیماری های 

جسمانی و روانی آنان موثر باشد این عناصر می توانند حقیقی و اصیل باشند یا غیر حقیقی، غیر اصیل و خرافی، اما از دیدگاه 

لب" "م روح آدمی نیز مانند جسم او ممکن است بیمار شود به تعبیر امام علی )ع(:اسال  نهج البالغه 833 حکمتواشد نم رمض ابلدن رمض الق 

با موضوع و محور سالمت معنوی برگزار می گردد. تبیین ابعاد سالمت معنوی که  از جمله رسالت های همایش هایی

هنگ اسالمی و ایرانی ماست چرا که محصول این نشست ها می خواهد در مرحله و تعریف صحیح و دقیق آن از دیدگاه فر

 اول، در خدمت انسان مسلمان ایرانی باشد.

مجموعه ای که پیش رو دارید تالش جمعی از  اندیشمندان و پژوهشگران عرصه سالمت است که در راستای تحقق 

سئوال هایی نظیر این که : معنی و معنویت و سالمت معنوی هدف فوق انجام شده است . در این مجموعه سعی شده است به 

چیست، متولیان آن چه کس یا کسانی هستند و یا باید باشند، نقش و جایگاه مجموعه  وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

ماع اجتپزشکی در این میان کدام است و به طور مشخص آیا کادر درمانی و بهداشتی رسالتی در مورد سالمت معنوی آحاد 

 به ویژه بیماران دارند؟ اگر دارند کم و کیف آن کدام است؟

امید است این مجموعه گامی کوچک در راستای تحقق منویات مقام عظمای والیت حضرت آیت ا... خامنه ای در 

در  باشد فراروی وزارت سخت کوش و وجدان مدار بهداشت، درمان و آموزش پزشکیغی مورد سالمت همه جانبه و نیز چرا

 چنین باد ."تحول نظام سالمت "راه خطیر و پر خطر

 

 محمد حسین مدبر

 دبیر علمی همایش
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 نیازهای معنوی نوجوانان مبتال به سرطان: یک مطالعه کیفی
 *2، دکتر نرگس صادقی1حمیده ضیغمی 

 اصفهان ،)راسگانوخ( اصفهان واحد اسالمی، آزاد دانشگاهدانشجوی رشته کارشناسی ارشد پرستاری،  -5
 اصفهان ،)راسگانوخ( اصفهان واحد اسالمی، آزاد دانشگاهدانشکده پرستاری ،  -2

N45sadeghi@yahoo.com 
 چكیده

سرطان نوجوانان یک چالش برای بیماران، خانواده و تیم درمان است. نوجوانان در هنگام مواجه شدن با سرطان و مقدمه: 

بستری شدن نیازهای متفاوتی را تجربه میکنند که می تواند تاثیر عمیقی بر روی زندگی نوجوان و خانواده داشته باشد . در 

مید و معنویت در جهت پیدا کردن معنا در تجربه سرطان کمک کننده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف این بیماران ا

 کشف نیازهای معنوی نوجوانان مبتال به سرطان در ایران انجام گردید.

نها و این مطالعه به روش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. نوجوانان مبتال به سرطان، خانواده آروش تحقیق: 

های سرطان و کنندگان در پژوهش را تشکیل دادند. محیط پژوهش، بخشسرطان، مشارکت پرستاران شاغل در بخشهای

گیری به روش هدفمند انجام شد. به منظور شهر کرمان بود. نمونه جامعه پژوهش، نوجوانان مبتال به سرطان در بیمارستانهای

پرستار بخش سرطان  6ال به سرطان و یک پدر نوجوان مبتال به سرطان و نوجوان مبت 51رسیدن به اهداف پژوهش با 

کیفی براساس رویکرد گرانهایم و ها، از تحلیل محتوایمصاحبه های عمیق فردی به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده

 لوندمن استفاده شد.

ماه با  58تا  2سال و مدت ابتال بین  21تا  51کننده در این پژوهش دامنه سنی نوجوانان شرکت: بحث و یافته ها

مایه حاصل از پژوهش فوق نیاز به ارتباط با خدا با دو زیرطبقه ، نیاز به ارتباط با خود با دو ماه بود. چهار درون 51میانگین 

 زیرطبقه ، نیاز به ارتباط با دیگران و نیاز به ارتباط با محیط و طبیعت نیز با دو زیرطبقه پدیدار شد.

نتایج حاصل از پژوهش فوق، یک دید جدیدی در رابطه با نیازهای معنوی نوجوانان مبتال به سرطان ایجاد  ه گیری:نتیج

شوند که کرد. در این دیدگاه نوجوانان مبتال به سرطان عالوه بر نیازهای مرحله تکاملی خود با نیازهای دیگری نیز مواجه می

گیرد. توجه به این نیازها،  جهت پیدا کردن هدف و معنا در تجربه زجر و نی قرارتواند در عرض نیازهای دیگر این دوره سمی

 معنوی گردد .تواند باعث پیشگیری از دیسترسکننده است و میدرد کمک

 

 نیازهای معنوی، معنویت، مذهب، نوجوانان،  تحقیق کیفی  :های کلیدیواژه
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 ری در بخش مراقبت ویژه در رویارویی با پدیده بستریرویكردهای معنوی خانواده بیماران بست

 mkaeeni@yahoo.com-عضوء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم.دانشکده پرستاری و مامایی-استادیار.*5مینا گائینی

 عضوء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.دانشکده پرستاری و مامایی -دانشیار. 2منصوره اشقلی فراهانی

 عضوء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشکده پرستاری و مامایی -دانشیار -ن محمدینورالدی

 عضوء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.دانشکده پرستاری و مامایی -استاد -نعیمه سید فاطمی

 یعضوء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم.دانشکده پرستاری و مامای -استادیار -محمد عباسی 

 چكیده

است. معنویت  شده مطرح واجتماعی روانی جسمی، سالمت کنار در سالمتی ابعاد از یکی عنوان به معنوی سالمت مقدمه:

در  ویژه به زندگی نامساعد شرایط با کنارآمدن برای بلکه است، حیاتی امری نها انسا از بسیاری هستی و هویت برای نه تنها

شود. بهره گیری از منابع معنوی یکی از راهبردهای  می گرفته کار به مکانیسم تطابقی یک عنوان مواقع بیماری و بحران، به

اثر بخش در کاهش نگرانی و اضطراب و رویارویی بهتر با شرایط استرس زا در خانواده بیماران بستری در بخش ویژه می 

روانی برای پذیرش  -و به نوعی، آمادگی عاطفی باشد و از این طریق آنها صبر، تحمل و امید پیدا کرده و به آرامش می رسند

با هدف شناخت رویکردهای معنوی خانواده بیماران بستری در بخش  شرایط کسب می کنند. بر این اساس، مطالعه حاضر

 ویژه در رویارویی با پدیده بستری انجام گرفت. 

با روش نمونه گیری هدفمند بررسی شدند. خانواده بیمار بستری در آی سی یو  59در این مطالعه کیفی،  روش پژوهش:

داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار مند، مشاهدات و یادداشت های در عرصه جمع آوری گردید. کلیه مصاحبه ها 

 ضبط و پیاده سازی شد و با روش آنالیز محتوای کیفی مورد تحلیل قرار گرفتند.

می باشد.  "تعامل با باورها "و "تعامل با منبع متعالی"امل دو مضمون اصلی: مضامین حاصل از آنالیز داده ها  ش یافته ها:

 "تعامل با باورها"ومضمون  "توسل به دعا و نیایش"و  "توکل به خدا"شامل دو زیر طبقه: "تعامل با منبع متعالی"مضمون 

 را در بر دارد. "باورهای فرهنگی"، "باورهای خرافی "دو زیر طبقه :

روانی بیماران بستری در بخش مراقبت  -بیانگررابطه بین معنویت گرایی و سالمت عاطفی مطالعه این تایجن نتیجه گیری:

 فرهنگی های تفاوت و معنوی مراقبت زمینه ویژه و خانواده آنها می باشد. لذا آموزش پرستاران و سایر اعضای تیم درمان، در

آنها، به ویژه نیاز های معنوی،باشد؛ بطوریکه  و خانواده بیماران ینیازها شناخت و بررسی در می تواند راهنمایی مذهبی و

عاطفی  -عوارض روحی نمایند و بتوانند نیازها رفع عالئق و باورهای فرهنگی و مذهبی، اقدام به به توجه اعضاء تیم درمان با

 .برسانند حداقل به حاصله از بحران بستری بیمار را

 (، تحلیل محتوی کیفیICUارویی، بخش مراقبت ویژه)رویکرد معنوی، روی کلید واژه ها:
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 بیماران پس از پیوند عروق کرونری تجربه معنوی
 5لیال طاهری ،5، محبوبه رضایی5، مینا گائینی2، علیرضا نیکبخت نصرآبادی2*، نورالدین محمدی5محمد عباسی

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران -5
 نشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایرانعضو هیات علمی دا-2

 mohamad_abbasi55@yahoo.com پست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله
 

  چكیده

 ماران پسمعنوی بی تجربه گیرند، می قرار کرونری عروق پیوند تحت که بیمارانی تعداد در چشمگیر افزایش علیرغممقدمه: 

 مطالعه این.. باشد نمی دسترس در رابطه این در کافی دانش و شناخت و نیست شده شناخته چندان کرونری عروق پیوند از

 .شد انجام کرونری عروق پیوند از پس بیماران تجربه معنوی شناخت هدف با

 سابقه با افرادی پژوهش این گانکنند مشارکت. شد انجام هرمنوتیک شناسی پدیده رویکرد با پژوهش اینروش تحقیق: 

 این کنندگان مشارکت( زن1 و مرد7) نفر 55. شدند انتخاب هدفمند گیری نمونه اساس بر که بودند کرونری عروق پیوند

 تجربه از کاملی و غنی اطالعات بودند قادر و بوده دارا را پژوهش به ورود معیارهای و مشخصات که طوری به بودند، پژوهش

 قلب مرکز بیمارستان سرپایی درمانگاه در کنندگان مشارکت. دهند قرار پژوهشگر اختیار در را کرونری عروق یوندپ با زیسته

 پیوند با زندگی "پژوهش اصلی سوال با ساختارمند نیمه عمیق مصاحبه مورد تهران مامایی و پرستاری دانشکده و تهران

 به کلمه به کلمه سپس و ضبط اخالقی اصول رعایت با ها مصاحبه. دگرفتن قرار "دارد؟ معنایی چه شما برای کرونری عروق

 . گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد منن ون پیشنهادی گانه شش های گام از استفاده با شده پیاده متون. درآمدند متن

 و "ائمه به توسل" ،"خدا به توکل"بود، که از زیر طبقات «معنویت گرایی» پژوهش درون مایه اصلی اینبحث و یافته ها: 

 تشکیل شده بود. "الهی مشیت قبول"

 تیم شود. اعضاءرشد معنوی بیماران می باعث کرونری عروق پیوند که داد نشان پژوهش این های یافتهنتیجه گیری: 

ران قبل و بیما مشاوره و در برنامه ریزی های آموزشی، مراقبتی پژوهش این های یافته از توانندمی پرستاران بخصوص درمان

 .نمایند بعد از پیوند عروق کرونری استفاده

 

 .کرونری، مطالعه کیفی عروق پیوند تجربه معنوی،:  های کلیدیواژه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mohamad_abbasi55@yahoo.com
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نگرش به معنویت در میان مددجویان مراجعه کننده به مرکز درمانی سوء مصرف مواد تولد 

 4931نوین الرستان در سال 

 محمدرفیع بذرافشان*، کاظم اکبری

 دانشکده علوم پزشکی الرستان، الرستان، ایران

Seeder2007@gmail.com 

 

 چكیده:

پرداختن به نیازهای معنوی مددجویان معتاد از مهمترین روش های مقابله ای در برابر گرایش به سمت مواد مخدر مقدمه : 

یشگیری از بیماری و حفظ سالمتی است و شناخته شده است. با توجه به اینکه هدف سیستم درمانی ارتقاء سالمتی، پ

مراقبت معنوی سهم موثری در دستیابی به این هدف دارد، این مطالعه با هدف تعیین نگرش به معنویت در بین مددجویان 

                  معتاد مراجعه کننده به مرکز درمانی سوء مصرف مواد تولد نوین الرستان انجام شد.

تحلیلی می باشد. جامعه پژوهش در این تحقیق را مددجویان معتاد -یک مطالعه توصیفیاین پژوهش  :روش تحقیق

نفر به روش    511مراجعه کننده به مرکز درمانی سوء مصرف مواد تولد نوین الرستان تشکیل می دادند که از میان آنها 

ویت بود. این پرسشنامه شامل ابعاد نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سنجش معن

امید، معنا و هدف، بخشش، عقاید و ارزشها، روابط، اعتقاد به خدا، اخالقیات، نوآوری و خودبیانی است. جهت تجزیه و تحلیل 

و آزمون های آماری تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب  56داده ها از نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه شماره 

 مبستگی پیرسون استفاده شد.ه

(. میانگین نگرش به معنویت نمونه ها    %67سال قرار داشتند ) 21-97بیشتر نمونه ها در رده سنی  :بحث و یافته ها

بود. بررسی رابطه بین سن،  وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل، و نگرش به معنویت از نظر آماری معنی دار  19/15 ± 12/6

 (. p value>.05نبود )

 

یافته های این مطالعه نشان می دهد نگرش مددجویان معتاد در بعد معنویت در حد متوسطی قرار دارد. نتیجه گیری: 

بنابراین توجه با این مقوله مهم و تقویت آن جهت پیشگیری و درمان در این گونه بیماران بسیار الزم و ضروری به نظر          

 .می رسد

 

  عنویت، مددجویان، اعتیادنگرش به م :های کلیدیواژه
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 تبیین و تشریح  مدل  ایمان و سالمت بر گرفته از مسیحیت                               
 *محسن حجت

 دانشجوی دکترای پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
at@yahoo.commohsenhoj 

 

 :خالصه

مدل ها همیشه وسیله ای برای درک بهتر مفاهیم می باشند، از آنجا که در حوزه نظام سالمت  مفهوم سالمت : مقدمه

معنوی به شکل جدیدی مورد توجه قرار گرفته است لذا تبیین جایگاه آن در بالین نیازمند تبیین مدل های عینی و عملی 

ی از مدل هایی که بصورت ساده جایگاه ایمان و اعتقادات مذهبی را در اعتالی جسم و روح مناسب و علمی می باشد. یک

 انسان تبیین می نماید مدل سالمت و ایمان است. هدف از این مقاله تبیین و تشریح ساختار این مدل می باشد. 

( 2151و تفسیر مدل سالمت و ایمان)مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که با رویکرد نقادانه به تبیین  :روش مطالعه

مرکز ارتباط ایمان و سالمت در کارولینای جنوبی خواهد پرداخت. این مدل از نظر عملیاتی نمودن و تبیین جایگاه معنویت 

 و سالمت معنوی همچنین فرایند حرکت انسان بسوی سالمتی مورد ارزیابی و نقد قرار خواهد گرفت.

ا و تمرینات معنوی را پایه ای برای دست یابی به شیوه زندگی الهی می داند. از سوی دیگر این مدل  فعالیت ه: یافته ها

بیان می کند که شیوه زندگی الهی باعث می گردد که انسان انتخاب های سالم و درستی برای سالمتی خود داشته باشد. که 

ی و سالمت جسمانی است. رشد انسان در گرو اینها به ترتیب پایایه ای برای دست یابی به سالمت معنوی، سالمت عاطف

ایمان به خدا و ارتباطش با او، مسئولیت ها و اعتقادات و باورهایش می باشد. انگیزه او برای چنین رشدی دوست داشتن خود 

 ، دوست داشتن خدا و اطاعات، اطاعت از نمایندگان خدا می باشد و منشاء قدرت را خدا و روح مقدس می داند.

مهمترین ویژگی چنین مدلی تبیین حرکت انسان به سوی خدا محوری و ذات الهی می باشد. بجز مفاهیم  یری:نتیجه گ

دین مسیح که از نظر دین اسالم برخی از آنها مورد قبول نبوده و در این مدل ارائه شده است هسته مرکزی و یا پایه مدل 

 ی می باشد قابل تامل است. که تبیین کننده حرکت انسان از معنویت به سوی سالمت جسم

 

 سالمت، سالمت معنوی، مدل ایمان و سالمتکلمات کلیدی: 
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معنوی سالمت، متعلق به)مرکز تحقیقات -اجتماعی-روانی-تبیین و تشریح  مدل  زیستی

 سالمت معنوی/فكری/جسمی آمریكا(
 *، جلیل عزیزی، مریم چرخ انداز، سودابه حجتمحسن حجت

 ای پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایراندانشجوی دکتر

 دکتری جامعه شناسی، مدرس دانشگاه عالی جهرم، جهرم، ایران

 دانشجوی کارشناس ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 کارشناس آموزش و پرورش، جهرم، ایران
mohsenhojat@yahoo.com 

 خالصه:

مدل سنتی سالمت بیشتر توانسته است مفهوم سالمت و بیماری جسمی را تفسیر نماید اما امروزه با تبیین ابعاد متفاوت : مقدمه

ت یک کشور می سالمت انسانی این مدل دیگر کارآمد نخواهد بود، از سوی دیگر عدم وجود یک مدل کامل برای تبیین ساختار سالم

تواند عملی شدن این مفهوم در حوزه اجتماعی را به یک چالش بزرگ تبدیل نماید. با توجه به معرفی نشدن مدلی برای تبیین جایگاه 

معنوی مرکز توسعه انسان و کودک -اجتماعی-روانی-سالمت معنوی در کشور از بین  مدل های مختلف ارائه شده در دنیا مدل زیستی

می تواند به عنوان شروع بررسی  (Georgetown Center for Child and Human Development (NCCC))جرج تاون

 مدل های مختف در دنیا بررسی شود،  لذا مطالعه حاضر با هدف تفسیر و تبیین مدل حاضر طراحی و اجرا گردیده است. 

معنوی -اجتماعی-روانی-به تبیین و تفسیر مدل زیستیمطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که با رویکرد نقادانه  روش مطالعه:

زیر نظر مرکز توسعه انسان و کودک جرج  (body/mind/spirit health research)مرکز  تحقیقات سالمت معنوی/فکری/جسمی

-تعریف از فرایند حرکت انسان بسوی سالمتی-انگیزه تغییر-نقش تیم سالمت-نظر مفهوم تغییرتاون خواهد پرداخت. این مدل از 

 تعریف سالمت و درمان مورد ارزیابی و نقد قرار خواهد گرفت.

این مدل  بجای بیماری و ناراحتی بیشتر بر سالمت و احساس خوب بودن تاکید دارد، بجای رفتارهای غیر بهداشتی و : یافته ها

شیوه زندگی تاکید دارد. فرض این مدل بر این است که ذات -سیستم های حمایتی -بیشتر بر مفاهیمی چون کیفیت زندگی پرخطر

انسان به گونه ای است که روز به روز به سمت بهتر شدن و انجام رفتار های بهداشتی تر پیش می رود نه بدتر شدن. طبق این مدل 

ی و لذت بردن از زندگی است نه ترس و هراس از مرگ و بیماری. نقش مراقبین بهداشتی در انگیزه برای خوب بودن بیشتر امید وار

مدل سنتی بیشتر متخصص توصیه کننده و درمان کننده است در حالی که در این مدل نقش مراقبین بیشتر تسهیل کننده سالمتی و 

ل سنتی تغییر رفتارهای غیر بهداشتی و درمان چنین عمل و تسهیل کننده ارتباط فرد با ذات درونی خود می باشد. تغییر از نظر مد

 عکس العمل هایی است در حالی که تغییر در این مدل بیشتر آگاهی یافتن از شرایط زندگی و بهبود زندگی می باشد. 

ش تیم سالمت و فرد مهمترین ویزگی چنین مدلی این است که نگاهی جامع و کل نگر به انسان را ارائه می نماید. و نق نتیجه گیری:

را در نشان می دهد از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی و فردی را نیز در قالب تعریف نقش ها تبیین می نماید لذا بنظر می رسد مدل 

 .قابل بحثی برای جامعه اسالمی ما که می خواهد در ابعاد مختلف سالمتی را در نظام سالمت خود مورد توجه قرار دهد باشد

 

 مدل سالمت، سالمت معنوی، مدل زیستی :یکلمات کلید

mailto:mohsenhojat@yahoo.com
mailto:mohsenhojat@yahoo.com
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جراحی  و داخلی بخشهای پرستاری پرسنل معنوی مراقبت و معنویت  به نگرش بررسی

 بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشكی زاهدان

 دکترعصمت نوحی5*، مرضیه ذیحقی2 ،دکتر یونس جهانی9
 دانشگاه علوم پزشکی کرمان-5
 دانشگاه علوم پزشکی کرمان -2

 e_nohi@kmu.ac.irلکترونیک نویسنده مسئول پست ا
 

 چكیده

 فزاینده توجه مورد اخیر سالهای در انسان شفابخشی و التیام در آن تأثیر و انسانی هستی اساس عنوان به معنویتمقدمه:  

 از انسان اجتماعی و روانی زیستی، ابعاد مانند و بوده نگر کلی مراقبت گانه چهار ابعاد از یکی معنوی بعد. است گرفته قرار ای

 پرستاران ویژه به درمانی بهداشتی های حرفه شاغلین برای مناسبی راهکار نگر کلی رویکرد. است برخوردار خاصی اهمیت

 انجام همان بیماران از مراقبت امر در معنویت با پرستاری ارتباط.است کرده فراهم انسان وجودی ابعاد تمامی به توجه جهت

 پرستاری پرسنل معنوی مراقبت و معنویت  به نگرش تعیین هدف با حاضر مطالعه. است بیماران از جانبه همه و کامل مراقبت

 .شد انجام زاهدان پزشکی علوم دانشگاه بیمارستانهای جراحی و داخلی بخشهای

 هایبخش در شاغل پرستاران شامل پژوهش جامعه. است همبستگی توصیفی  نوع از مقطعی مطالعه : اینروش تحقیق

(  االنبیاء خاتم وبیمارستان ابیطالب ابن علی بیمارستان) زاهدان پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان جراحی و داخلی

بود. داده ها با   (SSCRS) معنوی مراقبت و معنویت سنجش مقیاس شامل پژوهش ابزار. بودند نفر 511 از متشکل

 تجزیه و تحلیل شد. 56نسخه  SPSS( با نرم افزار(t , Anovaآزمونهای پارامتریک 

  15/7 معنوی، مراقبت و معنویت به نگرش نمره معیار میانگین وانحراف که ند بود آن از حاکی : نتایجبحث و یافته ها

معنوی  مراقبت و معنویت به در بررسی نگرش.دارد قرار مطلوب حدی وتا  متوسط سطح در که ، است بوده ±61/17

 ،ارتباط آماری یافت نشد. >p 11/1موگرافیک به جز بخشپرستاران با ویژگیهای د

 ،کار در معنا و هدف جستجوی و باشد می مراقبت ارایه کیفیت مراقبتی، مراکز در نگرانی و دغدغه مهمتریننتیجه گیری: 

 .باشد مؤثر وتوسعه سالمت معنوی بیماران  مراقبت کیفیت بر تواند می پرستاران برای

 ، معنویت ، مراقبت معنوی،پرستاری : نگرشکلیدیهای واژه
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 چالش های پیش روی ورود مفهوم سالمت معنوی در نظام سالمت
 محسن حجت*، مهدی کریمیار،دکتر رسول اسالمی اکبر

 دانشجوی دکترای پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

جهرم، جهرم، ایرانمربی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی   

 دکترای پرستاری، استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
mohsenhojat@yahoo.com 

 

 خالصه:

.  لذا متولیان امر سالمت معنوی به عنوان یکی از ابعاد سالمت توسط سازمان بهداشت جهانی پذیرفته شده استمقدمه: 

سالمت در کشورهای مختلف می بایست این مفهوم را وارد سیستم ارائه خدمات سالمت نمایند. انجام چنین کار مهمی می 

تواند چالش هایی را برای نظام سالمت بوجود آورد. بنابراین تفکر و مطالعه برای یافتن  چنین چالش هایی و پیشگیری از 

ر عملیاتی شدن برنامه های سالمت معنوی در جامعه را تسهیل نماید. مطالعه حاضر با هدف تبیین بروز آنها می تواند مسی

 چالش های پیش روی ورود مفهوم سالمت معنوی در نظام سالمت طراحی گردیده است.

پایگاههای مقاله داخلی و خارجی با استفاده از  11مطالعه حاضر یک مطالعه مروری نقلی است که با مرور روش مطالعه: 

-orو -( انجام شد. واژه های مورد جستجو  با استراتژی کاربرد )یاSID_IRANMEDEX_PUBMEDاطالعاتی)

andسالمت -و مفهوم سالمت معنوی  مفهوم سالمت-سالمت معنوی -(عبارت بودند از: چالش معنوی یا چالش های معنوی

 -spiritual challenge or challenges-spiritual healthسالمت معنوی و آموزش پزشکی ) -معنوی و نظام سالمت

health concept and spiritual health concept-spiritual health and health system-spiritual 

health and medical education مقاله یافت شد که  2511مرحله انجام گرفت در سرچ اولیه  1(. غربارگری مقاالت در

مقاله حذف گردید، سپس از نظر  5121زبان)فقط مقاالت فارسی و انگلیسی مورد استفاده قرار گرفت( پس از بررسی از نظر 

مقاله غیر مرتبط  581مقاله نیز مجدد حذف گردید. سپس با مطالعه خالصه مقاالت  911دسترسی به کل مقاله غربال شد و 

 اله مورد استفاده قرار گرفت.مق 11و تکراری تشخیص داده شد و در نهایت با مطالعه اصل مقاالت 

چالش های  مورد بررسی عبارت بودند از چالش های ساختاری و سازمانی)جایگاه  سالمت  معنوی در سیستم  یافته ها:

مدل  -چالش های آموزشی)تعریف فلسفه آموزش پزشکی -ردیف بودجه ای و تشکیالتی( -متولی سالمت معنوی -سالمت

الگوی آموزشی  -چالش های مفهومی)تحلیل مفهوم تکنیکی و علمی -اجرای آزمایشی( -تدوین کریکولوم-آموزش پزشکی

 ابزار مناسب اندازه گیری پیش زمینه ها، نتایج و ویژگی ها ( -استاندارد

با توجه به مطالعه موجود می توان بیان نمود که چالش های پیش روی کاربردی نمودن سالمت معنوی در  نتیجه گیری:

ه حدی گسترده و بزرگ می باشد که می بایست ابتدا آنها را با موشکافی الزم و تکنیک های تحلیل علمی نظام سالمت ب

مناسب رمزگشایی نمود و سپس راهکارهای مناسب پیشگیرانه برای آنها در نظر گرفت تا در مسیر عملیاتی نمودن این 

 قسمت از مفهوم سالمت دچار مشکالت زیادی نشویم.

 نظام سالمت -چالش -مت معنویسال کلمات کلیدی:
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 نقش مراقبین سالمت در کاربرد مفهوم سالمت معنوی در نظام سالمت
 ، مریم چرخ اندازمحسن حجت*

 دانشجوی دکترای پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

 م، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهر
mohsenhojat@yahoo.com 

 

 خالصه:

سالمت معنوی به عنوان یکی از ابعاد سالمت توسط سازمان بهداشت جهانی پذیرفته شده است.  لذا متولیان امر مقدمه: 

ت سالمت نمایند. انجام چنین کار مهمی می کشورهای مختلف می بایست این مفهوم را وارد سیستم ارائه خدما سالمت در

تواند چالش هایی را برای نظام سالمت بوجود آورد. بنابراین تفکر و مطالعه برای یافتن  چنین چالش هایی و پیشگیری از 

ن بروز آنها می تواند مسیر عملیاتی شدن برنامه های سالمت معنوی در جامعه را تسهیل نماید. مطالعه حاضر با هدف تبیی

 چالش های پیش روی ورود مفهوم سالمت معنوی در نظام سالمت طراحی گردیده است.

مقاله داخلی و خارجی با استفاده از پایگاههای  11مطالعه حاضر یک مطالعه مروری نقلی است که با مرور  روش مطالعه:

-orو -اربرد )یا( انجام شد. واژه های مورد جستجو  با استراتژی کSID_IRANMEDEX_PUBMEDاطالعاتی)

andسالمت -و مفهوم سالمت معنوی  مفهوم سالمت-سالمت معنوی -(عبارت بودند از: چالش معنوی یا چالش های معنوی

 -spiritual challenge or challenges-spiritual healthسالمت معنوی و آموزش پزشکی ) -معنوی و نظام سالمت

health concept and spiritual health concept-spiritual health and health system-spiritual 

health and medical education مقاله یافت شد که  2511مرحله انجام گرفت در سرچ اولیه  1(. غربارگری مقاالت در

نظر مقاله حذف گردید، سپس از  5121پس از بررسی از نظر زبان)فقط مقاالت فارسی و انگلیسی مورد استفاده قرار گرفت( 

مقاله غیر مرتبط  581مقاله نیز مجدد حذف گردید. سپس با مطالعه خالصه مقاالت  911دسترسی به کل مقاله غربال شد و 

 مقاله مورد استفاده قرار گرفت. 11و تکراری تشخیص داده شد و در نهایت با مطالعه اصل مقاالت 

ختاری و سازمانی)جایگاه  سالمت  معنوی در سیستم چالش های  مورد بررسی عبارت بودند از چالش های سا یافته ها:

مدل  -چالش های آموزشی)تعریف فلسفه آموزش پزشکی -ردیف بودجه ای و تشکیالتی( -متولی سالمت معنوی -سالمت

ابزار  -الگوی آموزشی استاندارد -چالش های مفهومی)تحلیل مفهوم تکنیکی و علمی -انجام آزمایشی ( -آموزش پزشکی

 ازه گیری پیش زمینه ها، نتایج و ویژگی ها (مناسب اند

: با توجه به مطالعه موجود می توان بیان نمود که چالش های پیش روی کاربردی نمودن سالمت معنوی در نتیجه گیری

نظام سالمت به حدی گسترده و بزرگ می باشد که می بایست ابتدا آنها را با موشکافی الزم و تکنیک های تحلیل علمی 

رمزگشایی نمود و سپس راهکارهای مناسب پیشگیرانه برای آنها در نظر گرفت تا در مسیر عملیاتی نمودن این مناسب 

 قسمت از مفهوم سالمت دچار مشکالت زیادی نشویم.

 نظام سالمت -چالش -سالمت معنوی کلمات کلیدی:

 

 

mailto:mohsenhojat@yahoo.com
mailto:mohsenhojat@yahoo.com
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 های جهرم( بررسی مولفه های های مختلف هوش معنوی پرستاران)مطالعه موردی: بیمارستان 

 2،کمال عیسی پور 2*، فاطمه کبیری فر 1رویا طاهری
 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد البرز، کرج، ایران-5

 دانشگاه آزاد البرز، کرج، ایران -2

 taheri_r61@yahoo.com:پست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله 

 

  چكیده

های معنویت و هوش را درون یک سازه جدید سازهن شناخته شده است، که نهایی ترین هوش انساهوش معنوی  مقدمه:

به کارها و فعالیتهایمان معنا و مفهوم بخشیده و با استفاده از آن به معنای  میتوانیهوشی که به واسطه  آن م .کندترکیب می

ی برخوردار است و کدام مسیر در عملکردمان آگاه شویم و دریابیم که کدام یک از اعمال و رفتارهای ما از اعتبار بیشتر

  زندگی خود سازیم. سوهزندگی مان باالتر و عالی است تا آن را الگو و ا

 هدف از این مطالعه، بررسی مولفه های هوش معنوی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی جهرم بود.هدف: 

پرستار شاغل در بخش های بالینی  551امل : این پژوهش مطالعه ای مقطعی و توصیفی است. نمونه ها شروش تحقیق

بیمارستان های آموزشی جهرم بودند که به روش آسان و در دسترس به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در 

 فیط کیاست که هر ماده در  هیگو 21 یپرسشنامه دارا نیااین مطالعه پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ است. 

که نمره باالتر نشان دهنده  آوردیبه دست م 96تا  1 نیدر ب یافرد نمره تیدر نها شودیم گذاری نمره 1تا  1 از کرتیل

ی اتولید معن، فکر وجودی انتقادیت:از عبارتند که دارد مقیاس زیر چهار مجموع در پرسشنامه . ایناست شتریب یهوش معنو

( تایید گردید. داده ها با 91.پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ ) . پایاییبسط حالت هشیاریی و آگاهی متعال ،شخصی

 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. spss v:21استفاده از نرم افزار 

نمره کل بود و کمترین  19292±5229نتایج حاصل نشان داد که میانگین نمره هوش معنوی پرستاران بحث و یافته ها: 

هوش معنوی مجموعه ای از ربوط به حیطه بسط حالت هوشیاری بود که در حد متوسط ارزیابی گردید. نمره هوش معنوی م

تواناییها، ظرفیتها و منابع معنـوی مـیباشـد کـه استفاده از آنها در زندگی شخصی و زندگی کاری روزمره میتواند موجب 

فتن معنـا وهـدف در رویـدادهای زنـدگی، حفـظ افـزایش سـازگاری وانطبـاق پـذیری و توانـایی حـل مسـئله، یـا

 سالمت،آرامش درونی و بیرونی، پویایی و شادابی میشود.

به خصوص پرورش  کاربرد هوش معنوی در زندگی فرد میتواند ارتباط شخص را با خود، دیگران و خدا ونتیجه گیری: 

ستاران در این پژوهش در حد متوسط بود، توصیه از آنجایی که میانگین نمره هوش معنوی پرخودآگاهی فرد تسهیل کند.

این گروه شاخص در نظام سالمت انجام   تیابعاد معنو ریسامیگردد پژوهش های بیشتری در خصوص عوامل مرتبط با آن و 

 گردد.

 پرستار، هوش معنویواژه های کلیدی: 
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 نقش طبیب روحی و جسمی در مثنوی معنوی ذیل سالمت معنوی

 .9، علی رسولی2مرضیه کارگر ،5زینب رحمانیان

 5-زینب رحمانیان دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

zinabrahmanian@yahoo.com. 
 مرضیه کارگر، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی، جهرم، جهرم، ایران.-2

 نی فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایرانعلی رسولی، کاردا-9

 

 چکیده

 شاد باش ای عشق خوش سودای ما                                            ای طبیب جمله علت های ما

 طون و جالینوس ماای دوای نخوت و ناموس ما                                                      ای تو افال

یکی از بحران های حاکم بر جوامع مدرن امروزی کم رنگ شدن معنویت و اخالق می باشد که زمینه را برای چالش و به 

مخاطره انداختن سالمت جسم و روح فراهم می سازد. سالمت جسم و روح از مهم ترین موضوع هایی است که روان 

ت بسزایی داده اند. از جمله اهداف شناخت آدمی پاکسازی طینت او از رذایل شناسان، علمای اخالق و عرفان به آن اهمی

تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی -اخالقی می باشد که باعث سعادت و کمال نهایی می گردد. این پژوهش به صورت توصیفی

ای درمان آن پرداخته و به این اشاره های موالنا در مثنوی معنوی به انواع بیماری های روحی در قالب داستان و راهکاره

نتیجه رسیده است که عارف نامی در مثنوی به مسائل بهداشت روان و جسم اهمیت خاصی داده است. انسان موجودی است 

دو بعدی یعنی دارای جسم و روح می باشد به همین خاطر نیازمند طبیب جسمانی و روحانی است به گونه ای که برای از 

اضطراب و ... راهکارهایی را بیان کرده است. از مهم ترین این راهکارها برای درمان بیماری روحی و بین بردن ترس، خشم، 

 روانی در مثنوی به کار بردن عشق، محبت، ذکر، قناعت و ... می باشد.

 طبیب روحانی و جسمی، مثنوی معنوی، موالنا، سالمت معنوی. کلیدواژه:
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 با نگاه وحدت در کثرت تشخیص علت بیماری ها
 

 نام نویسنده : مهدی فاطمی مهر
sinateb14@gmail.comgmail :  

 نام ارایه دهنده مقاله : دکتر مهدی فاطمی مهر

 مطب شخصی-1طبقه دوم واحد  –ساختمان تجاری معلم  –بلوار معلم غربی –محل کار : سمنان 

 چكیده  

نگاه وحدت در کثرت از مفاهیم بزرگ قرآنی است که روشن گر اندیشه ها و هدایت گر انسان به سمت علم و نور میباشد که 

 در این نگاه فرد دانش پژوه میتواند به بینشی صحیح و واقعی دسترسی پیدا نماید. 

به سمت کثرت در تشخیص ودرمان سالهاست که کتب پزشکی غربی) هاریسون و سیسیل و...(، دانشجویان این رشته را 

بیماری ها هدایت نموده است. اما هم اکنون شاهد افزایش روزافزون انواع بیماری ها و بروز انواع جدید هستیم که این روش 

نه تنها در تشخیص علت بسیاری از بیماری ها عاجز است ، بلکه روشی که در درمان بیماری های بسیار ساده مانند 

 ن و ... ارایه میدهد،کارامد نیست و بیماران ، سالهای سال با این بیماریها دست و پنجه نرم میکنند!سینوزیت و میگر

نگاه جزء نگر و کثرت گرا در این موضوع باعث شده است که نه تنها علت اصلی و مشترک بروز انواع بیماری ها، از دید 

ای انجام نشده و اغلب با درمان های سطحی و تسکینی  پزشکان و محققین مخفی بماند بلکه به همین دلیل درمان ریشه

 روبرو هستیم.

نفر بیمار در سراسر کشور و نیز بررسی موشکافانه کتب طب رایج ، طب  11111محقق بر اساس تحقیق بر روی بیش از 

ست که  : )همه بیماری ها سوزنی ، سنتی ، هومیوپاتی  و ... و نیز آیات و روایات اسالمی به این نتیجه تعجب برانگیز رسیده ا

منشا مشترک دارند و آن ایجاد یک پاتولوژی به نام ) کاهش نیروی حیاتی و شروع پروسه التهاب( در اثر انواع استرسور ها 

می باشد. در واقع انواع بیماری هایی که ما با آن روبرو هستیم ، طیف وسیعی از ایجاد یک عامل به نام التهاب در اثر آسیب 

اشی از انواع استرسورها، در منشور بدن انسان بوده و نام های مختلف همه بیماری هایی را که ما میشناسیم ، صرفا سلولی ن

 اختالف رنگ های طیف یک نور واحد، در خروجی از منشور بدن انسان هستند!! 

نه تنها علت ایجاد و  یده است کهاین مطالعه که با دیدگاه کل نگر و وحدت گرا ) دیدگاه قران ( انجام شده است ، باعث گرد

، آلوپشیا آره آتا، انواع سرطان ، بیماری های اتوایمیون و ... خود  افزایش روز افزون بسیاری از بیماری ها از جمله : میگرن ،

سون هاریهایی که همکنون از نظر طب رایج )را نشان دهد، بلکه راه منطقی و ریشه ای برای پیشگیری و درمان اکثر بیماری 

 و سیسیل و .. ( نا مشخص هست ، کامال روشن گردد.

 19521921521این مساله در سخنرانی به تفضیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.                 تلفن تماس :  

 اهداف   :
 مقایسه دیدگاه توحیدی در تشخیص علت بیماری ها با دیدگاه کثرت گرا ) طب رایج ( .5

 ایی که همکنون طب رایج در شناخت آن به نتیجه ای نرسیده استیافتن علت ایجاد بیماری ه .2

 بررسی هماهنگی یا نا هماهنگی طب رایج با دستورات سالمت از نظر قران .9

mailto:sinateb14@gmail.com
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 منابع و روش ها در این پژوهش :

 دقت در مفاهیم عمیق آیات و روایات اسالمی در خصوص شیوه دانش جویی و بحث سالمت .5

 اس در کنار هم قرار دادن عالیم بیماری و پاسخ های درمانی...بررسی کنجکاوانه طب رایج بر اس .2

 بررسی کنجکاوانه برخی از روش های طب مکمل مانند طب هومیوپاتی ، حجامت ، طب سنتی و.... .9

 بررسی بلورهای آب در پژوهش های پروفسور ایموتو و اثر آن در درمان بیماری ها.... .1

 بیماری ها .... بررسی چگونگی تاثیر بیورزونانس در درمان .1

 تا کنون و تحت درمان قرار دادن  5991بیمار در سراسر کشور از سال   11111بررسی بیش از  .6

 آنان)به روش تله مدیسین( و اثر درمانهای کل نگر بر بیماری ها

 بررسی دلیل کاهش و یا عود همزمان عالیم مختلف بیماری در یک فرد و مقایسه با بیماران دیگر  .7
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 معنوی کودکانشكوفایی و پرورش تكامل  چرایی و چگونگی 
 *، کوروش وحیدشاهیفروزان اکرمی

 مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایراندانشجوی دکتری تخصصی پژوهش،  .5

 ق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرانمدیر گروه سالمت معنوی، گروه سالمت معنوی، مرکز تحقیقات اخال .2

 

. است شده یاد قوی کننده برابر یک عنوان به آن از  که است سالمت بر موثر اجتماعی های مولفه از کودکی یکی اوایل تکامل :مقدمه

فرصت برای  کهاست  این فرض بر پایه ،یکی از تئوری های جدید عدالت به عنوان (Capabilities Theories)قابلیت ها  تئوری

  "قابلیت" این حاالت بعنوان برای رسیدن بهافراد  آزادی واست  اصول اخالقی از اهم و رفاه عملکرد مناسب حاالتی از رسیدن به

   .داردو رویکرد ما مفهوم معنویت ما از بستگی به تعریف  معنوی کودکانشکوفایی و تکامل تحلیل می گردد. 

های اطالعاتی داخلی و خارجی، مقاالت مرتبط مرور س از جستجوی کلیدواژه های سالمت معنوی، معنویت و کودک در پایگاهپ: روش

 و تحلیل شدند.

مفهوم مراقبت معنوی در گذشته، به طور برجسته با مراقبت تسکینی و مراقبت عمومی مرتبط بوده است که سبب  ها:یافته

کودکان خود را مطابق با مرحله تکاملی خود و تجارب شان تا زمان مربوطه،  درک و مفهوم  .گردیدمی محدودیت کاربرد آن در کودکان

تنیده  دو ساحت درهم کهاست  معنویت مذهبی ی،معنویت اولاست که  دین مبین اسالم به ما آموخته زندگی در سایهکنند؛. سازی می

 (spiritual competence) " صالحیت معنوی"عقیده دارند که کودکان با نوعی صالح. محققین و عمل  ،ایمانیر است؛ ناپذجداییو 

از کودکان به طور کلی و  آیند.  رویکرد سنتی در  مراقبتکیفیت درونی و یا قدرتی برای  کسب وتوسعه ایمان به دنیا می به عنوان یک

و بررسی معنویت دور می باشد. اگر به کودکان فرصتی  همچنین در کودکانی که دچار اضطراب، درد و رنج هستند،  از گستره توجه

با این  برای دستیابی به پتانسیل تکاملی خود داده شود، تقویت و پرورش رشد معنوی باید بخشی از فرایند مراقبت از آنها باشد. اما

های پیشگیری و درمان برد در حوزهحال، ما فاقد برنامه مدونی برای مراقبت معنوی کودکان منطبق بر مرحله تکاملی آنان برای کار

 هستیم. 

مفهوم معنویت با تمامی زمینه های سالمت در سراسر دوره زندگی، و در تمامی جایگاه های مراقبت کودکان ارتباط  گیری:نتیجه

است. درنهایت، ما با دو دارد و در تالش برای برقراری پیوند آگاهی و هوشیاری معنوی بالقوه در کودکان با اتفاقات روزانه زندگی آنها 

مسئله پیوسته مواجه خواهیم بود: در مرحله اول، مشکالت  استفاده از مفهوم معنویت به دلیل تغییر و تکامل سریع فردی، و در مرحله 

از سوی  دوم، مفهوم یا روشی که در آن دانش والدین و مراقبین کودک بتواند بطور موثر در عملکرد روزانه مورد استفاده قرار گیرد.

ها باید محترم دیگر، ابزارهای ارزیابی باید برای تسهیل بررسی دقیق نیازهای معنوی کودکان توسعه یابد. باورها و اعتقادات خانواده

اغلب محققین مدافع کار در یک چارچوب تکاملی با توجه به  شمرده شده و در هنگام برنامه ریزی مدل مراقبت مدنظر قرار گیرد. 

با این حال، توصیف صریح و روشنی از تظاهر و تجلی آگاهی معنوی در دوران کودکی وجود  اما  نوی کودکان هستند.نیازهای مع

  .ندارد

 کودک، اوایل کودکی، تکامل معنوی، شکوفایی :واژگان کلیدی
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 آسیب اجتماعی در دانشجویان علوم پزشكی یاسوجبین سالمت معنوی و  ارتباط

 

 سیابی فر.دکتر اردشیر افرا5

 *.سارا رضایی2

 .نسرین قنبری نیا9

 .مرضیه عسکری نیا1
Rezaeisara1390@gmail.com 

 چكیده

نه تنها بر سایرابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سالمت افراد تاثیر دارد سالمت، سالمت معنوی است که  ابعادیکی ازمقدمه:

بی بندوباری ، اعتیاد ،می باشد. آسیب اجتماعی  نظیر سرقت  بلکه بر نگرش انسان ها نسبت به آسیب اجتماعی نیز تاثیرگذار

به در همه جوامع کم و بیش خودکشی پدیده هایی واقعی، متغیر،  قانونمند و قابل کنترل و پیشگیری هستند که  جنسی و

عنوی و آسیب . لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین سالمت ماست ها متفاوتشدت و میزان آن وقوع می پیوندد اما

 اجتماعی در دانشجویان علوم پزشکی صورت گرفت.

تحلیلی است که جامعه ی مورد پژوهش آن را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  -مطالعه حاضر از نوع توصیفیروش تحقیق: 

آوری انتخاب شدند.  جهت جمع نمونه به صورت نمونه گیری احتمالی   61تشکیل می دهد. تعداد 5991یاسوج در سال

 1سئوال  12ش آسیب اجتماعی)گزینه ای( و پرسشنامه نگر6سئوال 21 ها از پرسشنامه ی سالمت معنوی )حاویداده

استفاده شد. اعتبار و پایایی این پرسشنامه به زبان فارسی مورد تایید قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده  ای(گزینه

 از طریق آمارهای توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید.و  SPSSبا استفاده از  نرم افزار آماری 

، نمره کلی سالمت معنوی  6/12±17/8، سالمت وجودی  75/19±1/8میانگین نمرات سالمت مذهبی بحث و یافته ها: 

درصد دارای نگرش منفی به  9/19بوده است. براساس این مطالعه  6/88±1/25و میانگین آسیب اجتماعی  1/51±1/92

درصد دارای نگرش متوسط نسبت به آسیب های اجتماعی بودند. بین نمره کلی آسیب  7/16یب اجتماعی بودند، آس

اجتماعی با نمره کلی سالمت معنوی و دو بعد سالمت مذهبی و سالمت وجودی ارتباط یا همبستگی )منفی( معنی دار 

 P=0.001درصد مشاهده گردید. 99آماری در سطح 

 .آسیب اجتماعی در دانشجویان علوم پزشکی ارتباط  معنی داری وجود داشته استمت معنوی و سال بیننتیجه گیری: 

 سالمت معنوی، اسیب اجتماعی، دانشجویان علوم پزشکی: های کلیدیواژه
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 رابطه بین سالمت معنوی و رضایت شغلی کارکنان درمانی

 .دکتر اردشیر افراسیابی فر5

 *. نسرین قنبری نیا2

 ا رضایی. سار9

 .مرضیه عسکری نیا1

Nasrin.ghanbarinia@yums.ac.ir 

 

 

  چكیده

 داشته را نظر مورد عملکرد نمی توانند حداکثر سالمتی دیگر ابعاد معنوی، سالمت بر اساس مطالعات موجود، بدون: مقدمه

لی که شاخصی از عملکرد شغ رضایت نیست. امکا ن پذیر زندگی کیفیت باالی عملکرد اجتماعی و به سطح رسیدن و باشند

ارتباط بین سالمت  یمطالعه با هدف بررس نیلذا ا .می باشد خود شغل به فرد نسبت احساس و نگرش مبین اجتماعی است

 صورت گرفت. معنوی با رضایت شغلی کارکنان درمانی بیمارستان

را کارکنان درمانی شاغل در تحلیلی است که جامعه ی مورد پژوهش آن  -مطالعه حاضر از نوع توصیفی: روش تحقیق

نمونه به صورت نمونه گیری  62تشکیل می دهد. تعداد 5991بیمارستان امام سجاد)ع( و شهید بهشتی یاسوج در سال

گزینه ای( 6سئوال  21احتمالی  انتخاب شدند.  جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی سالمت معنوی پالوتزین و الیسون)

گزینه ای( استفاده شد. اعتبار و پایایی این پرسشنامه به زبان  1سئوال  59ی کارکنان لینز)و پرسشنامه ی رضایت شغل

و از طریق آمارهای  SPSSفارسی مورد تایید قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده با استفاده از  نرم افزار آماری 

 توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید.

، نمره کلی سالمت  8/12 ±2/9، سالمت وجودی9/17±17/8نمرات سالمت مذهبی  میانگین: بحث و یافته ها

بین رضایت شغلی کارکنان با  بوده است. یافته ها نشان داد که 56/95 ±91/55و رضایت شغلی  91/ 7 ± 67/51معنوی

 ی وجود نداشته است.سالمت معنوی)نمره کلی( و ابعاد سالمت مذهبی و سالمت وجودی، همبستگی)ارتباط( معنی دار آمار

  بین سالمت معنوی و رضایت شغلی کارکنان درمانی مشاهده نگردید. ارتباط معنی داری: نتیجه گیری

 سالمت معنوی، رضایت شغلی، کارکنان درمانی:  های کلیدیواژه
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 ادیان غیر ابراهیـمیدر  یسالمت معنو
 *دکتر محمود عباسیدکتر الدن عباسیان، 

 ، تهران، ایرانتهرانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  انشکدهگروه عفونی د -5

 مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران -2

Email:Medlaw2008@yahoo.com 

 چكیده

سازی زی و عملیاتیسای مشترک برای مفهومادیان غیر ابراهیـمی سبب ایجاد زمینهدر  یسالمت معنومطالعه مفاهیم مقدمه: 

گردد. هدف این مطالعه، برساخت عینی مفهوم سالمت معنوی در آیین زرتشت، بودا و هندو سالمت معنوی در شرایط بین فرهنگی می

 بوده است. 

( استفاده شده است. تحلیل در هرمنوتیک عینی 5979ها از روش هرمنوتیک عینی اوورمان و همکارانش )برای تحلیل یافته :روش

 است به این معنی که به هنگام تفسیر از توالی زمانی رویدادها یا متن پیروی شده است. « کامالً متوالی»

شادی و امید و رسیدن به آرامش از طریق امیدواری؛  های سالمت معنوی در زرتشت بدین صورت برساخت شده است:مؤلفه: هایافته

ق و کردار؛ تاکید بر راستی و پیروی از زرتشت )یاور(؛ همبستگی و انسجام دینداری و ایمان؛ نقش دین در سالمتی آدمیان؛ اخال

اجتماعی و نقش آن در سالمت؛ ستایش از طبیعت و نقش آن در سالمت نفس؛ اعتقاد به پروردگار؛ مهر و اعتقاد به آن و نقش آن در 

 ایجاد آرامش

درمان تجویز بیدار دل )بودا( برای که نسخه  راه اصیل هشتگانه های سالمت معنوی در بودا بدین صورت برساخت شده است:مؤلفه

 )پرگیا(. این سه فراشناخت)سامادی( و  یکدله شدن)شیال(،  کاریدرست هایی است که همه بُوَندگان )موجودات( دچار آن هستند:رنج

 سازند. های روحانی بوداگرایی را میمفهوم هسته تمرین

زند؛ یعنی این اصل کرما وقتی از پاداش اعمال نیک و بد حرف می های سالمت معنوی در هندو بدین صورت برساخت شده است:مؤلفه

کند. این که جهان دیگری هست و این که برای انسان قدرت تغییر قائل است و این یعنی که یدنیا ناقص است و امید ما را بیشتر م

بیند و عقیده جبرگرایانه ندارد. آن چیزی که هندوئیسم بر آن تأکید دارد شناخت حقیقت و زندگی است که انسان را در سکون نمی

 شود. نهایتا به آرامش و سعادت ختم می

های زیادی با ادیان دیگر بویژه دین اسالم و دین یهود دارد. ضمن اینکه بدلیل ریشه حکام دین زرتشت شباهتآداب و ا: گیرینتیجه

خورد. مسئله عبادت و نماز در دین زرتشت های کمابیش نزدیکی بین این دین و دین هندو به چشم میو پیشینه مشترک، ویژگی

که عمل  تاکید آن بر عمل معنوی است. بودیسم ادعا داردنشانه  ه سالمت و شفا،رویکرد بودایی بشباهت زیادی با دین اسالم دارد. 

که یک فرد مواجهه با سختی، از جمله بیماری و جراحت، را فرصتی بداند و از این فرصت برای تحول فردی و  معنوی باعث می شود

مفیدتری داشته باشیم و نیایش به درگاه خدایان به علیمات هندوئیسم کمک می کند که در این دنیا عمر تتعالی خود استفاده کند. 

شود. این عقیده آنان، این تصور را برایشان ایجاد کرده است که همچنان راهی و فرصتی برای جبران هست آسایش و کامیابی ختم می

گفت به راستی و میکردی، شود خود را در هیچ قید و بندی حس نکنند. برخالف زرتشت که اگر از آدابش تخطی میو باعث می

 رسی، انعطاف پذیری در دین هندو بیشتر است.رستگاری نمی

 سالمت معنوی، بودا، زرتشت، هندو، برساخت عینیواژگان کلیدی: 

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D9%84%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D9%84%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA
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 یک مطالعه هیبرید: یمعنوسالمت  مفهومتبیین 
 

 *دیان عظیمیامیر واححسینی، اکبر شاهمحمدرضا حاجی اسماعیلی، محمود عباسی،  فرزانه باقرنژاد، علی

 
 مرکز تحقیقات بیهوشی، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. .5

 ایران تهران، بهشتی، شهید علوم پزشکی دانشگاه پزشکی، حقوق و اخالق تحقیقات مرکزدانشیار و رییس  .2

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(، تهران، ایران های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری،دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت .9

 های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(، تهران، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت .1

         ان، ایران )نویسنده مسئول(.مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث و استادیار دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(، تهر .5

Amirvahedian63@gmail.com      : 19196117138همراه 

 

بعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است. از ابعاد یاد شده، سالمت نگر بوده که ادغام کننده اسالمتی مفهومی کلمقدمه: 

های بیشتری در مورد آن وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مفهوم سالمت معنوی و می بوده که چالشمعنوی مفهو

 های آن است. مولفه

در این مطالعه از روش تحلیل مفهوم هیبرید استفاده شد که شامل سه مرحله نظری، تحقیق در عرصه و ها : مواد و روش

-های نیمه ساختار با استفاده از نمونهای، مرحله دوم مصاحبهیستماتیک سه مرحلهباشد. در مرحله اول از مرور ستحلیلی می

 گیری هدفمند و در نهایت در مرحله سوم از روش تحلیل ادراکی برای ادغام نتایج دو مرحله قبلی استفاده شد. 

سوم بیان کننده تعریف سالمت معنوی  های دو مرحله اول و دوم با استفاده از تحلیل ادراکی در مرحلهادغام یافتهها : یافته

که در صورت فراهم دارای مراتب گوناگون بوده سالمت معنوی مفهوم چندبعدی "های آن بود که عبارت است از و مولفه

های فرد در حضور های بینش، گرایش، توانایی و ظرفیتبودن پیشایندهای وضعیت بودن، مراتب داشتن، وجود ساحت

الی بودن، حصول در سایه هماهنگی همه امکانات درونی، فراهم شدن امکان انتخاب در رفتارهای های رو به تعویژگی

های چهارگانه الهی، فردی، اجتماعی و طبیعی به هدف غایی و پیامد خود که اختیاری درونی و  بیرونی و ارتباط با ساحت

ی، عواطف معنوی، کنش معنوی، ثمرات معنوی، شناخت معنو قرب الهی یا تقرب به خدای متعادل است، نائل خواهد شد.

 های اصلی تشکیل دهنده معنویت هستند. تعالی معنوی و باورهای معنوی مولفه

 و های آن را ارائه نمود، توجه به عنصر فرهنگاگرچه نتایج این مطالعه تعریف مفهوم سالمت معنوی و مولفهگیری : نتیجه

های سالمت معنوی مبتنی بر الگوی ایرانی اسالمی واجب و فهوم و به خصوص مولفهایرانی اسالمی در توسعه بیشتر م فضای

 ضروری است. 

 سالمت معنوی؛ مدل هیبرید شده؛ مرور سیستماتیک؛ تحقیق در عرصه؛ تحلیل ادارکی؛ تحلیل ارتباطی :کلمات کلیدی 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:Amirvahedian63@gmail.com
mailto:Amirvahedian63@gmail.com
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 درمانی شهرستان جهرمبررسی سالمت معنوی در پرستاران شاغل در یكی از مراکز بهداشتی و  

 1، عاطفه عطاریان9، ایمان حفیظی راستانی2*، معصومه رحیمی5مریم میرزایینویسندگان: 

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشکده پرستاری، جهرم، ایران -5

 rahimi.masome@gmail.comکارشناس ارشد پرستاری، سوپروایزر بیمارستان استاد مطهری، جهرم، ایران -2

 کارشناس ارشد آمار زیستی، مرکز بهداشت شرکت نفت استان فارس، شیراز، ایران -9

 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -1

 چكیده

 گرفته و قرار واجتماعی روانی جسمی، ابعاد درکنار که انسان است در سالمت چهارگانه ابعاد از یکی معنوی سالمتمقدمه:

 افزایش توان باعث بعد از سالمتی این که کند می هماهنگ نیز را ابعاد سالمت سایر شده و عمومی سالمت رتقاءا باعث

می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی سالمت معنوی در پرستاران شاغل در یکی از مراکز  روانی وکارکرد سازگاری

 بهداشتی و درمانی شهرستان جهرم می باشد. 

پرستار در یکی از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان جهرم  96تحلیلی، تعداد  -یک مطالعه توصیفی : در طیروش تحقیق

با نمونه گیری تصادفی وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطالعات، پرسش نامه اطالعات دموگرافیک، سالمت معنوی 

ی و پایایی ابزار در مطالعات قبلی به تایید رسیده پالوتزین و الیسون )در دو بخش سالمت مذهب و سالمت وجودی( که  روای

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  21نسخه  SPSSاست.  داده ها با استفاده از نرم افزار 

( زن و مابقی مرد بودند. میانگین سنی %2/19نفر ) 11پرستاری که وارد مطالعه شدند  96از مجموع  :بحث و یافته ها

بود. نمره سالمت معنوی در اکثر  555-61با دامنه  85±1/9د. نمره کل سالمت معنوی در نمونه ها سال بو 1/95±9/7افراد 

( در حد باال بود که به ترتیب  نمره خرده مقیاس سالمت مذهب %9/1نفر ) 1( در حد متوسط و %7/91نفر ) 91نمونه ها 

بود. بین نمره سالمت معنوی با سطح درامد  17-29با دامنه  1/99±1/1و نمره سالمت وجودی  11-95با دامنه  9/1±6/15

در  2/82±1/51رابطه معناداری وجود داشت به طوریکه سالمت معنوی در افرادیکه سطح درآمد باالتری داشند، بیشتر بود )

 (. بین سالمت معنوی افراد با جنس و سن و بخش کاری رابطه آماری معناداری یافت نشد.P=11/1، 1/87±5/6برابر 

 متوسط به باالست. میزان به سالمت مذهبی بُعد ویژه به پرسنل پرستاری در معنوی سالمتجه گیری:نتی

 سالمت معنوی، پرستاران، جهرم: واژه های کلیدی
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 بیماران به معنوی های مراقبت ارائه در هوشبری رشته دانشجویان صالحیت بررسی
 

 مهران فرزانه5 *، سعید نیکویی 2، حمیده بهروزیان 9، فریده معارفی1، وحید زارعان2
  MehranFarzaneh711@gmail.comرانیجهرم، ا کارشناسی هوشبری، دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، یدانشجو -5

 رانیجهرم، ا کارشناسی هوشبری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، یدانشجو -2

 گروه هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران کارشناس ارشد پرستاری، مربی -9

 چكیده

 سالمتی کسب جهت در معنویت و روان جسم، میان تعادل سبب پرستاری مداخالت سایر کنار در معنوی مراقبتمقدمه:

 بعد به است الزم مددجویان، به جامع های ومراقبت خدمات ارائه برای میرسد نظر به بنابراین شد خواهد جانبه وهمه کامل

معنوی  مراقبت  بررسی هدف با حاضر مطالعه .نمود ویژه توجه انسان سالمت بر ومؤثر مهم ابعاد از یکی عنوان به معنوی

 .است گرفته صورت جهرم پزشکی علوم دانشگاه هوشبری دانشجویان

 علوم نفر زن (دانشگاه 11 و مرد نفر 91هوشبری) دانشجویان نفر90 روی بر تحلیلی - توصیفی مطالعه اینروش کار:

 صالحیت مراقبت مقیاس" پرسشنامه استاندارد ها، داده آوری جمع شده است. ابزار انجام  5991پزشکی جهرم در سال 

 تحلیل آماری شده است.spss 21می باشد که توسط نرم افزار   "معنوی

می  591تا  69با دامنه  519±57انشجویان یافته ها بیانگر این است که میانگین نمره صالحیت مراقبت معنوی کل دبحث: 

باشد.  میانگین دانشجویان سال چهارم از دانشجویان سال دوم بیشتر می باشد که این اختالف باتوجه به نتایج آزمون 

ANOVA (از نظر آماری معنادار می باشدP=0.00) 

 

 

 

 

 

 

های  مراقبت ارائه صالحیت نظر از چهارم سال و سال دوم دانشجویان که داد نشان حاضر پژوهش نتایجنتیجه گیری: 

دانشجویان با یکدیگر تفاوت آماری معناداری دارند که نشان دهنده ی اهمیت آموزش ارائه مراقبت معنوی به  معنوی

 دانشکده پرستاری در طول تحصیل می باشد

 

 دانشجویان هوشبری، مراقبت معنوی ،صالحیتکلیدواژه: 

 

 

 P انحراف معیار±میانگین تعداد ترم تحصیلی

  99±56 91 سال دوم

 

12111 

 511±57 91 ل سومسا

 511±57 91 سال چهارم

 519±57 91 کل
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 پیوند سالمت معنوی با فرهنگ اسالمی ایرانی
 محبوبه تقی زادگان زاده! *، زهرا شادفرد2،زهرا پیشگر9، فریده معارفی1،زهره بادیه پیمای جهرمی1

 پرستاری ، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ، ایرانمربی، کارشناس ارشد آموزش  -5
 مربی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری ، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ، ایران -2

 پزشکی جهرم، جهرم، ایران.مربی،دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم  -9

 مربی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری ، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ، ایران -1

 مربی،عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ، ایران -1

Email: mahboob.6691@yahoo.com 

  چكیده
 .شود می وارد فرهنگی ما حریم به آمده است که پدید جهان در متنوعی بسیار گرای معنویت های امروزه جریان مقدمه:

 یک زدن رقم توانایی که است سرشار چنان اسالم معنوی ی سرمایه و غنی چنان ما عرفانی میراث که است حالی در این

پیوند سالمت معنوی با فرهنگ لذا به جهت اهمیت موضوع پژوهشگر در این مطالعه به بررسی دارد، را اجتماعی بزرگ انقالب

 پرداخته است.اسالمی ایرانی 

 این مقاله به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر تدوین شده است. :روش تحقیق

 حسی میتوان ا ر اسالم به عنوان یک ارزش مطرح شده است. سالمت معنوی سالمت در فرهنگ متعالی بحث و یافته ها:

 کرد.مفهوم تعریف لی متعا قدرت یک با ارتباط اعتقاد و داشتن و زندگی در هدف و معنی داشتن دیگران، داشتن با ارتباط از

 ارتباط آن با جهات بسیاری از عمل در اما است زیست پزشکی علوم از دور بسی ظاهر به اگرچه معنوی سالمت و معنویت

جسمی  پیامدهای و ها شاخص با را اعتقادی و دینی عوامل ارتباط که شد ارائه تحقیقاتی نتایج پیش، سال 11 حدود از.دارد

آورده  علمی های نوشته در تدریج به و وارد سالمت تعریف در دیگر های شاخص زمان آن از و داد نشان مرگ مانند

 با ما سرزمین ایرانی اسالمی فرهنگ پیوند عمیق دهنده نشان گذشته فرهنگ و تاریخ بررسی و ینید احادیث در شد.تفحص

 بایسته مهمترین از یکی که بودند تنیده درهم معنویت چنان و سالمت تاریخ، گذار در که گونه ای به معنویت است مفهوم

 از را طبیب که است بوده کالم و فلسفه علم جمله وقت، از انسانی علوم حوزه در عالی درجات به رسیدن طبابت علم های

 قدیمیترین عنوان به دیرباز از دینی است.چنانچه باورهای داده می سوق شدن حکیم به تن های بیماری درمان محدود دایره

 به ن،پزشکی که کتب در نیز ایرانی مشهور سالمت انسان ها به کار رفته است به طوریکه حکیمان حفظ برای پزشکی تجربه

 تکمیل، و ارشاد طریق از که داند عارفی می را معنوی طبیب اند از جمله اینکه جرجانی، پرداخته طبابت امر در معنویت

برای  سال قبل، علی بن ربن طبری به عنوان دانشمند مسلمان ایرانی 5211دارد. همچنین قریب  را طب این انجام قدرت

 .دانست سالمت معنوی و یتمعنو در را جسمی سالمت اولین بارارتقای

 مشمول عنایات طبیب و است شفا او ذکر و دوا خداوند اسم که دارند باور مسلمانان اسالم، مبین دین در نتیجه گیری:

 مهمترین اسالمی،  ایرانی فضای و فرهنگ در.کوشا باشد نها انسا سالمت ارتقای و حفظ تامین، در که گرفته قرار پروردگار

 آن و ادبیات اندیشه که است اسالمی معنویت و عرفان"سالمت معنوی"فرد مومن دریافتن  سالمت بر تأثیرگذار عامل

 منبعی شده یاد ادبیات و اندیشه یافته است به طوریکه  تدوین و گرفته شکل ادیب و عارف دهها وسیله به قرآن براساس

 می رود. ارائه راه های رسیدن به آن به شمار و معنوی سالمت توصیف برای مهم

 

 سالمت معنوی، فرهنگ اسالمی، فرهنگ ایرانیکلیدواژه: 

 

mailto:mahboob.6691@yahoo.com
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 تاثیر آموزش مراقبت های معنوی برای متخصصین مراقبت های سالمتی
 زینب قربانی مقدم *5، غزل قربانی مقدم2   

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر -5

 دانشکده  پرستاری و مامایی یاسوج -2
Zghorbane 549@ yahoo.com 

 

 :چكیده
 

 معنویت می تواند به عنوان یک فاکتورکه بصورت  نامحسوس به وقایع زندگی جهت و نشاط می بخشد تعریف شود.: مقدمه

به تازگی دخالت های مذهبی و معنویت در در ادبیات پزشکی و بهداشت و درمان مورد کاوش قرار گرفته است. متاسفانه 

نوی برای متخصصین مراقبت های سالمتی وجود دارد این مطالعه با اطالعات کمی درباره تاثیر آموزش مراقبت های مع

 بررسی تاثیر آموزش مراقبت های معنوی در این افراد می پردازد.

 

: این مطالعه شامل شرکت کنندگان مراقبت های سالمت اعم از پزشک، پرستار و رابطین سالمت است که به  روش تحقیق

نیم آموزش دیدند سپس از آنها خواسته شد که یک پرسشنامه را طی مرحله قبل،  روز و 9ماه که بصورت جداگانه  6مدت 

ماه بعد از آموزش پر کنند. پرسشنامه شامل  اطالعات دموگرافیک، مقیاس درجه بندی عددی درباره نگرش  6بعد و نیز 

 مقیاس تعالی نفس بود. نسبت به کاردر مراقبت های سالمتی، ارزیابی عملکرد معنوی در درمان بیماری های مزمن و

ماه  6و  p=0.001 : یافته نشان داد که پیشرفت های قابل توجه و پایدار در مورد رضایت از کار) قبل و بعد بحث و یافته ها

(، نگرش نسبت به همکار) p=0.033ماه بعد  6و  p=0.001( ، کاهش استرس مربوط به کار )قبل و بعد  p=0.039بعد

 ( بود.p=0.013ماه بعد 6و  p=0.001( نگرش نسبت به خانواد )  p=0.040ماه بعد 6طی و   p=0.039قبل و بعد 

 

: آموزش مراقبت های معنوی تاثیر مثبتی در نگرش شرکت کنندگان مراقبت های سالمتی گذاشت که طی نتیجه گیری

 ماهه هم حفظ شد. 6دوره 

 

 : مذهب، معنویت، آموزش، مراقبت معنویواژه های کلیدی
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 اسالم نیمب نیاز نگاه د یسالمت معنو یبر ارتقا زشیو فراانگ یخود آرمان ریتاث

 

 2وحید زارعان، 3منصور درویش تفویضی، 2مهران فرزانه، * 5یبهمن جهرم دایآ
  a.bahmanjahromi@gmail.comرانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیعضو کم ی،پزشک یدانشجو -5

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیکمی،دبیرهوشبر یکارشناس یجودانش -2

 .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیکارشناس ارشد فلسفه اخالق، مرکز تحق -9
 

 چكیده

وقتی شخص به آن مرتبه برسد، متوقف خودِآرمانی عبارت است از حالتی که فرد دوست دارد باشد، به گونه ای که مقدمه: 

نمی شود، بلکه هدف های خود را باالتر می برد و مجددا برای رسیدن به اهداف جدید تالش می کند.یکی از مصادیق عملی 

کند و به جنگ و جهاد فراانگیزش، جهاد و مبارزه است که فرد برای رسیدن به بعد معنوی، نیازهای اولیه حیات را ترک می

 ازد.می پرد

های تبیان، شیعه طب، راسخون و ازبین پایگاه Google,Google Scholarتیم پژوهشی با استفاده از جستجوگرهایروش کار: 

 51تعداد SID ،MEDLIB ،IranMedex ،Science Direct ،Up To Date ،Pubmed ،ISIاطالعاتی ایرانی و خارجی چون

های معنوی، سالمت معنوی، خودِآرمانی، فرا انگیزش، دین اسالمانتخاب و یافته ازبین کلیدواژه های طب 5991-5981مقاله از سال 

 .پژوهش از بین آنها استخراج گردیده است

معیار خودِآرمانی آن است که فرد به مرحله بندگی خدا برسد و به یگانگی وی اخالص ورزد و با شیطان مخالفت بحث: 

انتها فراهم می آورد و نه رشد و تکامل فرد را از طریق وابستگی به قدرتی بیکند.داشتن اعتقادات دینی از این نظر که زمی

تواند به عنوان بزرگترین عامل در رشد سالمت معنوی شود، میهای زندگی میباعث پایداری انسان در رویارویی با دشواری

دهد. فرا انگیزش ا نیز افزایش میگردد، مولفه عزت نفس رتلقی شود. خودِآرمانی که در حوزه نظریات شخصیت مطرح می

خواند لذا عالوه بر تاثیرگذاری مستقیم بر سالمت معنوی، رفتارهای بهداشتی را به منظور به فرد را به فراسوی بهنجاری می

فعلیت رساندن تمامی استعداد بشری، سامان می بخشد. اختالل در سالمت معنوی، می تواند سبب آشفتگی های روانی، 

 از دست دادن معنی زندگی شود. افراد دارای سالمت معنوی گرایشات بیشتری به توجه به خالق دارند. افسردگی و

سالمت معنوی آدمیان را بایستی برمبنای فرآیندی از کنش متقابل انسان در جهان هستی و یک قدرت برتر نتیجه گیری: 

دینی، تاثیر خودِآرمانی و فرا انگیزش را بر رشد و ارتقای  تعریف کرد؛ بنابراین تیم پژوهشی توانست با استناد بر آموزه های

سالمت معنوی در میان افراد و جوامع متذکر شود؛ همچنین این مولفه بر سالمت جسمی با تنظیم رفتار بهداشتی، سالمت 

 ها مؤثر است.اجتماعی با دستیابی به عزت نفس و سالمت روانی با پایداری در برار سختی

 

 ب معنوی، سالمت معنوی، خودِآرمانی، فرا انگیزش، دین اسالمطکلید واژه: 
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 تاثیرات مثبت مذهب در سالمت ذهن و جسمی در جمعیت آسیب پذیر
 زینب قربانی مقدم *5، غزل قربانی مقدم2  

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر -5
 دانشکده  پرستاری و مامایی یاسوج -2

Zghorbane 549@ yahoo.com 
 

 :چكیده
 

اکثر محققین مراقبت سالمت عقیده بر تاثیر منفی مذهب در سالمت روان را داشته اند  21از آنجا که قبل از قرن: مقدمه

دهه گذشته مدارکی را  2تردید و نگرش خصمانه نسبت به این موضوع مورد بحث قرار گرفت. با این حال در  21بعد از قرن 

ت ذهنی یافتند که این شواهد بر اساس جمعیت سالم جسمی بود و روی افراد دال بر افزایش تاثیر مثبت مذهب در وضعی

 آسیب پذیر و مسن ناکافی بود به همین دلیل تحقیقات اخیر بر روی جمعیت آسیب پذیر پرداخته است.

دارای  گروه بود. گروه اول افرادی که درگیری مذهبی داشتند و دچار افسردگی بودند و 2این تحقیق شامل :  روش تحقیق

حمایت های اجتماعی کوچک و یا احساس عزت نفس پایین ، معتادان، پناهندگان ، همجنس بازان ، افراد با مشکل ذهنی و 

 افراد دارای اختالل شخصیت بودند و گروه دوم شامل افراد عادی بود.

ای مقدس، جستجو کردن پرسشنامه شامل مواردی مانند طلب کرده خدا، فعالیت های مذهبی محرمانه، خواندن کتاب ه

 برای کشیش یا پیشوای روحانی یا عقاید دینی بود.

: یافته ها نشان داد که افراد هر چه مسن تر می شوند در مقایسه با افراد جوان به عقاید مذهبی بیشتر روی بحث و یافته ها

راب آنها بهتر است و نظریه دیگر می آورند زیرا افراد پیر فکر می کنند که چون در مراحل پایانی زندگی هستند مذهب ب

اینکه بعنوان یک جبران فیزیولوژیکی در مرحله بازتوانی است که برای افراد پیر جهت از عهده برامدن بهتر در برابر مشکالت 

 روانی و اجتماعی فاکتور  مهمی است .

د مسن است و عاملی برای مقابله با : اعتقادات مذهبی یک متغیر قابل پیش بینی برای بهبود افسردگی در افرانتیجه گیری

وضعیت هایی که آنها نمی توانند تحمل کنند و همچنین باعث افزایش عزت نفس ، عامل محافظتی  برای افراد آسیب پذیر 

 است.

 : مذهب، دین، معنویت، تاثیر مذهبواژه های کلیدی
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 ه با سرطانتاثیرات مذهب و عوامل مرتبط با آن در افراد پیر در مقابل
    

 2، غزل قربانی مقدم5* زینب قربانی مقدم

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر -5
 دانشکده  پرستاری و مامایی یاسوج -2

Zghorbane 549@ yahoo.com 
 

 چكیده
 

می : سالها قبل شاهد انقالب عظیم عالقهمندی  به دین و معنویت به عنوان یک بعد از زندگی که نقش بارزی را ایفا مقدمه

کند بودیم . این اعتقادات امروزه برای استفاده در ابعاد مختلف کیفیت زندگی از جمله  بیماری تهدید کننده زندگی و 

مراحله پایان زندگی  از آنها استفاده می شود. هدف این مطالعه تعیین روابط بین معنویت، دینداری، امید و دیگر حاالت 

 ت.روحی سالمندان در مقابله با سرطان اس

دچار سرطان پستان، ریه و روده بزرگ بودند  %62نفر شرکت کننده با تشخیص سرطان بود که  511: شامل  روش تحقیق

سال بود. پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیک و شاخص های دینداری  ذاتی و بیرونی، مقیاس رفاه  79میانگین سنی آنها 

 قیاس خلق و خومعنوی، مقیاس افسردگی سالمندان، مقیاس امید، م

: روابط سازگار و مثبت میان دینداری ذاتی، رفاه معنوی، امید و دیگر وضعیت های مثبت خلقی وجود بحث و یافته ها

همچنین همبستگی منفی میان دینداری ذاتی و افسردگی و دیگر حاالت خلقی منفی وجود داشت .  (p‹0.01داشت)

 ری معنوی بودند داراس سطح باالی امید و دیگر حاالت مثبت خلقی بودند .افرادیکه از نظر نمره دارای سطح باالی دیندا

: دینداری ذاتی و رفاه معنوی با امید و دیگر وضعیت های خلقی مثبت در افراد پیر برای مقابله با سرطان در نتیجه گیری

 رزیابی، حمایت و ارتقا دهند.ا ارتباط هستند و پرستاران باید دینداری ذاتی را در افراد پیر جهت مقابله با سرطان

 

 : مذهب، سرطان، اعتقادات مذهبی، معنویتواژه های کلیدی
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 کیفی مطالعه –پرستاران  یشغل تیدر رضا تیمعنو گاهیجا

 

 9، مرضیه کارگر جهرمی2*، طاهره عبدیان5مهسا خرم کیش

 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران -5

 یاسوج، ایراندانشگاه علوم پزشکی یاسوج،  -2

 دانشگاه علوم پزشکی گراش، گراش، ایران -9
 (abdiant9268@gmail.com) مسئول مقاله سندهینو کیپست الکترون

  چكیده

 یاست که حاصل همگام یذهن یدهپد یکاست و  یو چند عامل یچیدهپ یا،پو یتیماه یدارا یشغل یتمفهوم رضا: مقدمه

مثبت داشته باشد.  یفرد شغل خود را دوست داشته و نسبت به آن نگرشاست که  یمعن ینبد است ونگرش و رفتار  ینب

عوامل گوناگونی در رضایت شغلی مؤثر است که از این میان نقش معنویت در رضایت شغلی است که کمتر به آن توجه شده 

ست که از نظر دین و و از جمله مشاغلی ا باشد یجامعه م یو اساس یرجزو مشاغل اجتناب ناپذ یاز آنجا که پرستار است و

به بررسی جایگاه معنویت در  یفیک یقتحق یککه در قالب  شدیم ما بر آن یلدل ینبه هممذهب جایگاه ویژه ای دارد، 

 .رضایت شغلی پرستاران بپردازیم

مورد استفاده قرار گرفت. روش  یدارشناسیتحت عنوان پد یفیک یقاز روش های تحق یکیمطالعه،  یندر اروش تحقیق: 

 6شهرستان جهرم متشکل از  یها یمارستانب بالین شاغل درپرستار  9با  یافتهسازمان  یمهمع آوری اطالعات، مصاحبه نج

انجام شد. داده ها بر  5991در سال  یشغل یترضا نقش معنویت درپرستار مرد بود. مصاحبه ها حول محور  9پرستار زن و 

 شدند. یلو تحل یهمحتوا تجز یزاساس آنال

پرستاران  یشغل تیدر رضا تیمعنو گاهیجا انگریکه ب عیمطالعه، سه درون ما نیهای ا افتهیاز مجموع یافته ها:  بحث و

 یکار زهیانگ یکار(، ارتقا یمزد واقع افتی)اعتقاد به آخرت و در یباشد: پاداش اخرو یم ریاست، استخراج شده که به شرح ز

 کار کردن( زهیانگ یو ارتقا ی)لطف خداوند در لحظات زندگ یدگبر زن ریتاث(، مارانیب یدعا دنیبا شن ی)تحمل مشکالت کار

توجه پرستاران به ارزش واقعی حرفه آنها از نظر خداوند متعال و دین در نحوه کار کردن آنها مؤثر است و نتیجه گیری: 

فتن بعد معنوی پرستاری از بیمار و اگر چه اکثر پرستاران از جنبه های مادی از کار خود رضایت نداشتند اما با در نظر گر

نجات دادن جان انسان ها در شرایط بیماری، حاضر به ترک حرفه و کار خود نبودند و طبق گفته پرستاران اگر جنبه 

 معنویت و پاداش دنیوی و اخروی از جانب خداوند وجود نداشت، کار کردن در حرفه پرستاری کار بسیار مشکلی بود.

 یفیپرستاران، مطالعه ک ،یشغل تیرضا ت،یومعنهای کلیدی:واژه
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 تاثیر دعا بر سالمت معنوی بیماران دیالیزی
 9،فرزاد پور غالمی *2، مهسا خرم کیش5مرضیه کارگر جهرمی

 دانشگاه علوم پزشکی گراش، گراش، ایران -5

 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران -2

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -9

 (khoramkish68@gmail.com) الکترونیک نویسنده مسئول مقالهپست 
 

  چكیده

های اخیر تاثیر آن و نحوه های مختلف برگزاری آن در درمان بیماری  بخش است که در سال دعا یک فرآیند شفا: مقدمه

ن قبل از پیوند کلیه همودیالیز، به عنوان آخرین خط درماها به طور جدی توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. 

 سالمت فرد، زندگی کیفیت و عملکرد در اختالل با در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه به کار می رود. متاسفانه این بیماری

نارسایی کلیوی تحت  بیماران معنوی سالمت بر دعا تاثیر بررسی هدف با مطالعه کند. این می مشکل دچار افراد را روان

 . گرفت انجام لیزدرمان با همودیا

 نفر 21 مورد گروه نفر 21) همودیالیز با درمان تحت بیماران از نفر 11 روی بر تجربی نیمه پژوهش اینروش تحقیق: 

 به صبح روز هر هفته 2 مدت به مورد گروه برای. شد انجام 5999 سال در بیمارستان نمازی شیراز به کننده مراجعه( شاهد

 سالمت استاندارد ی پرسشنامه توسط معنوی سالمت بعد. شد می پخش توسل دعای اوبمتن طور به دقیقه بیست مدت

 توسط SPSS16 آماری افزار نرم به ها داده نمودن وارد از بعد نتایج. شد سنجیده گروه دو در الیسون، و پولوتزین معنوی

 .گرفت قرار تحلیلو  تجزیه مورد استنباطی آمار و توصیفی آمار

 متوسط حد در 87±8شاهد گروه در و باال میزان به 511±2 مورد گروه در را معنوی سالمت ها، یافته بحث و یافته ها:

 داده آزمون پس هم و آزمون پیش هم که شاهدی و مورد گروه معنوی سالمت بین طرفه دو آنالیزواریانس آزمون. داد نشان

  (.P <15/1) داد نشان داری معنی ارتباط بودند

 ی پایه بر بیماران این زندگی رویکرد که جایی آن از. است بیماری با سازگاری برای مناسب روش یک ،دعانتیجه گیری: 

. باشند آگاه بیماران این زندگی در اعتقادی باورهای کلیدی نقش از پرستاران و پزشکان که است الزم است، شده بنا معنویت

 عنوان به امروزه که شرعی، احکام اجرای برای سالمت، یمت اندرکاران دست بین جدی همکاری با است امید رو این از

 .باشیم بیماران در بهبودی تسریع و آرامش احساس ایجاد ها، مراقبت گونه این تاثیر شاهد است، مطرح مذهبی های مراقبت

 

 همودیالیز معنوی، سالمت دعا،:  های کلیدیواژه
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سالمند ساکن خانه سالمنداننقش مذهب در مقابله با مشكالت در افراد   
 زینب قربانی مقدم *5، غزل قربانی مقدم2   

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر -5
 دانشکده  پرستاری و مامایی یاسوج -2

Zghorbane 549@ yahoo.com 
 

 چكیده

 

مشکالت و کمک به مقابله مذهبی به عنوان حد و شیوه های بکارگیری  افراد از اعتقادات  مذهبی برای مقابله با : مقدمه

 خودشان تعریف شده است.هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مذهب در مقابله با این مشکالت است.

نفر که تحت مراقبت های  551شرکت کننده ساکن در خانه سالمندان و نیز  211: این مطالعه شامل  روش تحقیق

اجتماعی و ارزیابی وضعیت سالمتی مورد بررسی قرار  -نیماه بصورت جامع از نظر روا 5درمانی ویژه بودند افراد به مدت 

گرفتند. ارزیابی شامل عملکرد شناختی، عملکرد فیزیکی، شدت بیماری های همراه، خود گزارش دهی در مورد نشانه های 

 افسردگی، حمایت های اجتماعی و ازعهده برایی مذهبی بود.

آنها گزارش دادند که تا حد زیادی  %61دی در محدوده افسردگی بودند. از نمونه ها از نظر مقیاس عد %19: بحث و یافته ها

اظهار داشتند که معنویت مهم ترین فاکتوری است که آنها را قادر  %91در مقابله با مشکالت از معنویات استفاده می کنند. 

 حمایت اجتماعی وجود داشتبه مقابله با با مشکالت می کند . ارتباط معنی داری بین استفاده از مذهب و شبکه های 

 p= 0.02و عملکرد جسمی  p=0.04 ، عملکرد بهتر شناختیp= 0.04، بیماری شدید پزشکی 0.01

 

: اعتقادات مذهبی و شیوه های بکار گیری آن برای کمک به افراد پیر برای مقابله با مشکالت مفید است نتیجه گیری

ارهای بهداشتی ، انسجام شناختی و اجتماعی و برای تاثیرات تعاملی تاثیرات غیر مستقیم دخالت های مذهبی از طریق رفت

 . است

 : مذهب، معنویت، مقابله مذهبی، بهداشت سالمندانواژه های کلیدی
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ارتباط سالمت معنوی با اضطراب قبل از عمل جراحی در بیماران ارتوپدی بیمارستان های 

 شهرستان جهرم

 

 ،زینب رضایی، مریم شادفرد، محبوبه تقی زادگان، فریده معارفی2فرد، زهرا شاد5*زهرا پیشگر
 

گرایش داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران-کارشناسی ارشد پرستاری -5  

وم پزشکی جهرم، جهرم، ایرانگرایش داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه عل-کارشناسی ارشد پرستاری -2  

pishgarzahra@gmail.com 

اضطراب احساس مبهم و ناخوشایندی است که همواره با یک یا چند نشانه جسمی نظیر طپش قلب، تعریق،  مقدمه:

سردرد، تنگی نفس همراه است.  یکی از موقعیت هایی که سبب اضطراب در فرد می شود عمل جراحی است. اضطراب در 

نی موجب افزایش دردهای پس از عمل، بروز عوارض ریوی، تاخیر در بهبودی زخم، افزایش خطر عفونت و کاهش روند درما

پاسخ سیستم ایمنی بدن می شود. اضطراب به دو گونه درمان می شود: درمان های دارویی و غیر دارویی. از بین درمان های 

ذهبی اشاره کرد. سالمت معنوی سبب تعادل میان جسم و روان غیر دارویی می توان به داشتن سالمت معنوی و اعتقادات م

انسان در جهت سالمتی کامل و همه جانبه می شود. بیمارانی که از سالمت باالیی برخوردارند به طور موثرتری می توانند با 

ارتوپدی قبل از عمل شرایط بیماری خود سازگار شوند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سالمت معنوی و اضطراب بیماران 

 جراحی انجام شده است.

تحلیلی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه دموگرافیک،  -این مطالعه با رویکرد توصیفیروش تحقیق: 

نفر از  61بود. پرسشنامه ها برای  (DASS)پرسشنامه سنجش سالمت معنوی و پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.SPSS وپدی قبل از عمل توسط پرسشگر تکمیل شد. داده ها با استفاده از ابزار بیماران ارت

و میانگین نمره کل اضطراب بیماران  92/9126/1255میانگین نمره کل سالمت معنوی بیمارانبحث و یافته ها: 

19/55 95/58 د. بین نمره کل سالمت معنوی و نمره کل اضطراب بیماران ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت ولی بو

 . (r = -0/1)ارتباط عکس بین آنها مشاهده شد 

با توجه به یافته ها، بین سالمت معنوی و اضطراب ارتباط معنی دار آماری مشاهده نشد که توصیه می شود نتیجه گیری: 

نمونه بزرگتر انجام شود. اما با توجه به رابطه عکس بین سالمت معنوی و اضطراب در بیماران می توان  این پژوهش با حجم

 جهت کاهش اضطراب و تنش قبل از عمل بیماران از مراقبت های معنوی استفاده نمود. 

 

 سالمت معنوی، اضطراب، عمل جراحی، بیماران ارتوپدی  :های کلیدیواژه
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ه علوم عنادرمانی و معنویت در افزایش سالمت روان دانشجویان زن دانشگابررسی تاثیر م

 پزشكی یاسوج
 2آرزو همام ذاکری لنگرودی، 5الهام رحیمی

 کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ) نویسنده مسئول ( -1

 کارشناس ارشد روان سنجی ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج -2

 چكیده

و مذهبی در ارتباط مستقیم با مولفه های سالمت روان است . افکار مثبت و ظرفیت مقاومت در مقابل سختی  ایمان معنوی

ها مولفه هایی هستند که با سالمت و مقاومت در برابر احساس فشار ارتباط دارند و در حقیقت تکیه گاه معنوی هستند که 

المت روانی ، جسمانی و رضایت از زندگی و نشاط را به وجود می تواند مانند سدی در برابر احساس فشار عمل کرده و س

آورد . معنادرمانی روشی از رویکرد وجودی است که می تواند ساختار مفهومی را برای کمک به مراجعان جهت چالش با 

ن و معنای یافتن معنا در زندگیشان آماده کند. معنادرمانی یکی از رویکردهای درمان وجودی که بر جنبه ی معنوی انسا

 وجود انسان تاکید دارد. 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر معنادرمانی بر میزان افزایش سالمت روان دانشجویان زن ورودی : روشها و ابزار

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بوده است. ابزارهای به کار گرفته شده در این پژوهش، پرسشنامه مقیاس سالمت روان  99مهر 

( و پرسشنامه دموگرافیک بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع Scl-90-Rده )تجدید نظرش

می باشد. از بین  99پس آزمون با گروه کنترل است . جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان زن ورودی مهر  -پیش آزمون 

باالتر از نقطه برش بوده اند برای شرکت در این برنامه انتخاب نفر که نمره آزمون آنها  58افراد غربال شده به طور تصادفی 

 شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند.  

داده ها توسط تحلیل واریانس چند متغیری یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . براساس نتایج به  تحلیل داده ها:

𝑝ه در شاخص کلی عالئم مرضی و معیار ضریب ناراحتی در سطح محاسبه شد Fدست آمده مقدار  ≤ معنادار   0.000

محاسبه شده در  Fموثر است تایید شد. معناداری مقادیر است در نتیجه فرضیه ی معنادرمانی در افزایش سالمت روان 

اجبار -اضطراب و وسواس مقیاسهای شکایت جسمانی ، روان پریشی ، حساسیت در روابط متقابل، پرخاشگری ، افسردگی ،

𝑝در سطح  ≤ 𝑝و فوبیا و افکار پارانوئیدی در سطح   0.01 ≤ نشان می دهد که بین میانگین تفاوت نمرات گروه  0.05

 .آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد . نتیجه اینکه فرضیه ی معنادرمانی در افزایش سالمت روان موثر است 

ن داد که معنادرمانی بر افزایش سالمت روان و کاهش عالئم مولفه های سالمت روان نتیجه پژوهش نشا : نتیجه گیری

 موثر است.

 معنادرمانی ، سالمت روان : واژگان کلیدی
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 ی برخورداری از سالمت معنویمعرفت النفس، الزمه

   
 2لطف اله دژکام، 1منصور درویش تفویضی

 Tafvizi.m@gmail.com .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یالق پزشکاخ قاتیکارشناس ارشد فلسفه اخالق، مرکز تحق-5

 .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیمرکز تحقدکترای کالم اسالمی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی،  -2

 

 چكیده

اند که مراتب گوناگونی دارد و در آن، متناسب با معنوی بر اساس مبانی دینی، آن را وضعیتی دانسته در تعریف سالمتمقدمه: 

های الزم برای تعالی روح که همان تقرب به خدای متعال است، فراهم ها و تواناییها، گرایشهای فرد، بینشها و قابلیتظرفیت

شوند و رفتارهای ور هماهنگ و متعادل، در جهت هدف کلی مذبور به کار گرفته میای که همه امکانات درونی، به طباشد؛ به گونهمی

یابند. این مقاله درصدد بررسی رابطه معرفت اختیاری درونی و بیرونی متناسب با آنها نسبت به خدا، فرد، جامعه و طبیعت ظهور می

 .باشدالنفس با این مفهوم ارائه شده از سالمت معنوی می

ای، با نظری است که با روش توصیفی و تحلیلی روش گردآوری کتابخانه –پژوهش حاضر از نوع تحقیقات بنیادی روش تحقیق: 

مطالعه منابع غنی انسان شناسی اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق با هدف یافتن لوازم تحقق سالمت معنوی در نگاه 

 .نگر عقالنی و وحیانی پرداخته استشناسی کلت انسانشناسانه به مرور کتب دست اول و مقاالانسان

های زیر با توجه به هدف تحقیق به دست آمد، النفس و آیات و روایات یافتهبا بررسی متون پژوهشی، منابع معرفهبحث و یافته ها: 

  باشد:که مقدمات نتایج این پژوهش می

 دا و جهان و انسان تبیین نخواهد شد.شناسى، سه محور اساسى اندیشه بشرى، یعنى خبدون انسان

 «من عرف نفسه، فقد عرف ربه»گشای خداشناسی است.شناسی، راهانسان

 «من جهل نفسه کان بغیر نفسه أجهل»ی شناخت جهان، طبیعت و موجودات است. انسان شناسی، مقدمه

 «وا کالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِک هُمُ الْفَاسِقُونَوَلَا تَکونُ» ی شناخت رابطه و رفتار صحیح با خود است.انسان شناسی، الزمه

 پذیرد.ها و معارف انسان، صورت میهرگونه رفتار بشری بر اساس بینش

بدون شد اما بامیشناخت این امور ممکن و  شناخت خدا و جهان و رابطه خلق و خالق و مانند آن، عقالً و نقالً تکلیف انسان است

 .شناخت خویش و معرفت خودِ شناخت، شدنی نیست

دنیا « انّ الدّنیا: دارُ صِدق لِمَنْ صَدَقَها و دارُ عافِیة لِمنٌ فَهم عنها» »نهج البالغه  595بنا به فرمایش حضرت علی علیه السالم در حکمت 

 برای کسی که آن را بفهمد، سرای عافیت است.

 باشد.های بشر در گرو معرفت نفس میها و استعدادشناخت ظرفیت

براساس تعریف سالمت معنوی و مقدمات مذکور، انسان شناسی رهیافتی به سوی تحقق سالمت معنوی است چراکه نتیجه گیری: 

های خویش می رساند و از سوی دیگر متضمن تبیین و جهت دهی صحیح به رابطه ها و قابلیتانسان را به شناخت صحیح ظرفیت

مندی از سالمت معنوی با خدا، طبیعت، خود و جامعه است و در پی کسب جهان بینی صحیح توحیدی به عافیت در دنیا و بهرهانسان 

 نائل خواهد آمد.

 شناسیالنفس، انسانعافیت، سالمت معنوی، معرفه های کلیدی:واژه

 

mailto:Tafvizi.m@gmail.com
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 »بررسی مهم ترین عامل تهدید کننده نظام سالمت در حوزه معنویت از دیدگاه متكلمین معاصر شیعه«
«محمد رضا حدادپور جهرمی»  

 )دکترای معارف حوزه علمیه قم و مدرّس دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان(

 مقدمه

مطالعـــات در زمینـــه تحـــول نظـــام ســـالمت در حـــوزه معنویـــت، بـــا اینکـــه دارای قـــدمت چنـــدانی نیســـت امـــا آثـــار و      

ــوی مح   ــه از سـ ــن زمینـ ــوجهی در ایـ ــب تـ ــاالت جالـ ــت.    مقـ ــده اسـ ــه شـ ــگاهی ارائـ ــوزوی و دانشـ ــمندان حـ ــان و اندیشـ ققـ

ــه             ــت ک ــزی اس ــان چی ــد، هم ــج میبرن ــدی رن ــا ح ــذکور از آن ت ــار م ــاالت و آث ــر مق ــه اکث ــه ک ــده، آنچ ــات نگارن ــق تحقیق طب

از قبــل، یــا آن را مفــرور و مفــروض گرفتــه و یــا تعریــف جــامع و مــانعی از آن ارائــه نــداده انــد. البتــه مشــّقت و عــدم               

ــ  ه تعریــف حـــدّی و جـــامع و مــانع از بســـیاری از مقــوالت کالمـــی و حتـــی غیــر کالمـــی بــر کســـی پوشـــیده      دسترســی بـ

نیســت. امــا ایــن فقــدان تعریــف و یــا درک مناســب، در حــوزه مــا نحــن فیــه، بســیاری را بــه دامنــه انحــراف از اصــل                

 بحث و در نتیجه، تهدید جدی تری نسبت به نظام سالمت معنوی شده است!

ــی هـــ       ــا بررسـ ــط        بـ ــد توسـ ــه بعـ ــانس بـ ــه دوران رنسـ ــه و مداقـ ــوص از مطالعـ ــی الخصـ ــاعی علـ ــاریخی و اجتمـ ای تـ

ــمت و       ــت عصـ ــل بیـ ــات اهـ ــی و روایـ ــورانی وحـ ــات نـ ــی در آیـ ــت کالمـ ــه و دقـ ــا مطالعـ ــین بـ ــیعه، و همچنـ ــین شـ متکلمـ

ــت،           ــوزه معنوی ــان در ح ــالمت انس ــام س ــده نظ ــد کنن ــل تهدی ــرین عام ــم ت ــه مه ــد ک ــر میرس ــه نظ ــالم، ب ــیهم الس ــارت عل  طه

ــی    «عدددم درد درسددت از دیددن و معنویددت   » ــد. یعن ــی باش ــن،    اوالم ــت از دی ــف درس ــت از   ثانیدداتعری ــف درس تعری

ــت،  ــن و معنویــت،         ثالثددامعنوی ــی دی ــبت منطق ــر، نس ــارت دیگ ــا بــه عب ــاوت و ی ــیاری از مقــوالت    رابعدداتف ــاب بس احتس

ــت، و     ــا معنوی ــن ی ــم دی ــه اس ــتباه ب ــ    خامسددااش ــن ک ــتباه از دی ــا اش ــوده ی ــارات بیه ــی   انتظ ــیچ ربط ــارات ه ــال آن انتظ ه عق

 به موضوع اصل دین ندارد.

ایــن پــنج عامــل، از نتــایج و عــوارض ذاتــی عــدم درک درســت از دیــن و معنویــت مــی باشــد. کمــا اینکــه در طــول                   

ــروز     ــبب تولـــد و بـ ــنج عـــوارض ذاتـــی اش، سـ ــدم درک درســـت و پـ ــاریخ، علـــی الخصـــوص در دوران معاصـــر، همـــین عـ تـ

 نویت گرایی ها شده است. ادیان نوظهور و نو مع

ــری:  ــه گی ــد            نتیج ــود بای ــوردار ش ــبی برخ ــوی مناس ــالمت معن ــام س ــر از نظ ــان معاص ــد جه ــرار باش ــر ق ــه اگ ــابیم ک در می

هـــای مناســـبی جهـــت القـــای مفـــاهیم بلنـــد « آمـــوزش»مراکـــز و نهادهـــای تعلیمـــی و تربیتـــی مـــا در همـــه ســـطوح؛ اوال 

صـــحیح آن مفـــاهیم و « درک»و ثانیــا بـــه افــراد جهـــت ارتقــای    دینــی و معنـــوی بــه جوامـــع آمــاری خـــود ارائــه دهنـــد     

 پرهیز از هرگونه اجتهادهای نادرست و غیرعالمانه، مشاوره های الزم ارائه شود.

ــر، بـــه روش مطالعـــه بنیـــادی بـــه روش تحلیلـــی  توصـــیفی و گـــردآوری اطالعـــات بـــه روش کتابخانـــه ای و  -تحقیـــق حاضـ

 دوران معاصر تالیف و تنظیم شده است. بررسی دقیق کتب متکلمین بزرگوار شیعه در

 معنویت، دین، سالمت معنوی، عامل تهدید، کالم. :کلمات کلیدی
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 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 

 بررسی نگرش پزشكان نسبت به مراقبت معنوی در شهرستان جهرم

 شیوا صالح5، مسعود عزت زادگان2 *،لیلی مصلی نژاد29یوسف حسینی21هادی خاتونکی1  

 عمومی2عضو کمیته تحقیقات دانشجویی2دانشگاه علوم پزشکی جهرم2جهرم2ایران دانشجوی پزشکی2دکترای -5،2

 دکتری برنامه ریزی آموزش پزشکی2مدیریت توسعه آموزش پزشکی2دانشگاه علوم پزشکی جهرم2جهرم2ایران-9

 دانشجوی علوم آزمایشگاهی2عضو کمیته تحقیقات دانشجویی2دانشگاه علوم پزشکی جهرم2جهرم2ایران-1

 وی ارشد انگل شناسی2دانشگاه علوم پزشکی جهرم2جهرم2ایراندانشج-1
Masoud_ej@yahoo.com 

 

  چكیده

سالمتی به عنوان حالتی از رفاه جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی و نه تنها نبود بیماری یا ناتوانی تعریف شده  مقدمه:

توان جسم، روان و  یانسان، نم یبه بعد معنو دارد. پس بدون توجه یابعاد بستگ نیا نیفرد به تعادل ب کی یاست.سالمت

 از معنی ساخت برای باطنی میل نوعی معنویتکرد.  یکار سالمت آن یاو را شناخت و برا یاجتماع تیطور شخص نیهم

هر چند  .مگردد زندگی در هدف و معنی یافتن به منتهی که است شخص مافوق حوزه های به وابستگی حس یک طریق

احترام  گذاری و صورت ارزش تواند به احساسات مذهبی بوده، می طه با خدا آشکار میشود، حالتی فراتر ازصورت راب به اغلب

 راهکار عنوان یک به تواند می بیمار به مناسب معنوی مراقبت ارایه د.به موسیقی، اخالق، هنر، ادبیات و... نیز ظاهر شو

باشد.بنابراین هدف از این پژوهش  داشته همراه به مراقبتی تیم و بیمار برای بسیاری را منافع و شود محسوب نیز درمانی

 بررسی نگرش پزشکان نسبت به مراقبت معنوی در شهرستان جهرم می باشد.

مقطعی می باشد. که به صورت سرشماری از پزشکان خانواده جهرم -پژوهش حاظر یک مطالعه ی توصیفیروش تحقیق: 

صورت  sscrsتوسط پرسشنامه ی استاندارد نگرش به معنویت و مراقبت معنوی صورت خواهد گرفت. جمع اوری داده ها 

 مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهند گرفت. 59ورژن  spssخواهد گرفت و در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار 

حیطه با میانگین نتایج این پژوهش نشان می دهد که از دو حیطه معنویت و مراقبت معنوی،اولین بحث و یافته ها: 

از مقدار متوسطی برخوردار است.نتایج شاخص های دو حیطه  22/96مقدار کمی دارد و مراقبت معنوی با میانگین  11/21

از مقادیر باال  9/21و اعتقاد به خدا با میانگین  9/28مراقبت معنوی نیز نشان می دهد که در حیطه معنویت  با میانگین 

 تری برخوردار می باشند.

با توجه به نتایج، توانایی پزشکان در انجام مراقبت معنوی از پزشکان در سطح خوبی نمی باشد. لذا توصیه تیجه گیری: ن

می شود برنامه های آموزشی ضمن خدمت پزشکان، زمینه جهت اموزش کارگاهی و سیاست گذاری در زمینه اهمیت و 

 اجرای ان صورت گیرد.

 

 ،پزشکان،معنویتمراقبت معنوی:   های کلیدیواژه
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 بررسی ارتباط هوش هیجانی با نگرش نسبت به مراقبت معنوی در پزشكان خانواده شهرستان جهرم

   

 21هادی خاتونکی21یوسف حسینی9،لیلی مصلی نژاد* 2، مسعود عزت زادگان5شیوا صالح

 رم2جهرم2ایراندانشجوی پزشکی2دکترای عمومی2عضو کمیته تحقیقات جهرم2دانشگاه علوم پزشکی جه -5،2

 دکتری برنامه ریزی آموزش پزشکی2مدیریت توسعه آموزش پزشکی2دانشگاه علوم پزشکی جهرم2جهرم2ایران-9

 دانشجوی علوم آزمایشگاهی2کمیته تحقیقات دانشجویی2دانشگاه علوم پزشکی جهرم2جهرم2ایران-1

 دانشجوی ارشد انگل شناسی2دانشگاه علوم پزشکی جهرم2جهرم2ایران-1
Masoud_ej@yahoo.com 

  چكیده

تاثیر گذاری هوش هوش هیجانی یکی از پارامترهای مهم در حوزه روانشناسی در حال بررسی می باشد. با توجه به  مقدمه:

هیجانی در موفقیت فرد و انجام مسئولیت های وی و مهم تر از همه2 اثر هوش هیجانی در ایجاد رابطه ی همدلی بین افراد2 

واند در بهبود درمان موثر باشد.معنویت مفهومی پیچیده است که از جنبه هایی از جمله: شناختی،تجربی این عامل نیز می ت

 ذهنی، احساسی و معنوی حائز اهمیت و رفتاری برخوردار می باشد.جهت بهبود سالمتی ،توجه به مراقبت در ابعاد فیزیکی،

قبت معنوی توسط کادر پزشکی در بهبودی انها نقش بسیار مهمی .تعداد زیادی از بیماران اذعان داشته اند که ارائه مرااست

را دارد.بنابراین در این مطالعه ضرورت یافتیم که به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی پزشکان با نگرش نسبت به مراقبت 

 معنوی بپردازیم.

روی پزشکان خانواده  به صورت سرشماری بر مقطعی می باشد که-پژوهش حاظر یک مطالعه ی توصیفیروش تحقیق: 

( برای 2111گریوز )-جهرم در حال اجراء می باشد. جمع اوری داده ها بوسیله پرسشنامه ی استاندارد هوش هیجانی بردباری

برای سنجش نگرش نسبت به  sscrsسنجش هوش هیجانی و پرسشنامه استاندارد نگرش به معنویت و مراقبت معنوی 

مورد تجزیه وتحلیل قرار  59ورژن  spssنهایت داده ها با استفاده از نرم افزار  صورت خواهد گرفت.در مراقبت معنوی

 خواهند گرفت.

از ظرفیت معنوی پایین ولی در  11/21نتایج نشان داد که پزشکان خانواده در حیطه معنویت با میانگین  :بحث و یافته ها

حیطه  1حیطه هوش هیجانی در  1یانگین از میانگین متوسطی برخوردار اند.م 22/96حیطه مراقبت معنوی با 

و  21خودآگاهی،خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط نیز نشان داد که افراد در حیطه خودآگاهی با میانگین 

و مدیریت روابط با  67/1از مقادیر بیشتری برخوردار می باشند.خود مدیریتی با واریانس 21سپس مدیریت روابط با میانگین 

. آگاهی  p=(0/0001مراقبت معنوی را تبیین مینماید. ارتباط بین خود مدیریتی و مدیریت روابط با) 78/1نسواریا

 معنی دار بود. p=(0/02)و مدیریت خود و خودآگاهی با  P=(0/006)اجتماعی و مدیریت روابط

 با یکدیگر ارتباط قوی دارند.بسیار کمی    Pحیطه های مختلف هوش هیجانی با مراقبت معنوی با مقدار  :نتیجه گیری

 :  هوش هیجانی2مراقبت معنوی2پزشک،نگرش های کلیدیواژه
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 بررسی ارتباط هوش معنوی با نگرش نسبت به مراقبت معنوی در پزشكان خانواده جهرم  
 

 1،هادی خاتونکی1،یوسف حسینی9،لیلی مصلی نژاد2*شیوا صالح،5مسعود عزت زادگان

 ی عمومی2عضو کمیته تحقیقات دانشجویی2دانشگاه علوم پزشکی جهرم2جهرم2ایراندانشجوی پزشکی2دکترا-5،2

 دکتری برنامه ریزی آموزش پزشکی2مدیریت توسعه آموزش پزشکی2دانشگاه علوم پزشکی جهرم2جهرم2ایران-9

 دانشجوی علوم آزمایشگاهی2عضو کمیته تحقیقات دانشجویی2دانشگاه علوم پزشکی جهرم2جهرم2ایران-1

 جوی ارشد انگل شناسی2دانشگاه علوم پزشکی جهرم2جهرم2ایراندانش-1
Shilaveh@yahoo.com 

  چكیده

  (EQ) مانند از واژه هایی ها ناهیج و عواطف همچنین و استدالل و افراد، عقل توانایی تبیین برای شناسان روانمقدمه: 

 توجه  (SQ)معنوی هوش اخیر واژه های سالآنها در   کنار در که دنکن می استفاده  (IQ)بهر هوش ی وهیجان هوش

 هوش عنوان به را آن خود، معنوی هوش کتاب در مارشال و زورهار.است کرده جلب مفاهیم، این خود به را روانشناسان

هوش معنوی موضوع جدیدی است که مطالب نظری و یافته های پژوهشی و تجربی در مورد آن اندک  .اند آورده یبنیاد

می پیچیده است که از جنبه هایی از جمله: شناختی، تجربی و رفتاری برخوردار می باشد. جهت بهبود معنویت مفهو .است

. تعداد زیادی از بیماران اذعان داشته است ذهنی، احساسی و معنوی حائز اهمیت سالمتی ،توجه به مراقبت در ابعاد فیزیکی،

ها نقش بسیار مهمی را دارد.بنابراین در این مطالعه ضرورت اند که ارائه مراقبت معنوی توسط کادر پزشکی در بهبودی ان

 پزشکان با نگرش نسبت به مراقبت معنوی بپردازیم.هوش معنوی یافتیم که به بررسی ارتباط بین 

به صورت سرشماری بر روی پزشکان خانواده  مقطعی می باشد که -پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفیروش تحقیق: 

و از  کینگ است. در این پژوهش جمع اوری داده ها از طریق پرسشنامه ی استاندارد هوش معنویجهرم در حال اجراء 

استفاده   برای سنجش نگرش نسبت به مراقبت معنوی sscrsپرسشنامه استاندارد نگرش به معنویت و مراقبت معنوی 

 واهند گرفت.مورد تحلیل قرار خ 59ورژن  spssخواهد شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 

بوده  19-11درصد( می باشند.اغلب در محدوده سنی 68نتایج نشان داد که اغلب افراد این پژوهش مرد)بحث و یافته ها: 

و حیطه مراقبت معنوی با  21اند.سایر نتایج نشان می دهد که اغلب پزشکان در دو حیطه معنویت با میانگین 

ارند و مراقبت معنوی کمی آنها نیز از حد متوسطی برخوردار در سطح پایین و متوسطی قرار د 22/96میانگین

و سپس آگاهی متعالی با  18/25(.در حیطه هوش معنوی باالترین میانگین مربوط به حالت هوشیاری با میانگین 2/18است)

درصد  19درصد از واریانس مراقبت معنوی و  22می تواند  22/1بود.تولید معنای شخصی با ضریب بتای  1/25میانگین 

 واریانس معنویت را بیشتر از حیطه های دیگر پیش بینی نماید.

هوش معنوی و مراقبت معنوی در پزشکان با یکدیگر ارتباط مستقیم دارد.از این هر چه پزشکان در حیطه نتیجه گیری: 

 های هوش معنوی باالتر باشند در مراقبت معنوی توانایی بیشتری دارند.

 عنوی،مراقبت معنوی،پزشکهوش م:  های کلیدیواژه
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در بخش  مقایسه تاثیرصوت قرآن و آوای الالیی برشاخص های فیزیولوژیک نوزادان بستری

 مراقبت های ویژه نوزادان

 *عهدیه سادات بنی هاشمی

 جهرم عهدیه سادات بنی هاشمی ،کارشناس ارشد فقه و حقوق ، کارشناس اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی *، 5نویسنده اول

 

بخش مراقبت های ویژه نوزادان علی رغم فواید حیاتی در امر بهبودی نوزادان ، با دوری از مادر و محیط عادی رشد، سر و  مقدمه :

صدای دستگاه ها  و نور نامناسب محیط  و اقدامات مختلف  پزشکی بر میزان نا توانی و طول مدت بستری نوزادان می افزاید. صوت 

یی به عنوان منابعی ثابت از تحریکات ،صدای غیر قابل پیش بینی محیط  را می پوشانند ؛ و بنابراین میتوانند سبب قرآن و آوای الال

کاهش تنش تجربه شده توسط نوزاد گردند.لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر این دو آوا بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان 

 طراحی و اجرا شده است.

دربخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان مطهری   99-92العه حاضر یک مطالعه مداخله ای است که در سال مطروش مطالعه: 

( تقسیم شدند.ابتدا از 98( و کنترل )95(،الالیی)96نوزاد به روش تخصیص تصادفی به سه گروه قرآن ) 511جهرم انجام شد. تعداد 

 11روز و روزانه در زمان ثابت به مدت   9-7دید. نوزادان هردو گروه در طول طریق رفلکس یکه خوردن شنوایی نوزادان ، چک گر

وزن تولد { همسان سازی شدند.نوزادان گروه  -جنس –دقیقه مورد بررسی و مشاهده قرار گرفتند. هر دو گروه از نظر } سن تولد 

ن گذاشته میشد و نوزادان گروه صوت قرآن شاهد، مراقبتهای معمول بخش را دریافت کردند و هدفون بدون پخش صدا روی سرشا

سوره یاسین با صدای قاری استاد شحات محمد انور با بلندی  89-5دقیقه صوت ترتیل آیات    21عالوه برمراقبتهای معمول روزانه ،

دقیقه بعد از  21تا و نهای –دقیقه بعد  21 –دقیقه بعد  51 –هرتز را دریافت نمودند. بال فاصله قبل از شروع مداخله  11-61صدای 

دقیقه ( در صد اشباع اکسیژن خون و تعداد ضربان قلب نوزادان از طریق مانیتور ثبت می گردید و با آزمونهای آنالیز و  11اتمام ) 

 اریانس در تکرار، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . 

و آپگاردقیقه پنجم  7258±92272ن پدران وس 1279 ±92227،سن مادران927±7299میانگین سن نوزادان یافته ها : 

بود که هر سه گروه از نظر متغیرهای زمینه ای یکسان بودند. میانگین ضربان قلب و در صد اشباع اکسیژن  121±5215

ع دقیقه پس از شرو 11، و21، 51مان نوزادان قبل از مداخله در گروه ها تفاوت آماری معنا داری نداشت. این مقادیر در سه ز

 ذکرشده است . 2و5اخله در جدول شماره مد

این  پژوهش آوای الالیی بر شاخصهای  فیزیولوژیک  نوزادان موثر بود،لذا می توان از این روش در  در نتیجه گیری :

 دسترس، ارزان و بی خطر در ثبات ضربان قلب و اشباع اکسیژن نوزادان بستری در بخش مراقبتهای ویژه بهره برد.

 : صوت قرآن ، الالیی ، نوزاد زودرس، شاخصهای فیزیولوژیک.  واژگان کلیدی
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اثر دیدگاه مذهبی گرایی و سالمت معنوی  بر تفكر منفی گرایانه و ترس از رویارویی با 

 اتفاقات ناگوار در افراد سالمند

 5، مینو شلیلیان9، نوید کالنی2رصاف ، هادی روحانی2سعیده رفیعی ،5هادی زارع مرزونی

 قیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانکمیته تح .5

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران .2

 مرکز تحقیقات اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرام، ایران .9

 چكیده 

-ر افکار و عدم تفکر منفی و ترس از رخداددید مذهبی گرایانه و وجود سالمت معنوی، باعث ایجاد سالمت خاطر د:  مقدمه

شود. پدیده ی سالمندی یکی از عواملی است که در ایجاد تفکرات منفی در رویارویی با مشکالت و ترس از های ناگوار می

شود. ایجاد اتفاقات ناگوار را در افراد افزایش می دهد و در نتیجه باعث ایجاد مشکالت روانی و رفتاری در بین این قشر می 

با  ییارویو ترس از رو انهیگرا یتفکر منفبنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر دید مذهبی گرایی و سالمت معنوی در 

 در افراد سالمند انجام شده است. اتفاقات ناگوار

ی و جهت تعیین سالمت معنو گرفت. انجامسال به باال  61سالمند 511بر روی حاضر، تحلیلی  مطالعهروش تحقیق: 

برای هر یک تکمیل گردید. عالوه بر آن جهت تعیین گرایشات مذهبی از  SWBSو  SF36پرسشنامه کیفیت زندگی، 

داده ها استفاده شد.  پرسشنامه تری شورت، و جهت تعیین تفکرات منفی گرایانه از آلپورت یمذهب یریرسشنامه جهت گپ

با استفاده از آزمون های مجذور کای، تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون لجستیک و بوسیله نرم افزار 

SPSS20 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

 ود.ب 6628± 621 کننده شرکت افراد سنی میانگین که کرده شرکت زن 19 و مرد 17 مطالعه این دربحث و یافته ها: 

 داری معنی تفاوت جنس دو در که بود 6128±5822 معنوی سالمت و 1229±52212 زندگی کیفیت نمره میانگین

 یمذهب دید و معنوی سالمت بین داری معنی و مثبت ارتباط وجود هندهد نشان چندگانه رگرسیون .(p>0.05)نداشتند

 ییگرا یمذهب دید و معنوی سالمت بین داری معنی منفی ی رابطه وجود بر عالوه .بود زندگی کیفیت مختلف ابعاد با ییگرا

 شد. مشاهده ناگوار اتفاقات با ییارویرو از ترس و انهیگرا یمنف تفکر با

تواند تقویت دیدگاه باور های مذهبی می بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، افزایش سطوح سالمت معنوی ونتیجه گیری: 

 تفکر منفی گرایانه و ترس از رویارویی با اتفاقات ناگوار موثر باشد.در بهبود کیفیت زندگی و کاهش 

 تفکر منفی گرایانه، ترسسالمت معنوی، کیفیت زندگی، :  های کلیدیواژه

 

 

 
 

 

 

http://www.topwb.ir/rzb/thesis_project/1456145292702ap
http://www.topwb.ir/rzb/thesis_project/1456145292702ap
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 تبیین مراقبت معنوی در پرستاری بالینی

 سارا شهسواری اصفهانی،  دکتری پرستاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
Email: shahsavari_s@yahoo.com 

 محمد دالیی میالن، دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 فرزانه ربانی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

 

 

با این فرض که   برای    می باشد  معنوی –در حرفه های مراقبتی تمرکز بر افراد به عنوان موجودی زیستی روانی : مقدمه 

دامنه و ماهیت مراقبت معنوی در ایست تعادلی بین ذهن، جسم و روح و روان   فرد وجود داشته باشد. حفظ سالمتی ،  می ب

و شواهد بسیار کمی در مورد چگونگی پاسخ پرستاران به نیازهای معنوی بیماران  پرستاری به طور ضعیفی تعریف شده است

در  حرفه ای معنوی توسط  پرستاران راقبت پرستاریم ارائه توصیف چگونگی و وجود دارد.  هدف از این مطالعه تبیین

 .محیط های بالینی  می باشد

این مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوای کیفی قراردادی انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه عمیق : مواد و روش ها

دانشگاه علوم پزشکی جهرم  به  پرستار بالینی در بخش های مختلف بیمارستان های وابسته به 52نیمه ساختار یافته با 

جمع آوری شد .  همه مصاحبه ها ضبط و سپس کلمه به کلمه دست نویس   5991روش نمونه گیری هدفمند  در سال 

گردید  و با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. استحکام داده ها توسط 

 جی تایید شد.مشارکت کنندگان و کنترل خار

 "طبقه اصلی گردید که شامل )الف(  بودن با بیمار یا حضور مراقبتی  ؛)ب(  1تحلیل داده ها منجر به  استخراج : یافته ها

 انجام  مراقبت به موقع برای بیماران ، )ج( ارائه  و تسهیل مداخالت مذهبی )د( گوش دادن فعال و احترام به بیماران و )ه(

 نیازهای جسمی ، روحی و معنوی بیماران بود. نگر انی برای رفع 

نتایج نشان داد که مراقبت معنوی از دیدگاه پرستاران ، از طریق نشان دادن حضور مراقبتی، احترام و نگرانی نتیجه گیری: 

می باشد.   نهبرای رفع نیازهای جسمی، روانی،و معنوی  بیماران نمود می یابد که نیازمند  توجه به منظور ارائه  مراقبت بهی

درک ماهیت و دامنه مراقبت معنوی در پرستاری، منجر به ارتقاء   اعمال آگاهانه و روشن تر شدن سیاست های بهداشتی 

شده و  در نهایت،  پرستاران را قادر به ادغام  معنویت در اعمال خود می نماید به طوری که   مراقبت  جامع ، اخالقی و 

 راهم  نمایند.متعادل تری، برای بیماران ف

 مراقبت معنوی، پرستاری بالینی، مراقبت جامع، اخالقی و متعادل: کلید واژه ها
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 بررسی ارتباط سالمت معنوی با کیفیت زندگی در زنان نابارور

 
 *، اطهر راسخ جهرمی،زهرا مصلی نژاد،فاطمه جعفری، فاطمه مقتدری، فاطمه زارعیصفیه جمالی
 علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم. ایران.مربی، عضو هیئت -5

 استادیار زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم. ایران.-2

 دانشجوی بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم. ایران.-9

 کارشناس روانشناسی، اداره آموزش و پرورش گراش. -1

 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرمنویسنده مسئول: صفیه جمالی، 

 19579165589تلفن:
EMAIL: SAFIEH_JAMALI@YAHOO.COM 

 

 

 مشکالت شی؛افزای زندگ از تیرضا ،کاهشی ،اجتماعی روان استرس جادیا با ان به وابسته وعواملی بارور تیوضع مقدمه:

از  شود.ی می زندگ تیفیک در رییتغ باعث تینها در و بوده موثری زندگ تیفیک بری جنس نفس به اعتماد ،کاهشییزناشو

بعد  مهمترین دهد. معنویت می قرار تاثیر تحت را افراد کیفیت زندگی که است عواملی جمله از معنوی طرفی سالمت

است.هدف از این پژوهش  گرفته قرار آنها زندگی مرکز در قوی عنوان نیروی به و است افراد سوم یک از بیش در وجودی

 ارتباط بین کیفیت زندگی با سالمت معنوی در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک زنان شهر جهرم میباشد. بررسی

نفر زن نابارور مراجعه کننده به درمانگاه  211مقطعی است که بر روی –این مطالعه یک مطالعه توصیفی  متد و روشها:

و در دسترس جمع اوری شدند. جهت جمع اوری نمونه ها از  زنان شهر جهرم صورت گرفته است. نمونه ها با روش اسان

شده و از امار توصیفی   spssپرسشنامه سالمت معنوی و کیفیت زندگی بریف استفاده شد. داده ها بعد از جمع اوری وارد 

رمن جهت جهت فراوانی و میانگین و انحراف معیار متغیرها و از ازمون کای اسکوئر  و ضریب همبستگی پیرسون و اسپی

 ارتباط بین متغیرها استفاده شد.

 9228بود. حداکثر زنان   26277±1275نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین سنی زنان مورد مطالعه نتایج: 

بود.نمره کلی  77216±51262درصد خانه دار هستند. نمره کلی کیفیت زندگی  8727درصد دارای تحصیالت زیر دیپلم و 

(، p=0.03بود. نتایج نشان داد که بین سالمت معنوی با بعد جسمی )  11269±1267عنوی در زنان مورد مطالعه سالمت م

  کیفیت زندگی ارتباط اماری معنی دار بود. p=0.02( و بعد اجتماعی) p=0.001بعد روانی)

انی و سالمت روانی و سالمت اجتماعی جسم سالمت شامل زندگی نتایج نشان داد که سالمت معنوی با ابعاد کیفیت نتیجه گیری:

 برای عنوان عاملی به زندگی زنان نابارور در معنوی عقاید تاثیر به توان می مطالعه این نتایج اساس کیفیت زندگی ارتباط دارد. بر

المت معنوی  همچنین ایجاد برنامه هایی در جهت تقویت س.نازایی نام برد از ناشی روانی واجتماعی و جسمی با مشکالت مقابله

 قرار گیرد.  وبدنبال ان افزایش کیفیت زندگی زنان نابارور و در نهایت سالمت خانواده باید مد نظر مسئولین بهداشتی

 سالمت معنوی، کیفیت زندگی، ناباروری :کلمات کلیدی
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 گستره زمانی سالمت معنوی
 9نوید کالنی، 2، منصور درویش تفویضی5*محمد حسین مدبر

 .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیمرکز تحقیر قرآن و متون اسالمی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی، دکترای تفس -5

 MHM3733@YAHOO.COM، ادرس ایمیل: 19577929799جهرم، سایت پردیس، مدیرگروه معارف اسالمی. شماره تماس: 

 .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیارشد فلسفه اخالق، مرکز تحقشناسی کار -2

 .ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، اخالق تحقیقات کارشناس مرکز -9
 

 چكیده

 (W.H.O)ن جهانی بهداشت سیطره تفکر پوزیتیویستی و نگاه اومانیستی بر مجامع علمی امروز، باعث شده است که سازمامقدمه: 

نتواند به راحتی یکی از ابعاد سالمت انسانی را یعنی سالمت معنوی در تعریف سالمت بگنجاند. در حال حاضر به این بعد از سالمت 

شود، یعنی لزوم و ضرورت آن تا جایی است که به سالمت تن آدمی کمک کند و گرنه خود اهمیت مستقل و نگاهی ابزاری می

کند که مسئله تن و بهبودی آن مطرح باشد. اما نگاه دین اسالم ندارد. بنابراین، از وقتی و تا زمانی ضرورت و اهمیت پیدا میموضوعیت 

در این مورد چه از نظر آغاز این بازه زمانی و چه در مورد انتهای آن، با نگاه فوق کامالً متفاوت است. این مقاله درصدد اثبات این 

 مدعاست.

این مقاله به شیوه کتابخانه ای و نیز دقت در آثار صاحب نظران حوزه سالمت معنوی و منابع دین مبین اسالم و  :روش تحقیق

 .تجزیه و تحلیل آنها انجام شده است

در توصیه های بزرگان دین اسالم مطالبی یافت می شود که بایستی آن را نه در حیطه پیشگیری های اولیه، بلکه  بحث و یافته ها:

به شمار آورد. توصیه های اسالم بر ازدواج و تشکیل خانواده، انتخاب همسر شایسته و « پیشگیری های ابتدایی»ستی آن را در اعداد بای

ای اصیل و با بهره هوشی مناسب، پرهیزاز ازدواج با شراب خوار، توصیه بر تغذیه سالم و حالل والدین قبل از انعقاد سالم از خانواده

اب فراوان به هنگام انعقاد نطفه، تأکید بر وجود آرامش و حالت دعا و معنویت قبل و حین زناشویی، همگی حاکی از این نطفه، رعایت آد

 شود.است که گستره زمانی سالمت انسان بویژه سالمت معنوی او قبل از انعقاد نطفه اش و تشکیل رویان وی آغاز می

حرمت مثله کردن او و جرم دانستن قطع اعضای وی حاکی از این است که گستره از طرف دیگر حرام بودن توهین به جسد مسلمان و 

زمانی سالمت جسم و جسد انسان پس از مرگ وی نیز ادامه دارد. و اما گستره سالمت روحی و معنوی او جاودانه است و فراتر از زمین 

در آنها آمده است « عافیت اخروی»در دعاهایی که عبارتاین مهم « من الحی الذی الیموت الی الحی الذی الیموت» باشد. و زمان می

 «.اللهم انی اسئک العفو و العافیه و المعافاه فی الدین و الدنیا و اآلخره»به خوبی نمایان است. نظیر: 

و گستره زمانی سالمت معنوی انسان در مکتب اسالم از قبل از تولد وی آغاز و در سراسر حیات دنیوی، برزخی نتیجه گیری: 

اخروی وی وجود دارد و تا ابدیت ادامه می یابد. ازدیدگاه اسالم، سالمت معنوی نه تنها به عنوان یک بعد از ابعاد سالمت، موضوعیت 

 دارد؛ که به دلیل جاودانه و نیز روحانی بودنش افضلیت و اشرفیت دارد.

 سالمت، سالمت معنوی، اسالم، گستره زمانی های کلیدی:واژه
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 یسالمت معنو یآنمعادل قر

 9نوید کالنی، 2، منصور درویش تفویضی5*محمد حسین مدبر

 .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیمرکز تحقدکترای تفسیر قرآن و متون اسالمی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی،  -5

 @YAHOO.COMMHM3733، ادرس ایمیل: 91957792979جهرم، سایت پردیس، مدیرگروه معارف اسالمی. شماره تماس: 

 .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیارشد فلسفه اخالق، مرکز تحقکارشناسی  -2

 .ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، اخالق تحقیقات کارشناس مرکز -9
 

 چكیده

از پژوهشگران و صاحب نظرانی که در سال های اخیر در کشورمان در مورد سالمت معنوی قلم زده اند انسان برخی مقدمه: 

را مرکب از جسم و روح دانسته و سالمت معنوی را به سالمت روحی تعبیر و تفسیر کرده اند. مقاله حاضر با بررسی دیدگاه 

 مت روحی جایگزین درست و دقیقی برای سالمت معنوی است؟قرآن کریم درپی پاسخ به این سؤال است که آیا تعبیر سال

  به روش تفسیر موضوعی است.« قلب»شیوه این تحقیق مراجعه به آیات قرآن و مطالعه آیات مربوط به  روش تحقیق:

نی است و اقسامی دارد: نفس نباتی، نفس حیوا« مبدأ و منشأ حیات یک موجود زنده»نفس یا همان روح  بحث و یافته ها:

و نفس انسانی. معنویت را هرگونه تعریف کنیم به نفس انسانی برمی گردد، نه نفس نباتی و حیوانی. درحالی که نفس یا روح 

در جود ما دارای همان سه بعد نباتی، حیوانی و انسانی هست و سالمت نفس یا روح یعنی سالمتی تمامی ابعاد سه گانه فوق. 

نوی، به سالمت روحی تعبیر و تفسیر به اعم است. به عبارت صریحتر معادل سالمت بنابراین تعبیر و تفسیر سالمت مع

سالمت »معنوی در فرهنگ دینی ما سالمت نفس انسانی است نه سالمت نفس به طور کلی. در قرآن کریم این معادل 

تعبیر می شود و از سالمت « دل»نام برده شده که در فارسی از آن به « فؤاد»و « قلب»نیامده است. در قرآن از واژه « روحی

و بیماری آن سخن رفته و از کارها، صفات، حاالت و مراتب آن پرده برداشته است که برخی از آنها عبارتند از: ادراک 

(؛ کوری قلب 55-59(؛ ادراک حضوری و شهودی )نجم/21( ؛ تدبّر )محمد/17؛ کهف/16؛ اسراء/21؛ انعام/579)اعراف/

(؛ 515؛ آل عمران/61(؛ ترس و وحشت )مؤمنون/29(؛ مهر زدن بر قلب )جاثیه/51قلب )مطففین/ (؛ زنگار گرفتن16)حج/

؛ 22(؛ نرمی و خشوع )زمر/519؛ آل عمران/71؛ بقره/22(؛ قساوت و غلظت )زمر/516عمران/(؛ حسرت )آل8اضطراب )نازعات/

(؛ 1(؛ سکونت و آرامش )فتح/261؛ بقره/516؛ نحل/28(؛ اطمینان )رعد/97(؛ ذکر و توجه )ق/28(؛ غفلت )کهف/56حدید/

؛ 19(؛ طهارت و امتحان )احزاب/557(؛ انحراف )توبه/92؛ حج/51(؛ ظرف ایمان و تقوا )حجرات/521؛ هود/92تثبیت )فرقان/

 (51؛ بقره/89(؛ سالمت و بیماری )شعراء/9حجرات/

قلب جسمانی باشد. بنابراین منظور از قلب همان آنچه مسلم و قطعی است این که این کارها و حاالت نمی تواند مربوط به 

بعد مجرد وجود ما یعنی روح ماست آن هم مرتبه انسانی، آن چرا که هیچ کدام از فعالیت های نباتی وحیوانی در آیات فوق، 

 به قلب نسبت داده نشد.

 روح. معادل صحیح و قرآنی سالمت معنوی، سالمت قلب است نه سالمت نفس یا سالمتنتیجه گیری: 

 سالمت معنوی، سالمت روحی، قلب، قرآن های کلیدی:واژه
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 نگاه قرآن به فلسفه آفرینش انسان و تأثیر آن بر سالمت معنوی او
 

 9نوید کالنی، 2، منصور درویش تفویضی5*محمد حسین مدبر

جهرم، جهرم،  یدانشگاه علوم پزشک ،یشکاخالق پز قاتیمرکز تحقدکترای تفسیر قرآن و متون اسالمی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی،  -5

 .رانیا

 HM3733@YAHOO.COMM: ، ادرس ایمیل19577929799جهرم، سایت پردیس، مدیرگروه معارف اسالمی. شماره تماس: 

 .رانی، جهرم، اجهرم یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیارشد فلسفه اخالق، مرکز تحقکارشناسی  -2

 .ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، اخالق تحقیقات کارشناس مرکز -9

 چكیده

سالمت معنوی یکی از ابعاد مهم سالمت، خود دارای ابعادی است یکی از آنها بعد شناختی است. در این بعد یافتن مقدمه: 

ست. رسیدن به پاسخی منطقی و صحیح، زندگی را هدفمند از اهمیت واالیی برخوردار ا« من»و دریافتن فلسفه آفرینش 

کند و درمقابل  وحشت، اضطراب، احساس بی هدفی و پوچی، سردرگمی و بالتکلیفی، احساس سازد و درون را آرام میمی

سؤال بی پناهی و بی کسی و بی انگیزگی ثمره ندانستن این مسأله مهم است. فلسفه، عرفان و کالم سعی کرده اند به این 

 پاسخ بدهند. این مقاله درصدد پاسخ قرآنی آن است.

روش جستجو در این نوشتار مراجعه به آیات قرآن و تفاسیر آن و نیز کتبی بوده است که به این موضوع  روش تحقیق:

ی، عالمه پرداخته اند )انسان از آغاز تا انجام، عالمه طباطبایی؛ مقاالت، مرحوم استاد محمد شجاعی؛ فلسفه و هدف زندگ

محمدتقی جعفری؛ انسان از دیدگاه اسالم، استاد عبداله نصری؛ زندگی ایده آل و ایده آل زندگی، عالمه محمدتقی جعفری؛ 

فلسفه خلقت انسان، استاد عبداهلل نصری؛ هدف زندگی، استاد شهید آیه اهلل مطهری و فلسفه و هدف زندگی، زین العابدین 

 قربانی(

کریم که حاوی سخنان آفریدگار هستی و انسان است در پاسخ به این سؤال اساسی و سرنوشت  قرآن بحث و یافته ها: 

 ساز چند اصل را گوشزد می کند و نیز چند پاسخ می دهد. اما اصول:

خداوند، حکیم است؛ بنابراین کارهایش حساب شده و با برنامه و هدفمند است. آفرینش او نه پوچ و بی هدف است و نه  .5

 (.98؛ دخان/595؛آل عمران/551؛ مؤمنون/81؛ حجر/59؛ ابراهیم/79گرمی. )انعام/بازی و سر

 (2؛ توحید/8؛ ابراهیم/1آفرینش انسان برای دفع ضرر یا جلب منفعت و نیازی از او نبوده است. )فاطر/ .2

به معنای اول، قرآن هدف زندگی انسان را « مالَه الحرکه»و دوم « ما الیه الحرکه»هدف به یکی از دو معناست، اول  .9

؛ 11؛ انفال/519؛ آل عمران/251؛ بقره/51؛ جاثیه/55؛ سجده/18؛ مائده/516؛ بقره/6رسیدن به خدا می داند. )انشقاق/

 (.1؛ حدید/1؛ فاطر/76حج/

 در مورد هدف به معنای دوم نیز چند پاسخ می دهد:

( از دیدگاه قرآن همه 2؛ ملک/91؛ انبیاء/7هف/؛ ک7؛ هود/561؛ انعام/18؛ مائده/586؛ آل عمران/511الف( امتحان )بقره/

انسان ها دانشجویان و دانش پژوهان دانشگاه بشریتند. در این دانشگاه در معرض انواع آزمون ها و ابتالءها قرار می گیرد تا 

م بال بیشترش ساخته و آماده و خالص شوند. برای دنیایی بس فراخ تر و جاودانه و البته هرکه در این بزم مقرب تر است جا

 می دهند(.
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( انسان آمده است تا خودشناس، هستی شناس و خداشناس بلکه خدابین شود و برسد به جایی که 52ب( معرفت )طالق/

 «.به جز خدا نبیند»

( خداوند رحمت را بر خود واجب فرموده و رحمت، چیزی جز افاضه توأم با تکریم نیست. 19؛ طه/559ج( رحمت )هود/

را آورده است تا کریمانه هرچه دارد نثار او نماید و گام به گام هدایتش کند تا به جوار رحمتش و قربش خداوند انسان 

 (.11برساند )فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر قمر/

( خداوند بشریت را آورده است تا مقام عبودیتی که کنه و حقیقتش ربوبیت است، تجربه کند. تا در 16د( عبادت )ذاریات/

 ه خدا، اما سید و ساالر کائنات باشد و نماینده و جانشین خدا در زمین.جهان بند

اهداف چهارگانه فوق مانعه الجمع و از یکدیگر بیگانه نیستند. رحمت واسعه الهی فلسفه وجودی ماست، نتیجه گیری: 

از جمله ابزاری سازنده و جدی کند؛ اسباب نیل به معرفت و عبودیت ما را با تمامی امکانات و ابزارها همان رحمت ایجاب می

انسان با رسیدن به عمق و پذیرش این اهداف از پوچی و بی هدفی رها شده، انگیزه کافی برای  به نام امتحان فراهم آورد.

 دارد.تحقق این اهداف پیدا می کند و در یک کالم، گامی مهم برای تعادل و سالمت معنوی خویش بر می

 نش انسان، قرآن، سالمت معنویفلسفه آفری های کلیدی:واژه
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 بررسی سالمت معنوی در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه
 شهره جوادپور5 ، نوید کالنی2، طاهره امینی نژاد9، صفیه جمالی1، سعید سبحانیان1

 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .5

 ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایرانمرکز تحقیقات اخالق پزشکی .2

 کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .9

 کارشناس ارشد بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .1

 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران .1

 

ط خاص و بیماران بحرانی نیاز مند پرستارانی است که به بهترین نحو از بخش مراقبت ویژه با توجه به شرای مقدمه:

و  یروان ،ی)جسم یسالمت سایر ابعادبعد سالمت، در کنار  نیدتریبه عنوان جد یسالمت معنوبیمار مراقبت نمایند . 

یژه خواهد داشت. این نقش مهمی در ارائه مراقبت مفید و موثربه بیمار توسط پرستاران در بخشهای مراقبت و (یاجتماع

 .مطالعه با هدف بررسی سالمت معنوی در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه انجام شده است

پرستار بخش مراقبت ویژه مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه  گیری به  19در این مطالعه توصیفی مقطعی،  روش کار:

اقبت ویژه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال روش سرشماری و درصورت رضایت آگاهانه از پرستاران بخشهای مر

سوال مربوط به  28(، مشتمل بر =r 8/1انجام گردید. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه سالمت معنوی روا و پایا ) 5991

( 71وافقم )نمره ( ، تقریبا م 511گزینه ای از کامال موافقم)نمره  1سوال مربوط به عملکرد بودو بصورت لیکرت  21بینش و 

و از نظر آمار توصیفی مورد  spss ( نمره دهی گردید. اطالعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزار1تا کامال مخالفم )نمره 

     بررسی قرار گرفت.

نفر( دارای مدرک    12) % 5/98نفر( متاهل و  91)  %66نفر( زن،  11)  % 9/91پرستار مورد مطالعه،  19از   :تایجن

نفر( در بخش آی سی یو و بقیه در بخشهای سی  26)  % 5/19بود.  16/92 ±29/6میانگین سنی پرستاران انس بودند. لیس

بود. میانگین نمره کلی  19/85و میانگین نمره عملکرد پرستاران  81/86سی یو و دیالیز شاغل بودند. میانگین نمره بینش 

 بود.  511از  59/81  ± 62/9ویژهسالمت معنوی در جمعیت پرستاران بخشهای مراقبت 

نمره سالمت معنوی بطور کلی در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه مطلوب می باشد، لیکن با توجه به : نتیجه گیری

تفاوت بینش معنوی و عملکرد، بایستی شرایط عمل به آنچه مورد تایید فرد می باشد میسر گردد، تا پرستاران بخشهای 

رض تنشهای شغلی فراوان می باشند از سالمت معنوی نهایت بهره را ببرند و نتیجتا بیماران مراقبت مراقبت ویژه که در مع

 بهتری دریافت نمایند.

  سالمت معنوی، پرستار، بخش مراقبت ویژهواژه های کلیدی: 
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ناسیمردم چگونه از خود مراقبت معنوی میكنند؟ یک مطالعه کیفی با رویكرد پدیدارش  

 

ایران -جهرم دانشگاه علوم پزشکی -عضو کمیته تحقیقات دانشجویی -دانشجوی بهداشت عمومی: غالمرضا نادی غیاث ابادی  : نویسندگان  

 نویسنده مسئول : دکتر لیلی مصلی نژاد- مرکز توسعه اموزش- دانشگاه علوم پزشکی جهرم- ایران

ایران -دانشگاه علوم پزشکی جهرم -ت دانشجوییعضو کمیته تحقیقا -دانشجوی بهداشت عمومی :مریم رضوی زادگان جهرمی  

ایران -دانشگاه علوم پزشکی جهرم -عضو کمیته تحقیقات دانشجویی -دانشجوی بهداشت عمومی :مهسا بنده کرمی  

 

سالمت معنوی ،یکی از ابعاد مهم سالمت در انسان محسوب می شود . به طوری کلی سالمت معنوی  زمینه و هدف:

پارچه را بین نیروهای داخلی فراهم می کند و مراقبت معنوی با ویژگی های ثبات در زندگی مانند ارتباط هماهنگ و یک

صلح ، تناسب و هماهنگی ، احساس ارتباط نزدیک با خویشتن ، خدا ، جامعه ومحیط  ارتباط دارد  . لذا هدف اصلی این 

 شهرستان جهرم در سال  انجام شده است. تجربه افراد از  نحوه مراقبت معنوی است که از دیدگاه مردم بررسی 

این مطالعه یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدار شناسی است . از نمونه گیری مبتنی بر هدف  بر روی موارد و روش کار: 

اقشار از دو جنس با با هدف تامین ماکزیموم واریانس  در نمونه گیری  انجام گردیده است.روش گرداوری داده ها را مصاحبه 

فردی ساختار یافته و نیمه ساختار یافته  تشکیل داده  و کسب اطالعات  تا کسب حداکثر اشباع داده ها ادامه یافت. روش 

س مراحل اسابوده  است. که در ان  بر ان     Colaizzi methodتجزیه و تحلیل داده ها  به  صورت روش کالیزی  

شدن با آنها توسط پژوهشگر مطالعه و پس از  هفتگانه این روش توصیفات شرکت کنندگان به منظـور درک و هم احسـاس 

و تم ها  ها ها و خوشهمرور مطالب جمالت مهم در رابطه با پدیده مورد مطالعه استخراج شده و سپـس سازماندهـی دسته

تحقیق مدنظر قرار گرفت و شرایط  اخالقی   انتقال، قابلیت اعتماد و قابلیت تصدیققابلیت اعتبار، قابلیت   .انجـام گرفت

 تحقیقات کیفی  در انجام  تحقیق رعایت شد. 

کد استخراج شده،دو طبقه اصلی شامل مراقبت مذهبی و مراقبت  79: بر اساس تحلیل محتوای کیفی از یافته ها

صلی شامل انجام فرایض مذهبی، احترام به حقوق و شان انسانی، تعهد به غیرمذهبی مبتنی بر معنویت و چهار زیر طبقه ا

 رفتارهای انسان گرایانه و اخالق مدار ویافتن معنا و هدف در زندگی آشکار گردید.

اقشار مختلف جامعه باتوجه به سبک زندگی،اداب و رسوم،فرهنگ ها و اعتقادات ختلف هرکدام به :نتیجه گیری نهایی

مراقبت معنوی  به عمل میاورند.  در این راستا افراد بر اساس  اعتقاد خود  و مراقبتب که انجام میدهند تاثیر روشی  از خود 

 این اعمال را در زندگی خود میبینند.

 مردم -مراقبت معنوی –سالمت معنوی کلمات کلیدی:

 

 

 

 

http://jouybari.blogfa.com/post/3357
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 یآن در سالمت معنو ریسالمت و تاث تیبا محور  یاسالم ینقش سبک زندگ

 

 *5محمدرضا رجب نژاد دکتر

 رانیا تهران، ران،یا یو مکمل دانشگاه علوم پزشک یاسالم ،طبیپزشک خیموسسه مطالعات تار یعلوم پزشک خیگروه تار ریمد -5
iums.ac.irRajabnejad.mr@ 

 چكیده

بشر، همواره مطرح بوده  یپرسش های اساسی است که در عمر طوالن موضوع چگونه زیستن و سبک زندگی برتر، از: مقدمه

هایی دارد. و خواهد بود. هر فرد از منظری به این مهم، نگریسته است که هدف زندگی چیست و زندگی سالم چه ویژگی

های و سبک زندگی از موضوع  یموضوع سالمت معنو ست؟یسالم چ یو ارتباط آن با سبک زندگ یمفهوم سالمت معنو

مهمی است که ادیان الهی و حتی مکاتب بشری را به خود مشغول کرده است. همه مکاتب الهی و بشری، ادعای عرضه 

و حیران به سر می برد.  یوسبک زندگی برتر را دارند. انسان در این آشفته بازار مکاتب در سرگردان یسالمت معنو  یالگو

دهد که از و سبک زندگی نوینی به بشریت ارایه می یمانی، نوع سالمت معنواسالم به عنوان کاملترین دین آس ان،یم نیدرا

 کند. در این مقاله، تالش شده است، از منظری به این مهم، نگریسته شود.یاد می« حیات طیبه»آن به 

و و سبک زندگی  یای و اسناد و مدارک در موضوع سالمت معنواین پژوهش، به روش بررسی کتابخانهروش تحقیق: 

 حیات طیبه به ویژه آیات و روایات صورت گرفته است.

و سبک زندگی سالم که فطرت آدمی  یانسان اسیر مدرنیته و تکنولوژی و توسعه، از سالمت معنوبحث و یافته ها: 

های روحی و دانش، گرفتار بیماری زیخواهان آن است، دور افتاده است. از این رو، بشریت، علیرغم پیشرفت شگفت انگ

نبوده است. این در حالی است که  یروح یهایماریب نیاصالً دچار ا ایاست که در گذشته کمتر و  یو متنوع دیسمی جدج

و سبک زندگی مطلوب که در آن، جسم و روان از هر  یمند شد و در عین حال از سالمت معنوشود از تمدن صنعتی بهرهمی

 جهت سالم باشد، برخوردار گشت.

آنگاه جامع و عمیق و ماندگار خواهد بود  ،یسالمت معنو ژهیو به و یجامع علمی سالمت به مفهوم کل نقشهنتیجه گیری: 

 سالمت باشد. تیکه مبتنی بر سبک زندگی اسالمی با محور

 

 قرآن. ،یسبک زندگی، هدف زندگ ،یسالمت معنو:  های کلیدیواژه

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:Rajabnejad.mr@iums.ac.ir
mailto:Rajabnejad.mr@iums.ac.ir
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The approaches to enhance spiritual care in child cancer 
 

Leila Taheri*, Mohammad Abbasi, Esmat Jafarbegloo, Mina Gaeeni 
Faculty members of Qom University of Medical Sciences. Qom,Iran 

 

Introduction: Spiritual or compassionate care involves serving the whole person—the physical, 

social, emotional, and spiritual.  Preadolescents become increasingly aware of spiritual 

disappointments and question family beliefs. In this article, we discuss elements of spiritual  care, 

and, explain approaches to practice spiritual care. 

 

Method and materials: This review study was done by searching the data bases of  

PROQUEST, SCOPUS, PUBMED, SCIENCE DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN. 

  

Results: There is a small body of literature on religious and spiritual care of children. While 

patients engage with the physical aspects of their disease, they have other problems related to 

mental and spiritual suffering, an inability to answer the deepest questions of life. In the conditions 

of stress, the spiritual domain may be a source of comfort and hope or unlike may be viewed as 

punishment. These are some ways to enhance spiritual care in child cancer: Assess children’s 

spiritual needs according to their developmental age. Affirm hope through kindness and a 

purposeful, active presence, Try to build  a circumstances  conducive to spiritual interactions ,create 

a communication between the health care practitioner and the child and his or her family. Nurses 

should plan times for spiritual expression, and provide quiet time when appropriate. Children 

should be allowed opportunities for expression of spirituality through art, music, or stories. 

 

Conclusion: This review was able to verify that children with cancer and their families uses 

spirituality a source of comfort and hope and get help to better acceptance of their condition.so 

these strategies that deal with spiritual care can enhance this helpful resource. 

 

Key words: Spiritual care, cancer, child, approaches 
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Exploring Spiritual Care in   Nursing Practice 

Sara Shahsavari Isfahani,  PhD in nursing, faculty member of Jahrom University of Medical 

Sciences 
Email: shahsavari_s@yahoo.com 

Mohammad Dalaie Milan, nursing student of Jahrom University of Medical Sciences 

Farzaneh Rabani,  Master's degree in  General Psychology 

 

Introduction 

 

In the caring professions a focus on individuals as bio-psychological-spiritual beings is gaining 

recognition and this notion is based on the premise that there should be a balance of mind, body and 

spirit for the maintenance of health in a person.The scope and nature of   spiritual care in nursing 

are poorly defined  and there is very little evidence about how nurses respond to the spiritual needs 

of their patients.  Therefore the purpose of this study was to explore and describe how professional 

nurses render spiritual nursing care  in clinical  settings. 

 

Material &  Methods: 

This qualitative study was conducted by qualitative conventional content analysis approach. Data 

collected through semi- structured interviews with 12  clinical nurses who selected by purposive 

sampling   in educational hospitals affiliated to  Jahrom universitiy of medical sciences. All the 

interviews were tape-recorded, transcribed verbatim, and finally analyzed by qualitative content 

analysis method. Rigor was approved by member check and external control. 

 

Findings: Five categories emerged from the data analysis, including: (a) being with patients or 

caring presence, (b)  doing timely care for patients, (c) offering  and facilitation of  religious 

interventions (d) Active listening and respect the patients (e (concern for meeting the body , mind   

and spiritual needs of  patients. 
 

Conclusion: The results indicated that  spiritual care   from the nurses’ perspective is 

demonstrated by showing caring presence, respect and concern for meeting the   the body ,mind   

and spiritual needs of patients   which demand   attention for optimal care. Understanding the nature 

and scope of spiritual care in nursing will promote informed practice and enlightened health policy 

and ultimately,  nurses may be better equipped to incorporate spirituality into their practice and  

provide more holistic, ethical and balanced care for patients. 

Keywords: spiritual care, clinical nursing, holistic, ethical and balanced care  
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 معنویت و مراقبت معنوی : مروری پیشرفته بر متون

 
 نرگس صادقی5، مرضیه حسن پور2*، محمد حیدرزاده9  

 اصفهان ،)راسگانوخ( اصفهان واحد اسالمی، آزاد دانشگاهدکترای تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری ،  -9
ری و مامایی، دکترای تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران./ و مرکز تحقیقات مراقبت های پرستا -1

 اصفهان ،)راسگانوخ( اصفهان واحد اسالمی، آزاد دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایراندانشجوی رشته کارشناسی ارشد پرستاری، 
 شکی، ایرانفوق تخصص نوزادان، رئیس اداره سالمت نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،  وزارت بهداشت درمان و آموزش پز -1

narges_sadeghi@nm.mui.ac.ir 
 

 چكیده

 مقدمه

کنند و تعاریف رفته است. نویسندگان از زوایایی مختلف به معنویت نگاه میواژه معنویت حداقل از اوایل قرن پنجم به کار می

ای دلیل اصلی ندارد. عده توان گفت هیچ توافقی بر سر تعریف معنویت وجوداند به طوری که میگوناگونی برای آن ارائه داده

دانند. در مقابل گروهی دیگر فقدان تعریف عدم استفاده از مفهوم معنویت در نظام سالمت را فقدان وضوح تعریف آن می

دهد تفاوت جزیی در تعریف مفهوم معنویت گیرند زیرا به افراد اجازه میواضح معنویت را به صورت یک قوت در نظر می

که افراد در تواند به عنوان یک عامل برگشت افراد به بعد معنوی باشد. بنابراین تصور اینی و بحران میداشته باشند. بیمار

باشد. در شوند غیر واقعی نمیدوران بستری شدن در بیمارستان یا تحت مراقبت قرار گرفتن با نیازهای معنوی مواجه می

مار  مخصوصا در مراحل انتهای زندگی وجود دارد ولی متون کمی متون توافق در زمینه تاثیر مراقبت معنوی بر بهبودی بی

در زمینه چگونگی ارائه مراقبت معنوی وجود دارد بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشرفته متون در زمینه ارائه 

 مراقبت معنوی صورت گرفت.

 روش تحقیق
باشد. جهت دستیابی به هدف راقبت معنوی میپژوهش حاضر قسمتی از یک طرح کشوری در زمینه تهیه بسته خدمتی م

های اطالعاتی جهان، کلیه مقاالت از نظر مرتبط بودن عنوان، وارد های مرتبط در پایگاهپژوهش، با استفاده از کلید واژه

حدود مقاله بود. پس از م 2517تحقیق شدند. تعداد کل مقاالت حاصل از جستجوی اولیه در منابع الکترونیک در این مرحله 

 189مقاله رسید. عنوان و خالصه مقاالت یافت شده، مورد بررسی قرار گرفت و تعداد  5117نمودن جستجو تعداد مقاالت به 

مورد آن به دلیل عدم دسترسی به کامل مقاله بود.  مقاالتی که با موضوع  25مورد در این مرحله از مطالعه خارج شد که 

 1مقاله و 15بندی شد. از بین مقاالت فوق دسته طبقه 29مطالعه قرار گرفته و در  مقاله بود که مورد 161مرتبط بودند 

راهنمای بالینی و  59مقاله و  95کتاب جهت نوشتن راهنمای بالینی مراقبت معنوی مورد استفاده قرار گرفت که از این بین 

 پروتکل بود. پژ.هش فوق در کمیته اخالق دانشگاه اصفهان تایید گردید.

 و یافته هابحث 
نتایج تحقیق حاضر منجر به تهیه پیش نویس الگوی ارائه مراقبت معنوی در چهار مرحله بررسی نیازهای معنوی، تشخیص 

مشکالت معنوی، ارائه مراقبت معنوی مبتنی بر نیاز و ارزشیابی مراقبت معنوی گردید. جهت ارائه مراقبت معنوی تسهیل 

اقدام اصلی   6اقدام فرعی؛ حضور با   21اقدام اصلی  و  7قدام فرعی؛ حمایت معنوی با ا 51اقدام اصلی  و  6رشد معنوی با 
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اقدام  9اقدام اصلی  و  5اقدام فرعی؛ خوش خلقی و خوشرویی  با  9اقدام اصلی  و  1اقدام فرعی؛ گوش دادن فعال با  55و 

اقدام  5اقدام فرعی؛ آوا درمانی با  9قدام اصلی  و ا 5اقدام فرعی؛ افزایش خودآگاهی با  2اقدام اصلی  و  5فرعی؛ لمس با 

اقدام مشخص گردید. پس از ارائه مراقبت معنوی،  ارزشیابی اقدامات انجام شده  1اقدام فرعی و القای امید با  5اصلی  و 

 گردد.توصیه می

 نتیجه گیری
ی تواند در مراکز درمانی به عنوان یک نتایج تحقیق حاضر منجر به ارائه پیش نویس یک طرح مراقبت معنوی گردید که م

 الگوی بومی/ مذهبی جهت ارائه مراقبت معنوی مورد استفاده قرار گیرد. 

 

  : مراقبت معنوی،  معنویت، مرور متونهای کلیدیواژه
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 دیدگاه سالمت معنوی در تشخیص و درمان بیماریها
 

 . مجید نقدی9آذر قایدی علیایی  . 2 م آستانه *محمد ابراهی

 استادیار بخش آناتومی)گروه علوم تشریح(. دانشکده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی فسا. فسا. ایران .5

 ایران .شیراز .دبیر اداره آموزش و پرورش ناحیه یک .  آموزش و پرورش کل استان فارس  .2

 کده پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی فسا. فسا. ایراناستادیار بخش آناتومی)گروه علوم تشریح(. دانش .9

meastaneh@yahoo.com    

  چكیده

   مقدمه:

چرا که به طور عُرف پزشک مسـئول   داردانسان ابعاد مختلفی دارد و شناخت این ابعاد برای دروس پزشکی اهمیت زیادی 

 .گاه تأثیرگذارتری برای درمان بیمار داشته باشدتواند نگیری از سالمت معنوی میپزشک با بهره. است  افراد جامعه سالمت

 .اسـت  نبـوده  مناقشـه  موجـب  چنـان  علـم  و سالمت معنوی میان رویارویی پزشکی، علوم به اندازه ای عرصه هیچ در شاید

 مغفـول  سـالمت  ارتقای های برنامه اکثر در سالمت معنوی بعد به توجه حوزه سالمت، در نظری های پیشرفت همه علیرغم

 بـه  پاسـخ  برای که دارد زیادی وجود سؤاالتی و ابهامات افراد سالمت بهداشت و بر معنویت تأثیر ی نحوه درباره .است هماند

 از پیشـگیری  در معنـوی  سالمت نقش و علمی جایگاه درصدد بررسی پژوهش ها  این است. نیاز بیشتر های آنها به پژوهش

 .است ها بیماری

 روش تحقیق:
 ها داده و اطالعات .است شده استفاده روش اسنادی از اطالعات آوری جمع برای  است. توصیفی عهمطال یک حاضر پژوهش

 .است گرفته قرار بررسی مورد شده اسناد بایگانی از استفاده و غیرمستقیم روش با

 بحث و یافته ها:
ی که از پایبندی به مذهب به دهند که چیزهایی مثل باورهای مثبت، احساس آسایش و قدرت بسیاری از تحقیقات نشان می

توانند بر احساس سالمت انسان و بهبود زودتر بیماریها تاثیر مثبت داشته  دست می آید، تمرکز حواس و دعا کردن می

شود که انسان احساس بهتری داشته باشد و در نتیجه قدرت بیشتری برای مقابله با بیماری ها به  باشند. معنویت باعث می

و همین امر حتی اگر بیماری را شفا ندهد سبب بهتر شدن بیمار میشود یا کمک میکند بیمار بهتر با  دست خواهد آورد.

 بیماریش کنار بیایید.

توان به کارکرد بهتر  شوند. این امر را می وابستگی مذهبی و انجام کارهای مذهبی باعث سالمت بیشتر و عمر طوالنی تر می

 داد. کارهای مذهبی برای برخی از افراد راهی برای کاهش استرس محسوب می سیستم ایمنی بدن و قلب و عروق نسبت

 .تواند منشا فواید بسیاری برای سالمت روان و جسم باشد شود و همین کاهش استرس می

یکی از تاثیرات مهم معنویت در زندگی ، ارتقاء سالمت است. حفظ سالمت مستلزم تغذیه مناسب ، ورزش و استراحت کافی 

گذارد. مطالعات رهیز از عادات غلط مانند سیگار کشیدن است اما باورهای ما نیز بر سالمت و طول عمرمان تاثیر می، و پ

های معنوی قوی شود و بیمارانی که گرایشنشان داده اند که گرایشات معنوی قوی و نگرش مثبت موجب ارتقای سالمت می

مانند فشار خون باال ، بیماری قلبی و بهبودی پس از جراحی کمک های مزمن دارند به بهبود خود از بسیاری بیماری

 .کنندمی
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 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 
بنابر این ارتباط بین اعتقادات دینی و حاالت روحی بدان  .شوندهای جسمی از عوامل روحی ناشی میسوم از بیماری یک

 معناست که اعتقاد دینی نقش مهمی در ابتال به بیماری یا تندرستی دارد.

 نتیجه گیری:
 ارتباط آن با جهات بسیاری از عمل در اما است پزشکی علوم از دور بسی ظاهر به اگرچه معنوی سالمت و معنویت فهومم

 مطرح ها بیماری از پیشگیری در مؤلفه های معنوی احتمالی های نقش درباره را هایی دیدگاه جدید علمی های رشته دارد.

 که دارند اذعان مربوط های پژوهش مانند. می عقیم اصوالً نینجامد ش عملیپژوه به آنها های نظریه وقتی تا اما اند کرده

 به مربوط تا مسائل گیرد صورت زیادی کار باید هنوز اما برخوردارند مثبتی غالباً پیشگیرانه تأثیرات معنوی از های مؤلفه

 از توان نمی را ها بیماری از پیشگیری که داد نشان ها یافته شوند. روشن جسمی سالمت و معنوی سالمت همبستگی

 .نمود جدا معنوی مراقبت

 علم  معنوی، سالمت ، پزشکی علوم پیشگیری، : های کلیدیواژه
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 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 

 اثر نماز بر بهبودی جسمی و ذهنی بیماران : دیدگاه جهانی  
 فاطمه نصیریانی ،*خدیجه نصیریانی

 شهید صدوقی یزددانشگاه علوم پزشکی  دانشکده پرستاری ومامایی، ت های پرستاری و مامایی در سالمت خانوادهتحقیقات مراقب مرکز

 چكیده

 مقدمه
امروزه درمانهای آلترناتیو و مکمل پزشکی مورد توجه خاص و پذیرش جهانی قرار گرفتـه  و بـه عنـوان درمانهـای کمکـی در      

بالینی ، پروژه های ارتقاء بهداشت و پیشگیری از بیماریهـا اسـتفاده مـی شـود .     کنار درمان طبی مطرح است که در اقدامات 

دانشمندان علوم زیستی این حقیقت را پذیرفته که ذهن اثر منفی بر جسم دارد و این ذهنیت را نیز مطرح نموده انـد کـه آن   

ل بوده و می تواند اثر مثبت یـا منفـی بـر    می تواند اثر مثبت بر جسم داشته باشد. ذهن در تفکر و نگرش و اعتقادات ما مسئو

سالمتی اشخاص داشته باشد و شاید ذهن اثر قابل توجه ای بر فرآیند بهبودی از بیماریها در افراد داشته باشـد . بنـابراین در    

 این مقاله  تمرکز اصلی بر نماز خواندن بعنوان مداخله ای جهت بهبودی جسم می باشد.

 روش تحقیق
 Googleو  pub medقبیل   از اینترنتی های پایگاه مقاالت که صورت وع مرور سنتی متون است بدیناین مقاله از ن

scholar های  واژه کلید باprayerو Improve physical  وImprove mental  وpatient شد جستجو و بررسی. 

  بحث و یافته ها

اد در فرهنگ های مختلف در سرتاسر تاریخ داشته است و براساس شواهد و تحقیقات نمازخواندن نقش حیاتی در بهبودی افر

بسیاری از مذاهب بزرگ همچون اسالم ، طریقت چینی ، هندو ، بودا و مسحیت با نماز ارتبـاطی را بـین خـود و خـالق همـه      

ه از نمـاز در  مخلوقات برقرار و با نماز وجود وی را تصدیق نموده و می نمایند و اخیراً رشد توجـه قابـل توجـه ای بـه اسـتفاد     

بهبود جسم وذهن شده و به خصوص آنکه به عنوان درمانهای آلترناتیو و مکمل پزشکی شدیداً مورد توجه قرار گرفته اسـت .  

براساس یافته های تحقیقات مختلف نماز خواندن عملی ذهنی بوده و نیاز به تمرکز دارد که خود دارای اثرات مثبت جسـمی  

لب ، فشار خون و درجه حرارت پوست ( است و همچنین اثر مثبت بر تسکین درد ، تهـوع ،  ) کاهش سرعت تنفس ، ضربان ق

 استفرار و بی خواب دارد.

 نتیجه گیری 
عروقی و ایدز انجام شده که نتـایج مثبتـی   -مطالعات چندی در مورد اثر بخشی نماز بر بهبود بیماریها از جمله  بیماری قلبی 

آنکه ارتعاشات و هیجانات منعکس شده از اشخاص دیگری که نمـاز مـی خواننـد نیـز مـی      نیز بدنبال داشته است و بخصوص 

تواند احساس آرامسازی ، امیدواری و فضای روحانی و دوست داشتن در اشخاص دیگـر ایجـاد نمایـد .همچنـین نمازخوانـدن      

تسـلی ، پناهگـاه ، قـدرت ، راحتـی و      ابزار قدرتمندی برای تطابق با بسیاری از تغییرات سالمندی می باشد و در آنها احساس

هدایت ایجاد می کند که همه نشان دهنده نیاز به بکارگیری نماز خواندن در مراکز بـالینی بعنـوان مداخلـه ای مـوثر جهـت      

بهبودی جسم ، ذهن و روح  بیماران است اما مسلماً باید تحقیقات بیشتر، فرافرهنگی و فرا مذهبی در زمینـه تـاثیر نمـاز بـر     

 ود بیماریها و چگونگی اثر گذاری آن  انجام شود .بهب

 : نماز ، بهبود جسمی ، بهبود ذهنی،دیدگاه جهانی  های کلیدیواژه
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 عوامل موثر بر حضور دانشجویان در نماز جماعتبررسی 
 *خدیجه نصیریانی دکتر ،  شهناز مجاهد

 .شهید صدوقی یزد درمانیو خدمات بهداشتی  دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی

 چكیده

 مقدمه

.گرچه  وجه اشتراک همه ادیان ، نیاز فطری بشر به نیایش با خداوند است ، نماز مهمترین رکن نیایشی در همه ادیان است

و اسالم تأکید فراوانی بر اقامه نماز جماعت  نماز به تعبیری یک امر شخصی ما بین فرد و خدای خود تعریف می شود اما

این  و دانشجویی به خصوص در سنین جوانی ، نماز بر هر شخص است باتوجه به تاثیرفضیلت آن داشته  شدن ن برابرچندی

 عوامل موثر شرکت دانشجویان در نماز جماعتپژوهش با هدف تعیین چگونگی حضور دانشجویان در نماز جماعت و تعیین 

 .صورت گرفته است 

 روش تحقیق
نفر  291به صورت مقطعی می باشد . نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای و حجم نمونه تحلیلی –این مطالعه توصیفی

بوده است . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل مشخصات دموگرافیک و سواالت مربوط به شرکت در نماز 

سوال مربوط به  59در نماز جماعت و سوال مربوط به نظرات دانشجویان در مورد عوامل ترغیب کننده حضور  52جماعت و 

عوامل بازدارنده شرکت در نمازجماعت بود که بصورت خود گزارش دهی تکمیل شد و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 

SPSS  تجزیه و تحلیل شد 56ویرایش . 

 بحث و یافته ها
نماز در شرکت  عوامل ترغیب کننده گین نمراتدانشجویان در نماز جماعت شرکت می کردند .میان %8921نتایج نشان داد 

،جذابیت اذان پخش شده  2298±1299، اعتقاد به ثواب حضور در نماز جماعت 9211± 1291: پخش اذان  جماعت

در شرکت بود و عوامل موثر در عدم  2286±5211،توجه والدین به مسائل دینی و شرکت انان در نماز جماعت  1291±2279

 ±5252، همزمانی برپایی نماز با کالس درس 2271±1291عدم آشنایی با احکام و اداب  نماز جماعت :  نمازهای جماعت

 بود.  2291 ± 5216،همزمانی برپایی نماز با توزیع غذا 2266

 نتیجه گیری 
ته بر اساس یافته ها پخش شدن اذان در محیطهای آموزشی بیشترین تاثیر را در حضور دانشجویان در نماز جماعت داش

است و بیشترین علت عدم شرکت دانشجویان در نماز جماعت ، عدم آشنایی با احکام و آداب نماز جماعت بوده است که خود 

جای تامل دارد و ضرورت برنامه ریزی جهت آشنا نمودن دانشجویان را با احکام و آداب نماز می رساند و باید جهت رفع 

 ا دانشجویان بیشتر در نماز جماعت شرکت نمایند.عوامل بازدارنده تالش بیشتری صورت گیرد ت

 دانشجو ، نماز جماعت ، نماز ، دانشگاه: های کلیدیواژه
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 بررسی رابطه  بین سالمت معنوی و اخالق حرفه ای در پرستاران بیمارستان های شهر جیرفت

 9، منیژه امیر محمدی، مجتبی زینی*2، سیده سارا افرازنده 5راضیه سادات بهادر 

 
 کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی و جراحی. مربی دانشکده پرستاری و مامایی جیرفت .دانشگاه علوم پزشکی جیرفت.ایران-5

 کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش کودکان. مربی دانشکده پرستاری و مامایی فردوس .دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.ایران -2
 د سالمندی،دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران. ایراندانشجوی کارشناسی ارش-9

 .ایرانجهرم.دانشگاه علوم پزشکی  جهرم. مربی دانشکده پرستاری و مامایی داخلی جراحیکارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش  -1

afrazandehsara@yahoo.com 
 چكیده

 مقدمه

 بـه  دیگـر  های عرصه از فرهنگی و حرفه ای بیش آموزشی، تربیتی، های نو،درعرصه گرایشی عنوان به معنویت به گرایش

 میکند.  و زمانی فراهم انسان در معنویت تبلور برای فرصت ها را، و موقعیت ها حرفه پرستاری یکی از بهترین میخورد. چشم

 بـدون شـک   کنـد،  پیـدا  نمود و تجلی درکار، معنویت واحساس چاشنی معنابخشی با پرستاران در حرفه ای اخالق رعایت که

 با هـدف بررسـی رابطـه    پژوهش این تأثیر قابل مالحظه ای هم برای بیماران و هم برای پرستاران به همراه خواهد داشت. لذا

 معنوی و اخالق حرفه ای در پرستاران شهر جیرفت صورت گرفت. سالمت

 روش تحقیق
    سـال  در جیرفـت  شـهر  بیمارسـتان  پرسـتاران سـه   تمـامی  پژوهش، آماری جامعه .بود همبستگی -نوع پژوهش،توصیفی

 پرسشـنامه  دو داده هـا  ابـزار جمـع آوری   .شـدند  انتخـاب  ساده تصادفی نمونه گیری روش با پرستار211 بودند. تعداد5991

یی مناسـبی برخـوردار   پایـا که  از روایی و  پولوتزینوالیسون و پرسشنامه پژوهشگر ساخته اخالق حرفه ای بود سالمت معنوی

( در نرم ANOVAتی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون،داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی) بودند.

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند SPSS 25افزار 

 بحث و یافته ها
(  و میانگین نمره اخالق حرفـه    11/98±18/51میانگین نمره سالمت معنوی در حد متوسط بود )  که دادند نشان نتایج

معنـی دار   (  در حد مطلوب براورد شد. . نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده  وجـود ارتبـاط مثبـت و     29/11±52/51ای ) 

 بود. ( =r=15/1 p 2/1بین سالمت معنوی  و اخالق حرفه ای )

 نتیجه گیری
 کنار مهارت گردد چرا که در فراهم مناسب آموزشی محیط و محتوا ا،راست این در که است با توجه به نتایج بدست آمده الزم

 در مهارت هایی نیز آوردن دست به است، الزم دانشجویان پرستاری برای پرستاران و پرستاری مراقبت زمینه در که هایی

حرفه و  این در قیاتاخال رعایت رسد چرا که می نظر به ضروری و الزم نیز معنوی و ارتقا اخالق حرفه ای سالمت زمینه

 تحول دارد. لذا باید ضرورت بیماران سالمتی بازگشت و بهبود در مؤثری پرستاران، نقش در اخالقی اصول بر مبتنی رفتار

 نظر گرفته شود. در اولویت یک عنوان معنوی به سالمت بر تأکید سالمت با درنظام

 

 : سالمت معنوی، اخالق حرفه ای ، پرستارانهای کلیدیواژه
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 مزمن یهایماریبر ب یدرمان تیمعنو ریتاث

 2، فاطمه قوی 5*فرزاد پورغالمی

 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -5

 جهرم یدانشگاه علوم پزشک ،یو مامائ یدانشکده پرستار یعلم ئتیعضو ه ،یکارشناس ارشد مامائ -2
Email:farzadpoorgholami1393@gmail.com 

 

  چكیده

   مقدمه

بـه نـام، طـب     یرسـد،طب  یروش مـ  517کـه بـه    نیگزیو جـا  یکمکـ  ،یدرمـان  یو روشـها  یدر کنار انواع طب مکمل، سنت

شـود از   یتـالش مـ   یقدرت برتر است ، در طب معنـو  ایعبارت از اعتقاد به خدا  "تیمعنو"وجود دارد.  "یدعا درمان"یمعنو

. نـد یمزمن کمـک نما  یهایماریو به کنار آمدن او با مشکالت و ب دهه نفس او را افزوو اعتماد ب ماریقدرت دفاع ب یطرق مختلف

است.. لـذا هـدف    یماریو ب یفرد نسبت به زندگ ریبهبود نگرش  و تفس ،یدرمان تیمعنو ژهیعامل مربوط به نقش و نیمهمتر

 باشد.  یمزمن م یهایماریبر ب یدرمان تیمعنو ریتاث یمطالعه مرور نیاز ا

 حقیقروش ت

 ,Medline, PubMed, The  Cochrane Library یتهایمقاله چاپ شده در سا نیچند یاز بررس یمطالعه مرور نیا

Embase and CISCOM. SID, Scholar, google  .نگاشته شده است 

 بحث 

 مبتال زن بیماران جسمی عالیم بر درمانی معنویت اثربخشی بررسی عنوان با  (5992) همکاران و یاسداله فاطمه مطالعه در

 جسمی عالیم بروز میزان کاهش به منجر درمانی معنویت داد نشان مطالعه این های یافته بود. پذیر تحریک روده سندرم به

 میتواند مزمن یهایماریدرب معنویت بر مبتنی مداخالت کردند بیان (2151همکاران) و کوزاکی .است شده بیماران نیا

 ابعاد بررسی به درمانگر معنویت، رویکرد با درمان و مشاوره در .شود مارانیب نیدرا باضطرا و افسردگی کاهش موجب

 و زندگی در مفهوم و هدف معنا، در جستجو به را فرد درمانگر شناختی بعد در میپردازد. فرد رفتاری و شناختی،احساسی

 بهبودی روند در حمایت و عالقه امید، غیرهایمت به احساسی بعد در میسازد، آشنا است، مهم او برای که ارزشهایی و عقاید

 از یاریبس در که همانگونه میکند. توجه فرد معنوی وضعیت و مذهبی و معنوی عقاید بررسی به رفتاری بعد در و میپردازد

 است. شده ثابت مزمن یهایماریب بر  درمان نوع نیا ریتاث کشور از خارج و رانیا در مطالعات

 نتیجه گیری

جربی اخیر نشان داد ه اند که داشتن حس قوی معنی با شـادی و رضـایت از زنـدگی ارتبـاط دارد. افـرادی کـه از       مطالعات ت

بـا اثـرات ذکـر شـده       یدرمـان  تیـ زندگی خود رضایت بیشتری دارند، سالمت جسمی بهتری گزارش می کنند، بنابراین معنو

 آورد. یمزمن به ارمغان م یهایماریبه خصوص در ب  مارانیب یسالمت جسمی بهتری  را برا

 مزمن یهایماریب ،یدرمان تیمعنو:  های کلیدیواژه
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 بررسی تاثیر معنویت در پیشگیری از بروز افسردگی
 1سعیده جعفرزاده

 دانشکده پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران. علمیعضو هیات 

 :saeedeh.jafarzadeh@yahoo.com Email        19171875189تلفن:

 

ی وضعیت اقتصادی کشورها به شمار در قرن اخیر از مشکالت مهم و نگران کننده جوامع و تهدید کننده افسردگی : مقدمه

نظران و سیاستگزاران امور بهداشتی کشورها و سازمان جهانی بهداشت قرار و از این رو مورد توجه بسیاری از صاحب .رودمی

جدید در میان روان شناسان و روان درمانگران طرفدار توجه بیشتر به دین برای سالمت  یهاگرایش. به طوری که گرفته است

افسردگی را  بروز از پیشگیری در معنویت گردیده است. در همین راستا برآن شدیم تا تاثیرروان و درمان بیماریهای روانی 

 مورد بررسی قرار دهیم.

 ای کتابخانه مطالعات و معتبر های سایت در منابع جستجوی و علمی التمقا قرآن، به مراجعه با مروری تحقیق :روش کار

 شده استفاده برداری فیش روش از اطالعات گـردآوری بـرای و شده انجـام تحلیلـی –توصـیقی روش بـا که است شده انجام

 .است

 519ده است. صبر و شکیبایی )آیه راه حل را برای پیشگیری و حفاظت در برابر  افسردگی اشاره کر 9قرآن مجید  ها:یافته 

 18و  17سوره فرقان(، خود قرآن و بهره گیری از آن )ایات  77سوره عنکبوت(، دعا و نیایش )آیه 11نماز ) آیه  (، بقرهسوره 

 11سوره طالق(، توبه و استغفار ) آیه9سوره فصلت، ایه  11سوره اسرائ(، تقوی و توکل بر خدا )آیه  82سوره یونس و آیه 

  مائده(. 19مر(، توسل به اولیای دین )آیه ز

وضعیتی هدفمند و معنادار  المت معنویس با توجه به متون فراوان در رابطه با سالمت معنوی می توان بیان نمود که بحث:

اعتقاد و ارتباط فرد به قدرت و کمال الیتناهی الهی و زندگی ابدی پس  ایمان و از حیات انسانی است که حاصل

سلیم در فرد و  داشتن قلب و مندی، اطمینان قلبی، آرامشامید، رضایت معنوی منجر به ایجاد نشاط، است. سالمت مرگ از

ومحبت با خود، دیگران و جهان پیرامون را  اخالق، عشق مکارم رستگاری در دنیا و آخرت شده و ارتباط پویای مبتنی بر

ارتقائ سالمت روان و پیشگیری نمودن از بروز بیماری های روحی سالمت معنوی همچنین یکی از راههای  .کندایجاد می

روانی از جمله افسردگی، نگرشهای مذهبی و دینی افراد است به گونه ای که فرد احساس کند تکیه گاه محکمی دارد که می 

ت نموده و با ذخیره تواند در سختی ها به آن مراجعه نموده و درخواست کمک نماید، به آینده امیدوار بوده، احساس امنی

انرژی روانی به موفقیت دست یابد. قرآن مجید نزدیکی به خداوند، توکل به او و توسل به  اولیای الهی، دعا و نیایش را 

روانی و ذخیره انرژی برای تالش مثبت -ابزاهای مفیدی برای ارتقائ سالمت روانی و پیشگیری از بروز بیماری های روحی

   معرفی کرده است.

روانی از -مداخالت مذهبی جهت حفظ اعتماد به نفس، آرامش روانی و پیشگیری از بیماری های روحییجه گیری : نت

جمله افسردگی موثر می باشد. بنابراین مذهب و معنویت انگیزه و رفتار افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین مداخالت 

 وانی از جمله افسردگی بسیار موثر واقع گردد.ر-معنوی می تواند به کاهش اثر بیماری های روحی

 سالمت روان معنویت ،افسردگی، کلید واژه ها:
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 1،سامره طالیی بورا 1، ام کلثوم خانلرزاده عمران9، محبوبه بیگلرنیا2، فاطمه استبصاری5*شکوفه درخور 

 شجوی کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهید یحیی نژاددان -5
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری، دکترای آموزش بهداشت -2

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل -9

 ژادن ییحی دیشه مارستانیبابل، ب یدانشگاه علوم پزشک ،یکارشناس پرستار -1
(Shokofe.darkhor@yahoo.com) 

 

  مقدمه
بعـد در زمینـه فعالیـت جسـمانی،      6کـه دارای   سالمت است بر مؤثر عوامل از یکی زندگی ارتفاء دهنده سالمتی، سبک

 و مدیریت استرس می باشد. تغذیه، سالمت معنوی، روابط بین فردی، مسئولیت برای سالمتی
 

 روش کار
ه تحقیقاتی می پردازد که تأثیر آموزش بـر دانـش آموختگـان پزشـکی در رفتارهـای ارتقـا       این مطالعه به صورت مروری ب

 Pub Medپایگـاه هـای اطالعـاتی    از مقـاالت  جسـتجوی  بـرای دهنده سالمتی و بعد سالمت معنوی را بررسی می نماید . 

،Science Direct ، Wiley وGoogle Scholar گرفت. قرار عهمطال مورد مقاله 19 حدود و گردید استفاده 

 بحث و یافته ها
بـه دانـش و    یابیدر جهت دست یفرآیند یادگیریشود چرا که یم ییرموجب تغ در نهایتدر فرد و  یادگیریآموزش باعث 

تمـام ابعـاد    ییـر موجـب تغ  یجـه است و در نت یبهداشت هایگیرییمدر تصم و کنترل بر خویش افراد ییتوسعه تواناو  مهارت

 .شودیدر افراد م سالمت معنوی سبک زندگی و خصوصاً

 نتیجه گیری
تفاوتهایی در سبک زندگی کنونی و قدیمی ایجاد شده است. آموزش سبک زندگی سالم به افراد با جوامع مدرن و صنعتی 

 یجوامع بـرا  و هاخانواده، افراد به سالمت بهبود و خدمت ارائه ناپذیر است زیرا نقش آناندر حوزه پزشکی ضرورتی اجتناب

 .ی باشدسالمتی م توان حداکثر به دستیابی

 

 

 

 : رفتارهای ارتقاء دهنده سالمتی، سبک زندگی، آموزش، کارکنانهای کلیدیواژه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

كیتاثیر آموزش ابعاد سبک زندگی ارتقادهنده سالمتی بر دانش آموختگان پزش  
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 ل در بیمارستان های دانشگاه علومبررسی همسویی سالمت معنوی و کیفیت زندگی در پرستاران شاغ

 4931پزشكی جهرم در سال 

 

 2 د سعادتمندوحی، 5*فرزاد پورغالمی

 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -5

 کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -2
farzadpoorgholami1393@gmail.com 

  چكیده

ابعـاد قـرار داشـته و در     نیدر مرکز ا یعد معنواست که ب یچند بعد یجامع نگر، انسان موجود یپرستار دگاهیاز د : مقدمه

اسـت. سـالمت معنـوی ابعـاد      یاز عملکرد پرسـتار  یبخش مهم یمراقبت معنو نیدارد. بنابرا ییبه سزا ریتاث یکسب سالمت

و سازگاری را تقویت می کند. کیفیـت زنـدگی مـی توانـد تحـت       یمختلف زندگی را با همدیگر هماهنگ کرده و کارکرد روان

روانی و محیط های شغلی قرار گیرد. این مطالعه با هدف بررسـی همسـویی سـالمت معنـوی و کیفیـت       -عوامل روحی تاثیر

 زندگی در پرستاران انجام شد.  

نفر از پرسنل پرستاری بیمارستان های پیمانیه و شـهید مطهـری    911تحلیلی بر روی  -این مطالعه مقطعی :روش تحقیق

که روایـی و پایـایی    SWBSو سالمت معنوی  SF36جام شد و پرسشنامه کیفیت زندگی ان 5991شهرستان جهرم در سال 

-521و سـالمت معنـوی از    1-511آنها مورد تایید قرار گرفته است توسط پرستاران تکمیل گردید. نمرات کیفیت زندگی از 

ر، ضـریب همبسـتگی پیرسـون،    محاسبه گردید. داده ها با استفاده از آزمون های مجذور کای، تـی مسـتقل، دقیـق فیشـ     21

مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار      SPSS 20رگرسیون چندگانه به روش قدم به قدم و رگرسیون لجستیک و بوسیله نـرم افـزار   

 / در نظر گرفته شد.11گرفت و سطح معنی داری در این مطالعه 

 آقایـان  را %9/99 بـود  سـال  66/8± 2/1 کاری سابقه و 52/91± 1/1 پژوهش تحت افراد سنی میانگین :بحث و یافته ها

 بـود  9/62±58/21 معنـوی  سـالمت  و 28/19±11/57 زندگی کیفیت نمره میانگین دادند. می تشکیل خانمها را %7/66 و

 افـراد  درصـد  52219 و 15/59 در ترتیـب  بـه  معنـوی  سالمت و زندگی کیفیت نداشتند. داری معنی تفاوت جنس دو در که

 کـه  داد نشـان  چندگانـه  رگرسـیون  بـود.  بـاال  افراد درصد 92/98 و 95/91 و متوسط افراد درصد 95/19 و 65/11  پایین،

 بـا  کـه  داد نشـان  لجسـتیک  رگرسیون آزمون دارد. داری معنی و مثبت ارتباط زندگی کیفیت مختلف ابعاد با معنوی سالمت

 .بود خواهد رابرب 62/5 خوب، زندگی کیفیت (OR) شانس نسبت معنوی، سالمت نمره به درصد 51 افزایش

 سطوح باالی سالمت معنوی با ابعاد مختلف کیفیت زندگی ارتباط مثبت و معنی داری داشت.: نتیجه گیری

 

 سالمت معنوی، کیفیت زندگی، پرستاران:  های کلیدیواژه
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 ییی و ماماپرستار انیبررسی همسویی سالمت معنوی و نگرش به مراقبت معنوی در دانشجو

4931اد اسالمی جهرم در سال دانشگاه آز    

 ، فاطمه قوی5*فرزاد پورغالمی

 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -5

 ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران مامایی کارشناس ارشد -2
farzadpoorgholami1393@gmail.com 

  چكیده

   مقدمه

 اجتمـاعی  روانـی،  جسـمی،  سـالمت  همچون سالمتی دیگر ابعاد کنار در که باشد می سالمت بعد دترینجدی معنوی سالمت

 بهتری مداخالت و مراقبت باشند، برخوردار بیشتری معنوی سالمت از مامایی و پرستاری دانشجویان چه هر .است گرفته قرار

 در معنـوی  مراقبـت  بـه  و نگـرش  معنـوی  سالمت وییبررسی همس هدف با حاضر مطالعه. دهند می انجام خود بیماران برای

 .گرفت صورت5991اسالمی جهرم در سال  آزاد دانشگاه مامایی و پرستاری دانشجویان

 روش تحقیق

دانشـگاه آزاد   ییپرستاری و ماما انینفر از دانشجو 991بود. جامعه پژوهش شامل تعداد  یمقطع -یفیمطالعه از نوع توص نیا

قرار گرفتنـد. ابـزار پـژوهش شـامل پرسشـنامه سـالمت        یبه عنوان نمونه پژوهش مورد بررس یه همگاسالمی جهرم بودند ک

( بـود. داده هـا پـس از جمـع     SSCRSو مراقبت معنوی ) تیمعنو بهو پرسشنامه نگرش  Palutzian & Ellisonمعنوی 

ـ پارامترو با استفاده از آزمونهای آمـاری   21نسخه  SPSSنرم افزار آماری  لهیآوری به وس و   ANOVAمسـتقل،   ی)تـ  کی

 قرارگرفتند. لیو تحل هی( مورد تجزرسونیپ یهمبستگ بیضر

 بحث و یافته ها

( 97/11 ± 91/51( و نگـرش بـه مراقبـت معنـوی )    18/91 ±56/ 66سـالمت معنـوی )   نیانگیـ مطالعه نشان داد که م جینتا

غیرات دموگرافیک تنها متغیر سن با میانگین نمره سـالمت  در حد متوسط قرار دارد. در بین مت ییپرستاری و ماما اندانشجوی

نمره نگرش به مراقبت معنـوی همبسـتگی مثبـت یافـت شـد.       انگین( و متغیر جنس و وضعیت تاهل با میP=.001) معنوی

(P=.043  وP=.012) 

 نتیجه گیری

حـد   در مامـایی  دانشـجویان  و اریپرست دانشجویان معنوی مراقبت به نگرش و معنوی سالمت پژوهش های یافته به توجه با

 الزم و دهـد  می نشان را مامایی و پرستاری دانشجویان بین در معنویت موضوع به پرداختن اهمیت نتایج این که بود متوسط

 .گیرد صورت الزم های ریزی برنامه مامایی و پرستاری دانشجویان سطح معنویت ارتقا برای است

 ییماما انیپرستاری، دانشجو انیش به مراقبت معنوی، دانشجوسالمت معنوی، نگر:  های کلیدیواژه
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 سالمت معنوی و اثرات بهبود بخش آن در بیماران مبتال به سرطان
 

 2، ابوالفضل قادریان*5راحیل حق جو

 گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران  -5
 م پزشکی جهرم، جهرم، ایرانمعاونت غذا و دارو، دانشگاه علو -2

Rahil_haghjoo@yahoo.com 
 

 چكیده

بیماری مزمن سرطان عاملی تنش زا در ابعاد جسمی، روانی و معنوی است که سالمت معنوی بیماران را به خطـر انداختـه و   

ر استرس دوچندان بیمار دچار احساس تنهایی، افسردگی و از دست دادن معنا در زندگی می شود. شیمی درمانی به فرد بیما

وارد ساخته و تطابق با آن را مشکل می سازد. سالمت معنوی هسته مرکزی سالمتی در انسان اسـت، لـذا ایجـاد و پیشـرفت     

احساس سالمت معنوی یکی از راههای مناسب سازگاری با بیماری است. مطالعه حاضر، مروری بر سالمت معنوی در بیماران 

 بهبود، آرامش روحی و امید به زندگی آنان می باشد.مبتال به سرطان و اثرات آن در 

مطالعات متعدد نشان داده تناوب دعا کردن و سالمت معنوی بیماران مبتال به سرطان با یکدیگر ارتباط دارند. هدف ایـن  

عی غنی بـرای  بیماران از دعا کردن، تسکین اختالالت معنوی و روحی است. توجه به معنای دعا و تجربه ارتباط با خداوند منب

بیماران ایجاد می کند و آنها را قادر می سازد که به سفری معنوی بروند که شاید شفا دهنـده و التیـام بخـش بـوده و باعـث      

سال به باال از سایر بیماران باالتر بوده است،  71درمطالعه ای سالمت معنوی بیماران سرطانی در سنین آرامش روح آنها شود.

و سن این بیماران ارتباط مستقیم وجود دارد. سالمت معنـوی و سـطح تحصـیالت بیمـاران تحـت       یعنی بین سالمت معنوی

شیمی درمانی نیز با یکدیگر ارتباط معنی دار داشته و بیمـارانی کـه تحصـیالت ابتـدایی داشـتند از سـالمت معنـوی بـاالتر         

جود ندارد امـا مطالعـه ای نشـان داده کـه نمـره      برخوردار بوده اند. بین سالمت معنوی بیماران و جنسیت ارتباط معنی دار و

سالمت معنوی در زنان باالتر از مردان است. سالمت معنوی و نوع سرطان نیز ارتباط معنی داری ندارند ولـی سـطح سـالمت    

تحـت   معنوی بیمارانی که شیمی درمانی را در مدت زمان کمتری انجام دادند باالتر از بیمارانی بوده که به مدت طوالنی تری

معنویـت و سـالمت    -شیمی درمانی بوده اند. پژوهشی در زنان مبتال به سرطان تخمدان بیـانگر ارتبـاط مثبـت بـین مـذهب     

معنویت و کیفیت زندگی است. زندگی از نگاه معنویت درمانی تحت هر شرایطی معنـادار اسـت، پـس     -همچنین بین مذهب

هر رخدادی هرچند توان فرسا همچون بیماریهای مـرگ آور در ایـن    چنانچه زندگی معنادار و هدفمند باشد طبیعی است که

مسیر معنا یابد. گروه درمانی معنوی در کاهش میزان افسردگی بیماران مبتال بـه سـرطان سـینه مـوثر بـوده اسـت. امـروزه        

 بســـیاری از پزشـــکان، ایمـــان و معنویـــت را بـــه عنـــوان یـــک منبـــع مهـــم در ســـالمت جســـمی و بهبـــود افـــراد    

سند. در درمان معنویت گرا، درمانگر درمانجو را به کاوش در موضـوع هـا و مسـایل معنـوی کـه بـا بهبـود و بازیـابی         می شنا

سالمتی او مرتبط هستند، دعوت می کند تاکید درمانگر بر مسائل معنوی به صورتی بی طرفانه است و در ضمن با حساسـیت  

از روش های دارو درمانی و سایر رویکردهای روان شناختی نیز اسـتفاده  تمام مسائل معنوی را دنبال می کند، اما با این حال 

می کند. در ایران نمره سالمت مذهبی بیماران مبتال به سرطان باالتر از سالمت وجودی آنان است چون مردم برای سازگاری 

 با شرایط بحرانی بیشتر به مذهب روی می آورند. 
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 نتیجه گیری

وی بیماران مبتال به سرطان در بهبود و آرامش روحی و ایجاد امید به زندگی در این بیماران ، با توجه به اهمیت سالمت معن

پرسنل درمانی باید با دقت کافی به این مساله، در جهت انجام مراقبتی همه جانبه که ابعاد جسمی، روانی و روحی بیماران را 

 مد نظر قرار دهد، گام نهند.

 

 

 ی، سرطان، دعا، امید : سالمت معنوهای کلیدیواژه
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 و نقش آن در سالمت نید ت،یمعنو

 

 9یفرزانه حاج احمد ،2 یمهندس محمد باقر رضاعل، 5 یدکتر فاطمه سخنور*

 مرکزبهداشت شماره یک اصفهان –اصفهان ،خیابان فیض  -5
 اصفهان ،بیمارستان شهید چمران -2

 مرکزبهداشت شماره یک اصفهان –فهان ،خیابان فیض اص -9
dr_f_sokhanvari@yahoo.com 

 

 چكیده

کند و احساساتی  معنویت یک کیفیت روانی است که فراتر از باورهای مذهبی است ودر انسان ایجاد انگیزه می :مقدمه  

تبلیغات ضد دینی و معنوی در گذشته و رغم علی .اورد  مثل درک هیبت الهی و احترام به خلقت را در شخص به وجود می

دهد که مردم دنیا حتی در کشورهای پیشرفته، امروزه بیش از گذشته به ها نشان میحال و ترویج سکوالریسم، واقعیت

 .معنوی گرایش دارند  هایمذهب و ارزش

 .انجام شده است  گرد آوری مطالب از طریق مطالعه کتب مربوط به موضوع ونیز جستجوی  اینترنتی:  روش کار

گرایی ترین عناصر نگرش انسانآبراهام مزلو، معنویت را از مهم دین و معنویت از دیدگاه مازلو ::  یافته های تحقیق

ای ناظر به زندگی، دین یا بدیل آن حاجت دارد تا ها، فلسفهای از ارزشدانست. به باور وی، آدمی به چارچوب یا حیطهمی

اش کند، تقریبا به همان معنایی که به نور خورشید، کلسیم یا صحبت نیازمند است. او که معنویت شهبدان معتقد شود و پی

. روشهای تاثیر معنویت بر سالمت : معنویت به صورت چتری با تاثیر بر سه بعد ای انسانی و جهان شمول می دانسترا پدیده

رت باورهای بهداشتی دین می تواند سبب سالمت گردد از سوی دیگر سالمت تاثیر گذار است . تاثیر آن بر روی رفتاربه صو

دیگر با تاثیر اجتماعی با شرکت افراد در مناسک مذهبی سبب ایجاد حمایت اجتماعی شده که بعد اجتماعی سالمت را در بر 

یز تحت عنوان بعد می گیرد و روش سوم آن نیز تاثیر از راه فیزیولوژیک به صورت سایکونوروبیولوژیک است . راه چهارمی ن

شد معنوی رون واقعیت این است که اهمیت دیمتافیزیک یا ناشناخته وجود داردکه بر سالمت جسم و روان افراد تاثیر دارد.

جسم وروان قرار گرفته  ومتخصصان بهداشت ای مورد توجه روانکاوان،روانشناسانورت فزایندهصدرچند دهه اخیر ب در انسان

کند تا با فشارهای روانی ها کمک میهای مختلفی به انسانان غربی معتقدند که دین از جنبهاست.بسیاری از صاحبنظر

ای جسمانی و روانی هشفا یافتن برای بیماری ها و ایجاد انگیزهعقاید دینی در امیدوار کردن انسان .زندگی، بهتر کنار آیند

 آنان موثر است. 

کند تا با فشارهای روانی زندگی، بهتر کنار آیند. عقاید دینی در امیدوار کردن یها کمک مهای مختلفی به انساندین از جنبه

 شفا یافتن برای بیماریهای جسمانی و روانی آنان موثر است. ها و ایجاد انگیزهانسان

 متافیزیک،  سالمت معنویت، دین،:  لیدیواژگان ک
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  1محسن حجت،9،اکرم عابدینی پور 2طاهری  *، رویا5لیال طاهری
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران -5

 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد البرز، کرج، ایران-2
 دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران کارشناسی ارشد کودکان،-9
 یران عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ا -1

  taheri.leila@ymail.com پست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله

  چكیده

عصر رقابت و پیچیدگی انواع محیط ها مستلزم پاسخ ها ، نگرش ها و رویکردهای گوناگونی مـی باشـد. امـروزه دسـتیابی بـه      

دن به سرمایه بیشتر ، استفاده از تجهیزات پیشرفته و به کارگیری فن آوری است بلکه در موفقیت سازمان ها  نه تنها در رسی

بـا تغییـر و تحـوالت گسـترده در      گرو استفاده از منابع انسانی است که دارای ویژگی های خاص ذهنی و مهارتی می باشند .

همکاری و مشارکت، یکپارچگی زنـدگی کـاری و   حوزه اقتصاد، سالمت و مدیریت، پارادایم های جدیدی از قبیل خودکنترلی، 

 ..معنوی در سازمان ها مطرح گردیده است

 روش تحقیق  
این مطالعه مروری جامع بر اثرات و جایگاه معنویت و هوش معنوی کارکنان بر متغیرهای مدیریتی در حوزه سالمت است که  

ــاتی  ــاه هــای اطالع ــق جســتجو در پایگ  SCOPUS, PUBMED, PROQUEST, SCIENCE از طری

DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN .صورت گرفته است 

 بحث و یافته ها
امروزه سازمان های موفق دارای کارکنان توانمند و متعهد هستند و بطور مرتب سیستم ها و فرآیندهای کـاری را بهبـود مـی    

یزه و تعهد آنان دارند . ترغیب افـراد بـه   سازمان ها با پرورش ذهن ، جسم و روح کارمندان خود، تالش در افزایش انگبخشند. 

توسعه معنویتشان و ایجاد زمینه آن توسط مدیران کمک شـایانی بـه تحقـق اهـداف و توسـعه پایـدار سـازمان خواهـد کـرد          

.بهسازی منابع انسانی و افزایش عملکرد کاری آنان در گرو کاهش استرس شغلی و ارتقـاء معنویـت ، توانمنـدی ، خالقیـت و     

غلی می باشد .  تاثیر شگرف معنویت و هوش معنوی بـر متغیرهـای مهـم مـدیریت همچـون رهبـری ، انگیـزش ،        رضایت ش

خودکنترلی ، قابلیت تغییر ، رضایت شغلی ، ارتباطات ، عملکرد و ... و نیز ارتباطش بـا دیگـر انـواع هـوش سـبب مـی شـود        

رویکردهای معنوی به دانـش و سـالمت ، اخیـراً مـورد      معنویت به یک موضوع مهم در حوزه مدیریت و سازمان تبدیل شود .

تاکید و توجه محققان و اساتید قرار گرفته است . برخی از مطالعات تحقیقاتی به بررسی تاثیر معنویـت بـر مـدیریت سـالمت     

مت را در پرداخته و در کشورهای توسعه یافته ، دانشکده ها و مراکز پزشکی ، مواد آموزشی دربـاره مـذهب ، معنویـت و سـال    

 محتوای آموزشی خود گنجانده اند .

 نتیجه گیری
کارکنان موفـق   ی افتهی رییتغ یازهایبا ن یامروز یسازمان ها یدر صورتمرور مطالعات پیشین حاکی از این واقعیت است که 

ری معنـوی، یـک   . یک محیط کـا آنان پاسخگو باشند یمعنو یازهایاز جمله ن ازها،ین یخواهند بود که به طور کامل به همه 

 شـرفت یا پمحیط کاری دوستدار کارمند است که اقدام به شناسایی، پشتیبانی و توسعه روح و روان کارکنان خود مـی کنـد.ب  

 جایگاه معنویت در مدیریت نظام سالمت 

mailto:taheri.leila@ymail.com
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، بـه   یو شخصـ  یکـار  یزندگ یکپارچگیآرامش و  جادیبر ا تیمعنو ریتاث شتریو شناخت هرچه ب یعلم روانشناس یگسترده 

در  آن تیـ باشد و تقو یدر حال توسعه م زیو استفاده از آن در بهبود نگرش کارکنان ن معنویت یتوسعه  یآموزشها یریکارگ

 گردد .نظام سالمت کارکنان  کارآیی شیتواند باعث افزا یم یسازمان یزشیانگ یبرنامه ها ریکنار سا

 

 سالمت معنوی، مدیریت، نظام سالمت:  های کلیدیواژه
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 روانی-مفاهیم معنوی واخالقی در قرآن ونقش آ ن درسالمت و درمان بیماری های روحی
 1سعیده جعفرزاده

 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
 :saeedeh.jafarzadeh@yahoo.com Email        19171875189تلفن:

 

 : چكیده

ت وبهداشت بشر یکی از اهداف واسطه ای قرآن می باشد به طوری که انسان وحیات او از مسائل محوری سالم مقدمه :

قرآن محسوب می گردد. قرآن برای سالمت وتامین بهداشت جسمی ، روحی و روانی ، رهنمودهای ارزنده ای دارد که بدون 

نخواهند داشت. در همین راستا برآن شدیم تا مفاهیم  استفاده ازآن سایر علوم  مرتبط با موضوع سالمت نیز کارایی مناسب

 روانی مورد بررسی قرار دهیم.-معنوی واخالقی در قرآن ونقش آ ن درسالمت و  درمان بیماری های روحی

 ای کتابخانه مطالعات و معتبر های سایت در منابع جستجوی و علمی مقاالت قرآن، به مراجعه با مروری تحقیق :روش کار

 شده استفاده برداری فیش روش از اطالعات گـردآوری بـرای و شده انجـام تحلیلـی –توصـیقی روش بـا که است هشد انجام

 .است

قرآن فردی را سالم می داند که با تکیه بر فطرت توحیدی از ایمان درقلب برخوردار بوده و در رفتار با ایجاد تعادل : نتایج

یرونی و درونی برخاسته از غرایز و محیط، بهترین شیوه را در دستیابی به خوشبختی میان قوای متضاد درونی و نیز تقابالت ب

و قرب الی اهلل برگزیند. ازنظر قرآن کسانی که درعقیده کفر و درعمل نفاق را برگزیدند ازسالمت روانی برخوردار نبوده و 

م ایمان به خدا می تواند فرد را دچار بیماری اعراض از یاد خدا و دستورهای او یا عد . همچنیندچار بیماری روانی هستند

نماید و سالمت روانی اش را درمعرض خطر قرار دهد؛ چنان که یاد خدا موجب آرامش دل ها و آرامش روحی می گردد. 

افتادگى عاطفى و عقالنى کند و خالف آن را قرین عقبقرآن فلسفه ایمان و هدف آن را رشد عاطفى و عقالنى معرفى مى

اى وسیع از اصول اخالقى مانند صبر، توکل، تقوا، افزون بر این، نگاه کلى به مقوله سالمت روانى، سفارش به مجموعه .نددامى

حج و نیز توجه به برخى عوامل طبیعى مانند آرامش شب و ، کاتزخمس، مهرورزى و برخى تشریعات چون شکر ،توبه، 

از منظر دیگر قرآن از  آنها در دستیابى به سالمت روانى قابل مطالعه است. خورد که نقشکانون خانواده در قرآن به چشم مى

گوشت خوک و مردار، وغذای ؛ شراب و قمار،  ؛ مانند  اندازندروانى انسان را به خطر مىجسمی و  بهداشت که  عوامل مخل

از صفات ناپسند اخالقى مانند همچنین نهى نجس  سخن گفته است ونسبت به عواقب دنیوی واخروی آن هشدار داده است. 

از دیدگاه قرآن بسیار مورد توجه چینى و تفاخر در راستاى دستیابى به سالمت روانى درور، غیبت، تهمت، تجسس، سخن

 ،نیکوکارى و روابط خویشاوندى امر به معروف ونهى ازمنکر ، تعاون و همیارى اجتماعى ،. سفارش به اجراى عدالتبوده است

ی بسیار کمک به تقویت سالمت اجتماع ، ، آزار و اذیت  و شمردن جنگ از مصادیق فسادنت، قتل و جنایتو نهى از خیا

 کننده می باشد.

بهتر قرآن و  شناخت هر چه بیشتر تاثیرات قرآن در بهداشت روانی انسان ها می تواند ما را در شناخت نتیجه گیری:

  جدیدی را در استفاده از وحی الهی بر ما بگشاید. روانی کمک کند و راههای استفاده بیشتر از محضر آن در درمان بیماریهای

حوزه بهداشت فردی،اجتماعی و  با تأسی از آیات قرآنی می توان بهترین دستورالعمل دربنابراین می توان بیان نمود که 
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را برای  درمانمناسب ترین  کامل ترین و می توان قرآنیبا رجوع به مضامین عمیق  به طوری کهروحی را تدوین کرد 

 در نظر گرفت.بیماران روحی و روانی 

 قرآن ، سالمت ، بهداشت روان ، اخالق:  کلمات کلیدی
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كی کرمانارتباط سالمت معنوی و سالمت عمومی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزش  

   

 9افشین شکوری ، 2،ندارحیمی * 5دکتر عصمت نوحی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان -9،5
  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان -2

 (e_nohi@kmu.ac.ir)پست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله
 

 چكیده

 مقدمه

روانـی، سـالمت    سالمت معنوی جدیدترین بعد سالمت می باشد که در کنار ابعاد دیگر سالمتی هم چـون سـالمت جسـمی،   

سالمت معنـوی و سـالمت عمـومی  دانشـجویان پرسـتاری و       هدف تعیین ارتباط  با حاضر اجتماعی قرارگرفته است. مطالعه

 گرفت. صورت 5995مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 

 روش تحقیق
دانشـجویان پرسـتاری و مامـایی    نفـراز   222تعـداد   شـامل  پـژوهش  این مطالعه یک مطالعه توصیفی همبستگی بود. جامعـه 

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه   .گرفتند  قرار بررسی مورد پژوهش نمونه عنوان به همگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود که

بـود. داده هـا پـس از جمـع آوری بـه وسـیله نـرم افزارآمـاری            GHQ سالمت معنوی پولتزین و الیسونو و سالمت عمـومی 

SPSS   تی مستقل ،  و با56نسخه( استفاده از آزمونهای آماری پارامتریکANOVA    وضریب همبستگی پیرسـون  مـورد)

 .تجزیه وتحلیل قرارگرفتند

 بحث و یافته ها
دانشـجویان پرسـتاری و مامـایی     87/29±12/9   سالمت عمومیو 15/99± 78/59میانگین و انحراف معیار  سالمت معنوی

وجـود داشـت . از نظـر ویژگیهـای      ( >11/1p)سالمت معنوی تفاوت معنا دارآمـاری    و سالمت عمومی  بود. هم چنین بین 

 فردی تنها متغیر جنس با میانگین نمره سالمت معنوی تفاوت آماری معنا داری داشت.  

 نتیجه گیری
ویان در سطح نسبتا خوب  و سـالمت معنـوی دانشـجویان پرسـتاری و دانشـج      سالمت عمومی با توجه به یافته های پژوهش

مامایی در حد متوسط بود که این نتایج اهمیت پرداختن به موضوع معنویت در بین دانشجویان پرستاری و مامـایی را نشـان   

 می دهد و الزم است برای ارتقا سطح معنویت دانشجویان پرستاری و مامایی برنامه ریزی های الزم صورت گیرد.

 

 اری ،دانشجویان ماماییسالمت معنوی، دانشجویان پرست :های کلیدیواژه
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 از دیدگاه ابوسعید ابوالخیر و نقش آن در سالمت معنوی« اخالق»

 .2، علی رسولی5زینب رحمانیان

 5- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

zinabrahmanian@yahoo.com. 

 .نی فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران، کاردا -2

 

 چكیده

از جمله اهداف مکاتـب دینـی و عرفـانی مهیـا کـردن زمینـه هـای الزم بـرای تحـوالت سـالمت روحـانی و معنـوی انسـان              

و معنـوی خـواه   است. آدمی بـا شـناخت و از بـین بـردن رذایـل اخالقـی، آلـودگی هـای نفسـانی، کسـب فضـایل روحـانی             

ناخواه زمینه را برای تجلـی انـوار حقیقـت در سرشـت خـود فـراهم مـی سـازد. دسـتیابی بـه چنـین مراحلـی نیازمنـد بـه               

حرکت، مجاهده و تالش همه جانبه می باشـد بـه گونـه ای کـه تمـام ابعـاد انسـانی را در بـر مـی گیـرد. ابوسـعید یکـی از             

نـه اخـالق و عرفـان نظـرات خـاص خـود را ارائـه کـرده اسـت. ایشـان           عرفای قرن چهارم و پنجم هجـری اسـت کـه در زمی   

ــه؛        ــی از جمل ــایل اخالق ــوان فض ــه عن ــردد ب ــی گ ــان م ــالی روح و روان انس ــتگاری، تع ــعادت، رس ــث س ــه باع ــه را ک آنچ

اخــالص، حســن خلــق، خــدمت بــه خلــق، تواضــع و ... یــاد مــی کنــد همچنــین مبــاحثی را کــه باعــث شــقاوت و هالکــت 

یا، دوستی دنیـا، خودپسـندی، نفـس و ... مـی گـردد جـزء رذایـل اخالقـی مـی دانـد. در ایـن پـژوهش بـا              آدمی از جمله؛ ر

 روش تحلیلی و توصیفی چگونگی تأثیر اخالق از نظر ابوسعید و ارتباط آن با سالمت معنوی پرداخته می شود.

 اخالق، عرفان، ابوسعید ابوالخیر، سالمت معنوی. کلیدواژه:
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 و نقش آن در سالمت معنوی« دعا»دیدگاه موالنا به 

 2، علی رسولی.5زینب رحمانیان

 5- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

zinabrahmanian@yahoo.com. 
 پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران.کاردانی فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری و  -2

 چكیده

از دیــدگاه موالنــا دعــا شاخصــی اســت بــرای بــرآوردن نیازهــا و خواســته هــای خلــق. همچنــین فرآینــدی مــی باشــد در   

نظـر داشـته اسـت و بـر ایـن موضـوع عقیـده دارد کـه         « ادعـونی اسـتجب لکـم    » نجات و رستگاری انسـان. موالنـا بـه آیـه    

بـه درگـاه احـدیت مـی توانـد در اسـتجابت دعـا و نجـات وی از ظلمـت و بیراهـی همچـون             آه و ناله و تضـرع بنـده مـؤمن   

طنابی محکم نقـش داشـته باشـد. موالنـا دعـا را وسـیله ای بـرای وصـال حـق مـی دانـد و عقیـده دارد کـه دعـا موجبـات                

اجابـت همـراه    رحمت و برکت حق تعالی را فـراهم مـی گردانـد بـه ویـژه کـه از روی خلـوص نیـت باشـد بـدون تردیـد بـا            

است. حال اگر دعـای بنـده بـه اجابـت نرسـد همـین گفـت و گـوی بـا خـالق بهتـرین و زیبـاترین اوقـات بـرای بنـده مـی                 

باشــد بــه گونــه ای کــه او احســاس ســبکی در روح خــود مــی کنــد. دعــا نــه تنهــا در میــان مســلمانان بلکــه یهودیــان و   

، خداحافظ.کــه در فــرد تــأثیر مثبــت مــی گــذارد. ســخن  مســیحیان و ســایر قشــرها وجــود دارد بــه عنــوان مثــال: ســالم 

گفتن با خداوند و دعا کردن آن قـدر در نظـام دینـی دارای ارج و مقـام واالیـی اسـت کـه آدمیـان بـه هـر بهانـه ای رو بـه             

سوی خالق هستی می کننـد و دسـت هـای خـود را بـاال و حـرارت دل را بـا ریخـتن اشـک بـر گونـه هـای خـود خـاموش               

ــرای ســالمت در روح و جســم   مــی کننــد. آرامــ ــن اعتقــاد زمینــه را ب ش و آســایش در وجــود آنهــا نقــش مــی بنــدد و ای

انسان مهیا می سـازد بـه گونـه ای کـه جسـم را از سـنگینی و ناامیـدی نجـات مـی دهـد. بـا ایـن تفاسـیر موالنـا بهتـرین                

سـد و روح و جـان دعـا کننـده     لحظه برای دعا و نیایش سحرگاه مـی دانـد و معتقـد کـه آن دعـا زودتـر بـه آسـمان مـی ر         

 شور و شعف مضاعف می بخشد. 

 موالنا، دعا، سالمت معنوی. کلیدواژه:
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 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 

 در شاهنامه فردوسی و نقش آن در ابعاد سالمت معنوی« صبر و بردباری»

 .9، زهرا قاسمی2، مرضیه کارگر5زینب رحمانیان

 5- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

zinabrahmanian@yahoo.com. 
 کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی، جهرم، جهرم، ایران.-2

 دانشجوی کارشناسی هوشبری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران. -9

 چكیده

ــر حماســی اســت   ــه ذهــن تــداعی مــی کنــد. حــال آنکــه   شــاهنامه فردوســی یــک اث کــه سراســر جنــگ و درگیــری را ب

فردوســی در البــه الی داســتان هــای خــود صــبر و شــکیبایی را یکــی از اصــول مهــم اخالقــی بیــان کــرده اســت. ایــن دو  

مقولــه در ســالمت جســمی و روحــی انســان نقــش وافــری دارد. انســان مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در زنــدگی فــردی یــا   

شکالت متعددی روبرو مـی گـردد کـه ایـن امـر در سـالمت انسـان تـأثیر مخـرب زیـادی مـی گـذارد. آدمـی              اجتماعی با م

باید دانـه صـبر و بردبـاری را در طینـت خـود پـرورش دهـد تـا ایـن مشـکالت نتوانـد سـالمت وی را بـه چـالش بینـدازد.                

ــه صــورت توصــیفی  ــژوهش ب ــن پ ــه ای اســت. ی -روش تحقیــق در ای ــه روش کتابخان ــی و ب ــه  تحلیل ــه هــا نشــان داد ک افت

ــروزی و         ــل پی ــدی و عام ــانه خردمن ــبختی، نش ــعادت، خوش ــل س ــم را عام ــی مه ــیلت اخالق ــن فض ــت ای ــی رعای فردوس

 کامیابی در سالمت روحی و معنوی انسان معرفی می کند.

 صبر و بردباری، شاهنامه، فردوسی، سالمت معنوی. کلیدواژه:
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 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 

 تاریخ بیهقی و نقش آن در مقوله سالمت معنوی مضامین اخالقی در

 .1، علی رسولی9، پیمان صحراییان2، مرضیه کارگر5زینب رحمانیان

 5- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

zinabrahmanian@yahoo.com. 
 علوم پزشکی، جهرم، جهرم، ایران.کارشناسی ارشد، دانشگاه -2

 کاردانی فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران. -9

 ، کاردانی فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران. -1

 

 چكیده

یخی از لحـا  اخالقـی، ادبـی، جغرافیـایی و     تاریخ بیهقی از جمله کتب منثـور فارسـی مـی باشـد کـه عـالوه بـر جنبـه تـار         

حتی علمی اهمیت ویـژه ای برخـوردار اسـت. ابوالفضـل بیهقـی در ایـن کتـاب جـای بـه جـای آن را از مضـامین اخالقـی،             

پند و انـدرز و تمثیـل هـای خـاص سـخن مـی گویـد. ایـن کتـاب نـه تنهـا از لحـا  تـاریخی بلکـه اخالقـی و تعلیمـی در                 

ـ     رین مضـامینی کـه باعـث کمـاالت معنـوی و سـالمت روحـی فـرد مـی شـود؛ خلـق و خـوی             خور توجـه اسـت. از مهـم ت

نیــک، صــبر و شــکیبایی، قناعــت، راســتی و درســتی و ... را بیــان مــی کنــد. از جملــه عــواملی کــه باعــث بیمــاری روح و   

ورت روان و حتی لرزش سعادت معنـوی مـی گـردد در حـرص، ظلـم و بیـداد و ... سـخن مـی گویـد. ایـن پـژوهش بـه صـ             

ــل       ــین فضــایل و رذای ــا نشــان داد ب ــه ه ــده اســت. یافت ــع آوری گردی ــه ای جم ــناد کتابخان ــتفاده از اس ــا اس توصــیفی و ب

اخالقی با کماالت و سالمت معنوی ارتباط تنگـاتنگی نقـش دارد بـه طـوری کـه ایـن مسـئله بـا تـار و پـود انسـان عجـین             

 می گردد و فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

 ق، تاریخ بیهقی، سالمت معنوی، کمال.اخال کلیدواژه:
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 اخالقی در شاهنامه فردوسی و ارتباط آن با سالمت معنوی-مضامین عرفانی

 .2، علی رسولی5زینب رحمانیان

 5- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

zinabrahmanian@yahoo.com. 
 کاردانی فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران. -2

 

 چكیده

ــوانی و     ــاریخی، پهل ــرین شــاعران ادبیــات حماســی در جهــان مــی باشــد کــه کتــاب وی از لحــا  ت فردوســی از پــرآوازه ت

انـی. شـاهنامه عـالوه بـر مضـامین رزمـی و بزمـی بـه مفـاهیم          اساطیری آیینه ای است تمام نمـا از روحیـه و شخصـیت ایر   

اخالقـی پرداختـه اسـت. بـه گونـه ای کـه در آن مظـاهر و تعلقـات دنیـوی ارج و مقـام خـود را از دسـت داده انـد.              -عرفانی

رشــک، آز، خیانــت، خشــم، بــی وفــایی، دورویــی و ... از جملــه نمادهــای اهریمنــی اســت کــه در قالــب دیــو نمایــانگر مــی 

ــایی از      شــود ــات، ره ــرک تعلق ــا نفــس، ت ــارزه ب ــز مب ــا راه گری ــی کشــاند. تنه ــه ســمت خــود م ــاره آن را ب ــه نفــس ام ک

خویشتن، اعتقاد به وجـود حـق، رضـایت خـالق مـی باشـد. ایـن شـواهد خـود اسـتداللی اسـت محکـم در سـالمت روحـی               

دچـار لغـزش نخواهـد شـد. در یـک      و روانی فرد. انسان هر گـاه در طـول حیـات، هسـتی خـود را از خـدا بدانـد هـیچ گـاه          

دیدگاه اجمالی می توان گفت: مهم تـرین نیـاز انسـان بـه آرامـش روحـی و روانـی اسـت کـه بیشـتر بیمـاری هـای روانـی              

به خاطر فقدان ارتباط بـا خـدا مـی باشـد. در حـالی کـه اعتقـاد بـه ایـن امـر تـا حـد زیـادی انسـان را از دچـار شـدن بـه                  

ــی مصــون مــی د –امــراض روحــی  ــه روش توصــیفی روان ــژوهش حاضــر ب ــه تبیــین و  -ارد. پ ــه و ب ــی انجــام پذیرفت تحلیل

 اخالقی در شاهنامه با سالمت معنوی پرداخته است. -تحلیل ارتباط مضامین عرفانی

 عرفان، اخالق، شاهنامه فردوسی، سالمت معنوی. کلیدواژه:
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 مت معنویاز منظرگاه سعدی و ارتباط آن با سال« نصیحت»

 .2، علی رسولی5زینب رحمانیان

 5- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

zinabrahmanian@yahoo.com. 
 کاردانی فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران. -2

 

 چكیده

ر و نویسنده ای بـه انـدازه سـعدی نصـیحت نکـرده اسـت. در واقـع او شـاعری موعظـه گـر مـی باشـد. بوسـتان و              هیچ شاع

گلستان این شـاعر فرهیختـه سرشـار از پنـد، انـدرز و نصـایح اسـت. شـخص نصـیحت گـر نبایـد بـه نفـع و سـود شخصـی                

اطر منـافع شخصـی خـود    خویش نظر داشته باشد زیـرا اگـر فـرد شـنونده درک کنـد کـه آن شـخص نصـیحت گـر بـه خـ           

ایــن کــار را انجــام داده اســت نــه تنهــا عمــل نمــی کنــد حتــی حاضــر بــه شــنیدن ســخنان وی نمــی باشــد. همچنــین در 

نصیحت کـردن سـن، جـنس، موقعیـت و حتـی قومیـت شخصـی نقـش مهمـی دارد. بـه عنـوان مثـال: اگـر بچـه ای فـرد                

ــال   عکس تأثیرگــذار اســت. هــر چــه نصــیحت گــر از  بزگســالی را نصــیحت کنــد ایــن پنــد هرگــز پــذیرفتنی نیســت امــا ب

موقعیت و مقام اجتماعی باالتری برخـوردار باشـد خـواه نـاخواه سـخنش مـورد اثـر واقـع مـی شـود. سـعدی در آثـار خـود              

از صــورت بــه معنــی راه بــرده اســت و معتقــد اســت انســان بایــد آنچــه را کــه از خیرخــواهی و مصــلحت مــردم مــی دانــد 

زیــرا در ایــن صــورت وظیفــه خــود را انجــام داده و کســی کــه ایــن نصــایح خیرخواهانــه را   بگویــد هــر چنــد کــه نپذیرنــد

نپذیرد خودش ضـرر مـی کنـد و افسـوس مـی خـورد. پـس پنـد و انـدرز یکـی از شـاخص هـایی اسـت کـه بـر سـالمت و                 

ــه          ــده ک ــیحت کنن ــخص نص ــذارد و ش ــی گ ــت م ــأثیر مثب ــایح ت ــده نص ــل کنن ــر و عم ــیحت گ ــش روح و روان نص آرام

 مقبول و پذیرا شده است احساس یقین و آرامش روحی می کند. نصایحش

 نصیحت، سعدی، گلستان و بوستان، سالمت معنوی. کلیدواژه:
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 نگرشی بر اهمیت شادی از دیدگاه کتاب آسمانی ) قرآن (

 تخنده بر هر درد بی درمان دواست                      هرکه می خندد ثناگوی خداس

 .9، علی رسولی2، مرضیه کارگر5زینب رحمانیان

 5- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

zinabrahmanian@yahoo.com. 
 کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی، جهرم، جهرم، ایران. -2

 ، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران.کاردانی فوریت های پزشکی -2

 

 چكیده 

یکی از تمایالت و استعدادهای درونی انسان میل و نیاز به سرور ، بهجت و لذت در زندگی است . شادی و نشاط و :  هدف

اتی وی نقش تفریح از جمله ؛ نیازهای روحی و فطری انسان دانسته شده ، که در بسیاری  از جنبه های محیطی و حی

مؤثری ایفا می کند . این پژوهش با هدف تبیین ضرورت و اهمیت شادی و نشاط در زندگی فردی و اجتماعی ، به بررسی 

معنا و مفهوم شادی در قرآن پرداخته و مهم ترین مصادیق شادی و نشاط را با رویکرد قرآنی از جنبه های ممدوح و مذموم 

 آن به رشتة تحریر می کشاند.

شادی در قرآن دارای جایگاه خاصی است و به شیوه های مختلف مورد تأیید و توجه قرار گرفته است ؛ البته نه : ها یافته

بار آمده است . آیات قرآن  21شادی بیهوده و عبث بلکه شادی توأم با اهداف الهی و انسانی . مفهوم شادی معموالً در قرآن 

نمود : دسته ای از آیات مؤمنین را به شادی دعوت کرده و دستة دیگر شادی را  دربارۀ شادی را می توان به دو دسته تقسیم

نکوهش می کنند . در اسالم ، شادی در دل جای دارد ، حال آنکه در قرون اخیر شادی  را در هیاهیوی بیرون جست و جو 

  می کردند .

ی باشد . که پس از شناسایی منابع و مآخذ توصیفی م –پژوهش حاضر به شیوۀ کتابخانه ای و با روش تحلیلی : روش کار

  مورد نیاز ، اطالعات الزم از بین این منابع جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته است .

دین اسالم کامل ترین دینی است که به تمامی امور زندگی بشر از جمله ؛ شادی توجه نموده ؛ از این رو ،  :نتیجه گیری

اط و شادابی ، نگاهی عمیق و مثبت اندیش است و آن را از ویژگی های مؤمنان و اوصاف بهشتیان دیدگاه قرآن به موضوع نش

برمی شمرد و حال آنکه مذمت آن نیز به سبب تقارن با موضوعات مذموم و مکروه شریعت است . در یک دیدگاه کلی تعبیر 

م و مؤثر برای رسیدن انسان به کمال واالی و تفسیر دین از شادی این است که شادی خود هدف نیست ، بلکه عاملی مه

  انسانی است .

 قرآن ، شادی ، شادی ممدوح ، شادی مذموم . : کلید واژه
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 از منظرگاه موالنا و ارتباط آن با سالمت معنوی« نماز»

 

 .9، پیمان صحراییان2، علی رسولی5زینب رحمانیان

 5- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

zinabrahmanian@yahoo.com. 
 کاردانی فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران. -2

 کاردانی فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران. پیمان صحراییان،-9

 

 چكیده

نماز یکی از موضـوعاتی مـی باشـد کـه در ادبیـات عرفـانی بـه آن توجـه ویـژه ای شـده اسـت بـه طـوری کـه نـه تنهـا در                 

میان عرفـا بلکـه در بـین زهـاد و فقهـا از مهـم تـرین ارکـان مـی باشـد. نمـاز در سـالمت جسـمی و روحـی نقـش مهمـی                 

ا بـرای سـعادت و خوشـبختی دنیـوی و اخـروی      دارد به طـوری کـه دل را از آلـودگی هـا و کـدورت مـی زدایـد و زمینـه ر        

فراهم می سازد. در ایـن تحقیـق سـعی بـر آن اسـت کـه دیـدگاه موالنـا را در مثنـوی دربـاره نمـاز و نقـش آن درسـالمت              

مورد تجسس و کـاوش قـرار دهـیم. ایـن عـارف نـامی در مقایسـه بـا حـج، روزه، زکـات، جهـاد بـه نمـاز اهمیـت بیشـتری                

لـه؛ اذان، قبلـه، تکبیـره االحـرام و ... نشـان دهنـده ایـن مفهـوم مـی باشـد. موالنـا عـواملی کـه              داده است. شواهدی از جم

باعث آفـات و موانـع بـر سـر راه نمـاز نمـازگزار و بحـران در سـالمت جسـم و روح قـرار مـی گیـرد را نفـس، خودپسـندی،               

و توجـه دارد. زیـرا آنچـه کـه بـر       تکبر و ... بیان می کنـد. بـه گونـه ای کـه بـیش از صـورت ظـاهری نمـاز بـه بطـن نمـاز           

 سالمت روح و روان انسان اثر می گذارد نمازی است که با خلوص نیت انجام گیرد نه از روی تقلید و عادت.

 موالنا، مثنوی، نماز، سالمت معنوی. کلیدواژه:
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در مراقبین امر بهداشتیکمردرد معنویت درمانی و شیوع   

 

 9، مهسا خرم کیش*2، زینب رحمانیانر جهرمیمرضیه کارگ

 دانشگاه علوم پزشکی گراش، گراش، ایران -5

 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرفانی ،مدرس زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -2
 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران-9

  (marzeiah.marziah66@gmail.com)) لهپست الکترونیک نویسنده مسئول مقا

  چكیده

   مقدمه

کمردرد یکی از شایع ترین و پرهزینه ترین صدمات شغلی محسوب می شود و پرستاری از جمله مشاغلی است کـه بـه علـت    

در مطالعات متعدد انجام شـده نقـش عوامـل روحـی معنـوی کمتـر مـورد         .ماهیت کاری با شیوع باالی کمردرد همراه است

 در درد کمـر  رخـداد  در نمـاز  فریضـه  و دعـا  دینـی،  باورهای نقش تعیین مطالعه این انجام از هدف سی قرار گرفته است..برر

 .است بوده پرستاران

 روش تحقیق
مورد مطالعه قرار گرفتنـد.   5992 پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی جهرم در سالتوصیفی مقطعی  مطالعه این در

و  ررسی شامل اطالعات دموگرافیک، سابقه کار، کمردرد مزمن )ابتال به کمردرد بیش از سه ماه(، شـدت درد متغیرهای مورد ب

نگرش و رفتار مذهبی بود. ابزار جمع آوری اطالعات عبارت بود از شرح حال و معاینه پزشکی، پرسشـنامه سـنجش باورهـای    

( بـرای شـدت   Visual Analogue Scale (VAS) مذهبی اسالمی، ذکر دعا و اقامه نماز واجب و شـاخص طیـف رنگـی   

با استفاده از آزمون های آماری کای دو، و آزمونهای رگرسـیونی  تجزیه و تحلیل داده ها . 51تا  5کمردرد دارای طیف عددی 

 انجام گردید .

 بحث و یافته ها
 کمـردرد  بـه  مبتال ایشان از نفر 28 که گرفتند ر قرا ارزیابی مورد سال 28/91 ± 59/1با میانگین سنی  پرستارنفر  11تعداد 

 .آمد دست به 92/1 ± 25/5مزمن بودند. میانگین شدت درد افراد مبتال به کمردرد معادل 

شیوع کمردرد در افرادی که بیشتر اوقات و همیشه دعا میکردند و نمازهای واجب خود را به جا می آوردند کمتر از دیگـران   

 .( P<15)ی که نماز را همواره اقامه می کردند از نظر آماری کمتر بودبود و شدت کمردرد نیز در افراد

 نتیجه گیری
از فته های این تحقیق تاییدی بر این مطلب است که پرستاران در معرض خطر بیشتری برای آسیب هـای کمـری هسـتند.    یا

شـش جهـت تصـحیح یـا تعـدیل ایـن       کوضمن  پیشنهاد می گردد است،کمردرد معنی دار بوده  با دعا و نماز رابطه آنجا که 

، به تعالی معنـوی  شغلی ایشانو ارزیابی مشکالت  پرستاری توجه به ارتقای سبک زندگی سالم بین نیروی کار با عوامل خطر

   توجه ویژه ای صورت گیرد. پرستاران و دینی

 پرستاران -کمردرد -: معنویت های کلیدیواژه
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 هبودی بیمارانبر سالمت و ب و معنویت بررسی تاثیر دعا

 9، ملیحه طالبی زاده*2، زینب رحمانیانمرضیه کارگر جهرمی

 دانشگاه علوم پزشکی گراش، گراش، ایران -5

 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرفانی ،مدرس زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران. -2
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران-9

  (marzeiah.marziah66@gmail.com) الکترونیک نویسنده مسئول مقالهپست 
 

 

  چكیده

رفتارهای مذهبی به ویژه دعا می تواند باعث افزایش انرژی معنوی و ایجاد نگرش مثبت در بیمـار شـود. همچنـین     : مقدمه

معنـوی سـبب انگیـزه مثبـت     استعانت مذهبی و دعا کردن نقش مهمی در قبول بیماری ها دارد و با کاهش آشـفتگی هـای   

 پژوهش با هدف بررسی ارتباط دعا برسالمت و بهبودی بیماران انجام گرفت. درمانی نیز می شود.این

مـورد جسـت و    intercessory prayerبا کلیدواژه pub med، مقاالت موجود درمروری برای این مطالعه :روش تحقیق

آن کریم، صحیفه سجادیه و مفاتیح الجنان جست و جو شـد و حـاالت   جو قرار گرفت. در عین حال، متون اسالمی همچون قر

 و آدابی که برای دعا وارد شده است بررسی شد.

مانند دارو و حتی اعمـال   تواند می افراد بهبودی و سالمت بر نیایش و دعا  وانشناسان معتقدند که اثراتر :بحث و یافته ها

پروردگار که افراد با هر مذهب و دینی خدا را می خوانند و برای شـفای روح   جراحی موثر واقع شود و رازی است در نیایش با

مطالعات جدید نشان داده است که معنویت و عقایـد مـذهبی نقـش و     .و جان بیمارشان به او پناه می برند و درمان می شوند

ه با مشـکالت بـه حسـاب مـی آینـد. در      اثر زیادی بر سالمت روانی و جسمی افراد دارند و به عنوان راهکاری رایج برای مقابل

ای از پزشکان معتقدند اگـر قبـل و   دهند و عدههای تاثیر ایمان در پزشکی را ارایه می مرکز آموزش پزشکی، درس 91آمریکا 

 نـین هم چ.بعد از جراحی یا پیش از شروع درمان بیمار، برای بهبود او دعا شود، این روند در بهبود بیمار بسیار تاثیرگذار است

تحقیقات نشان می دهد افرادی که در مراسم مذهبی شرکت می کنند کمتر دچار ببماریهای قلبی شده و اقدام به خودکشـی  

می کنند و هچنین در میان افرادی که عادت به انجام امور مذهبی از قبیل دعا و نماز دارند، بیماری افسردگی شیوع کمتـری  

 دارد.

خش است که در سال های اخیر تاثیر آن و نحوه هـای مختلـف برگـزاری آن در درمـان     دعا یک فرآیند شفاب :نتیجه گیری

افزایش عالقه و توجه دانشمندان علـوم پزشـکی بـه     .بیماری ها به طور جدی توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است

از طرف دیگر اعتراف پژوهشـگران  بررسی اثر دعا در درمان بیماری ها از یک سو حاکی از دردمندی جسم و روح بشر است و 

علوم پزشکی را می رساند که بی توجهی به چنین فرصت و امکانی یعنی استفاده از دعا و روحانیت برای درمان بیماری هـا را  

 بیش از این پذیرفتنی نمی بینند.

 

 : دعا، معنویت، سالمت بیماران های کلیدیواژه
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انی ی دربیماران سرطانی تحت شیمی درمبررسی ارتباط سالمت معنوی و حمایت اجتماع

 بیمارستان کوثرسمنان   

  1، ا لهه قدس1، مجید میر محمد خانی9فرحناز قهرمانفرد2٭ فرح عباسیان،  5نعیم السادات کیا

 متخصص پزشکی اجتماعی، مرکز تحفیفات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی سمنان-5

 ( f_abbasiyan85@yahoo.com،گرایش داخلی جراحی،) کارشناسی ارشد پرستاری-2
 ،فوق تخصص هماتولوژی ومدیکال انکولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان--9

 دانشگاه علوم پزشکی سمنانی موثر بر سالمت متخصص اپیدمیولوژی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،مرکز تحفیفات عوامل اجتماع-1
 دانشگاه علوم پزشکی سمناناستادیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، مرکز تحفیفات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  دکتری علوم تغذیه ،  -1

 ه:چكید

 :مقدمه
متاثر از عوامل فرهنگی است جنبه سرطان در هر فرهنگی یکی از ترسناک ترین بیماریها محسوب شده و همانند هر بیماری 

اقتصادی و تفاوت های شخصیتی ، تعیین  –های فرهنگی، ارزش ها و رفتارها در کنار تجربیات زندگی وضعیت اجتماعی 

 .کننده معنای سرطان برای بیمار و خانواده آنها بوده و بر چگونگی مقابله با بیماری تاثیر گذار است 

سبب هدفمند شدن زندگی و با  یک انرژی منحصر به فرد ایجاد کرده، زندگی، درمرکز قوی نیروی عنوان بهسالمت معنوی 

 سببارتقای سالمت عمومی با هدف راهکاری رایج برای مقابله با مشکالت  وخورد می  پیوند وبهبودی داشتن خوب احساس

 های طریقه ممتازترین و عروفترینم از یکی عنوان به اجتماعی حمایت.رسیدن  به باالترین سطح کیفیت زندگی می شود

 پذیرش برای مهمی کننده بینی پیش عامل اجتماعی حمایت فقدان . است رسیده ثبت به ناامیدی و تنهایی با آمدن کنار

این پژوهش در نظر دارد، ارتباط سطح سالمت معنوی با حمایت  .است سرطانی بیماران در میر و ومرگ بیمارستان در مجدد

 .ان سرطانی را ارزیابی کنداجتماعی بیمار

 روش تحقیق:
که به جهـت شـیمی درمـانی     بوده و افراد مبتال به سرطان شرکت کننده در پژوهش همبستگی نوع از توصیفی پژوهش طرح

نفر رضـایت خـود را در    561نفر بوده اند که  572کرده اند مراجعه به بخش انکولوژی بیمارستان فاطمیه و کوثرشهر سمنان 

و   ( MOSسـالمت معنوی،حمایـت اجتمـاعی)    پرسشـنامه  داده هـا از طریـق    در تحقیق اعالم داشـته انـد  .   جهت شرکت

و   t-testو آزمـون هـای    56ورژن  SPSSو آنالیز داده ها توسط نرم افـزار   پرسشنامه اطالعات دموگرافیک جمع آوری شد 

 مورد تحلیل قرار گرفت   ANOVAضریب همبستگی پیرسون و 

 ته ها:بحث و یاف
 ± 29/51مرد با میانگین سنی و انحراف معیار  % 9/97زن و  % 7/62مطالعه حاکی از آن بود که افراد شرکت کننده ها را 

تحصیالت دانشگاهی %1/55متاهل و%7/77سال بود .  89سال و حداکثر سن  59تشکیل داده اند. حداقل سن  21/11

و  57/97 ± 15/51افراد و حمایت اجتماعی افراد شرکت کننده به ترتیب داشتند. میانگین و انحراف معیار سالمت معنوی 

بوده است . سالمت معنوی و حمایت اجتماعی در خانم ها بیشتر از آقایان سرطانی بود.همچنین این مولفه ها   ±1/81 2/56

 در افراد غیر متاستاز بیماری بیشتر از افراد با بیماری پیشرفته بود .

mailto:f_abbasiyan85@yahoo.com
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(،و ایـن   r=91/1و   p=115/1عی و سالمت معنوی همبستگی مثبـت و ارتبـاط آمـاری معنـی داری بـود)     بین حمایت اجتما 

( نیز معنی   r=92/1و   p=115/1( و سالمت وجودی)   r=25/1و p=115/1ارتباط بین حمایت اجتماعی و سالمت مذهبی )

 دار شده است.

 نتیجه گیری:
ثر و زندگی بخش با بیماری مزمن خود هستند و حمایت اجتمـاعی بیمـار   بیماران سرطانی نیازمند کمک برای انطباق مو 

 میرسـد  نظر بهرا از حالت انزوا و سوگواری خارج و نقش او را همچون گذشته در محیط خانواده و اجتماع پر رنگ می نماید .

 اجتماعی حمایتهای از هره مندیبحرانی، ب شرایط در خداوند یاری به امیدواری زندگی، در معنا داشتن دلیل به مذهبی افراد

 را کمتـری  فشـار  سـرطان،  بـه   ابـتال  مثل آسیب رسان حوادث با مواجهه در واال منبعی به داشتن تعلق احساس و معنوی و

 میشوند. متحمل

 

 سرطان، بیماران سرطانی سالمت معنوی ،حمایت اجتماعی، :های کلیدیواژه
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 ام پی اچ-داروساز,دکتر حمید قهرمانی
 (بهداشتی معاونت)ایران-رشت-گیالن پزشکی علوم دانشگاه

Hamid.ghahremani@ymail.com 

 

نهـا را  های اروپایی، بیانیه کپنهاگ را در مورد رشد اجتماعی امضا کردند که آیک دهه پیش، کلیه دولتحدود  : مقدمه

بینش »هایشان را به سمت ها و جوامع( بپردازند و سیاستکرد که به نیازهای معنوی مردمشان )افراد، خانوادهمتعهد می

سوق دهند. اخیرا نیز، بعد معنوی سالمت در منشور بـانگوک  « سیاسی، اقتصادی، اخالقی و معنوی برای رشد اجتماعی

( نیز بر JCAHOگرفت. کمیسیون الحاقی اعتبار ی سازمان مراقبت سالمت )در مورد ارتقای سالمت، مورد تاکید قرار 

لزوم اعمالی که شناخت و تامین نیاز های معنوی و مذهبی بیماران را فراهم می کند تاکید کرده است. بـا ایـن تفاسـیر    

نند شناسایی نیازهای چنین به نظر می رسد که پرداختن به معنویت بدون بذل توجه کافی به مسایل زیربنایی تر آن ما

 معنوی ما را به سرمنزل مقصود که سالمت معنوی است، نخواهد رسانید.

سـنجش  ,نقلی بوده که با استفاده از کلید واژه هـای سـالمت معنـوی    -مطالعه حاضر به صورت مروری  روش تحقیق :

لف در دو دهه اخیـر بـا   نظام سالمت جهت دسترسی به کلیه مقاالت در این خصوص در کشورهای مخت,سالمت معنوی

انجام گرفت کـه حـدود بیسـت     PubMed,Google Scholar,SID,Magiran,IranDocمراجعه به سایتهای 

 مقاله همراستا با تحقیق استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت.

فقدان های گذشته انجام شده، های بسیاری که در مورد سالمت معنوی در طول دههعلیرغم پژوهش  بحث و یافته ها:

گردد. سنجش سالمت معنوی در جمعیـت ایرانـی در گـام نخسـت     ی تعریفی جامع و قابل قبول از آن مشاهده میارائه

ی مـا باشـد   های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعهی تعریفی از سالمت معنوی است که منطبق با ویژگینیازمند ارائه

ومی تعریف ارائه شده را بسنجد از جمله ضروریات این حوزه محسوب های مفهلذا طراحی و آزمون ابزاری که بتواند سازه

 گردد.می

در خصوص سالمت معنوی میتوان به نگاه حداقلی مبنی بر درمان جسمی بیماران بسنده کرد در مقابـل   نتیجه گیری:

امعـه میباشـد بـه    نگاه حداکثری و غیر ابزاری در عرض سالمت جسمی قرار گرفته و بدنبال توسعه سالمتی در فرد و ج

 گونه ایی که معنویت در خدمت همه ابعاد سالمت جامعه قرارگیرد.

طور طبیعی در جامعه شاهد طول عمر بیشتر افراد معنـوی  اگر چه معنویت روی کمیت زندگی نیز تاثیر گذار است و به

هـایی  یاده سازی آن به مولفـه برای پ وهستیم، اما برای اثبات این مدعا تحقیقات پیچیده زیادی الزم است صورت گیرد 

گیری از متخصصـان پزشـکی و پیراپزشـکی معتقـد بـر      گیری از متخصصان دین و معنویت، بهرهاحتیاج است مثل بهره

معنویت و دنیای باقی، طراحی ساختار کلینیکی برای پاسخگویی بر این بعد از سالمت در ابعاد بسـتری و سـرپایی و یـا    

 به حیطه مهم سالمت معنـوی درسـه بعـداگاهی ،    قطعا توجه تقای سالمت و پیشگیری.اقدامات عمومی سالمت مثل ار

 سالمت معنوی نیاز امروز برنامه تحول سالمت  
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 اسـالمی  جامعـه  بایسته جامعه متعالی سالم است که شایسته و تحقق برای اصولی و زیربنایی نگرش و عملکرد ،اقدامی

 . ماست

 

 سنجش سالمت معنوی,معنویت,سالمت معنوی,نظام سالمت : های کلیدیواژه
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 مراقبت معنوی در بیماری های مزمن از دیدگاه پرستاران و بیماران

 

  5، دکتر محمد ذوالعدل2، نسرین قنبری نیا*2فاطمه مصلی نژاد، 5 دکتر اردشیر افراسیابی فر

 دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج -5
 ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوجدانشجوی کارشناسی ارشد -2

Fatemeh.mosalanejad@yums.ac.ir 
 

  چكیده

   مقدمه

و ارتقـاء   بیمـاری  بـا  مراقبت معنوی نه نتها یک جزء اساسی مراقبت پرستاری است  بلکه یک منبع مهم جهت سـازگاری 

این مطالعه با هدف بررسـی  میـزان مراقبـت مبتنـی بـر      لذا سالمت معنوی افراد مبتال به بیمارهای مزمن محسوب می شود. 

 صورت گرفت.معنویت در بیماری های مزمن از دیدگاه پرستاران و بیماران 

 روش تحقیق
تحلیلی است کـه جامعـه ی مـورد پـژوهش آن را پرسـتاران شـاغل و بیمـاران مبـتال بـه           -مطالعه حاضر از نوع توصیفی

ی داخلی، نورولوژی، دیـالیز و شـیمی درمـانی بیمارسـتان هـای شـهید بهشـتی ، امـام         بیمارهای مزمن بستری در  بخش ها

-بیمار( به صـورت نمونـه   71رستار و پ 11نمونه) 521تشکیل می دهد. تعداد 5999سجاد)ع( و شهید رجایی یاسوج در سال 

ـ ااسـتفاده شـد.   مقیاس میزان مراقبت معنوی گیری غیراحتمالی  انتخاب شدند.  جهت جمع اوری داده ها از   پرسشـنامه  نی

می  "شدیدأ موافق"و  "موافق"، "مطمئن نیستم"، "مخالف"، "شدیدأ مخالف" کرتیل فیط سئوال پنج گزینه ای 57 حاوی

باشد که بطور جداگانه توسط بیماران و پرستاران تکمیل گردید. اعتبار و پایایی این پرسشنامه به زبان فارسی مورد تایید قرار 

و از طریق آمارهای توصیفی و استنباطی تجزیـه   SPSSداده های جمع اوری شده با استفاده از  نرم افزار آماری گرفته است. 

 و تحلیل گردید.

 بحث و یافته ها
در  19221 ±9212و دیـدگاه پرسـتاران    17292 ±9218نتایج مطالعه نشان می دهدکه میانگین نمرات  دیـدگاه بیمـاران،   

 درصد  91بتنی بر معنویت بوده اند و آزمون تی مستقل تفاوت معنی دار آماری را با فاصله اطمینان رابطه با میزان مراقبت م

(. بعبارت دیگر میـانگین نمـرات دیـدگاه    P=0.001(  نمرات پرستاران و بیماران نشان می دهد)2212-9229فاوت میانگین ) 

 بیماران کمتر از دیدگاه پرستاران می باشد.

 نتیجه گیری

-ند اما از نظر کمیـت ارائـه مراقبـت   هم پرستاران و هم بیماران معتقد به ارائه مراقبت های مبتنی بر معنویت هستاگرچه 

 های مبتنی بر معنویت دیدگاه ها آنها متفاوت می باشد.

 بیمار، پرستار، مراقبت معنوی : های کلیدیواژه
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 در سالمت معنوی« تعقل»جایگاه 

 .9،علی رسولی2یان،پیمان صحرای5زینب رحمانیان

 5- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

zinabrahmanian@yahoo.com. 

 .2- کاردانی فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران

 ه پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران.کاردانی فوریت های پزشکی، دانشکد -9

 چكیده

عقل و خـرد بـارزترین نیرویـی مـی باشـد کـه ذات اقـدس الهـی آن را در نهادینـه بشـر قـرار داده اسـت تـا وجـه تمـایز و                

ــف       ــان مختل ــان ادی ــاریخ و در می ــول ت ــازد. در ط ــان س ــتی را نمای ــات هس ــایر کائن ــودات و س ــه موج ــری او نســبت ب برت

اساسی ترین و مهم تـرین ابعـاد مـی باشـد. بـه ویـژه در دیـن اسـالم کـه از تعقـل و خـرد بـه عنـوان پیـامبر               خردگرایی از 

بـاطنی یــاد شـده اســت. در ســایة ایـن نیــروی تفکــر و تـدبر اســت کــه مکتـب هــای متعــددی تشـکیل شــدند. انســان در       

الت و مسـائل پـیچ در پـیچ و    طول حیات خویش با  به کـار بـردن ایـن گـوهرۀ هسـتی خـود را از تمـام چـالش هـا، مشـک          

... می رهاند تا بتواند در سـایة ایـن موهبـت الهـی بـا تـنش هـای جسـمی و روحـی مبـارزه کـرده و در سـالمت معنـوی و              

جسمی خـویش بکوشـد. ایـن نیـروی مغناطیسـی راهنمـا و رهبـری اسـت بـرای بشـر تـا بتوانـد زنـدگی تـوأم بـا آرامـش                 

تحلیلـی مـی باشـد. نتـایج      –وش تحقیـق بـه شـیوه کتابخانـه ای و توصـیفی      روحی و روانـی را بـرای خـود مهیـا سـازد. ر     

حاصل ازاین پژوهش نشـان داد کـه بـا بـه کـار بـردن قـوه تعقـل مـی تـوان راه درسـت و مسـتقیم را از بیراهـه تشـخیص               

 داد به گونه ای که این عامل باعث آرامش و آسایش روح و روان انسان می گردد.  

 ین اسالم،سالمت معنوی.عقل، آرامش، د کلیدواژه:
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 در عرفان و ارتباط آن با سالمت معنوی« ریاضت»
 .9، پیمان صحراییان2، الهام رستاد5زینب رحمانیان

 5- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

zinabrahmanian@yahoo.com. 
 دکتری زبان و ادبیات فارسی،استاد دانشگاه اقلید،ایران.-2

 کاردانی فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران. -9

 

 چكیده

یکی از آداب صوفیه خلوت و چلـه نشـینی مـی باشـد کـه راهـی اسـت بـرای سـرکوب کـردن نفـس و ریاضـت. در ایـن راه              

از دســت داد و فــدا کــرد. بایــد از خــواب و خــوراک کــم کــرد و بــر ســاعات اشــتغال و اعمــال معنــوی   بایــد همــه چیــز را

ــا         ــاند و ب ــهوات پوش ــذ و ش ــم را از لذائ ــت. چش ــن کاس ــاه ت ــرورش و رف ــد از پ ــش روح بای ــرورش و آرام ــزود. در راه پ اف

و بــه تکــریم و تعظــیم  هواهــای نفســانی مبــارزه کــرد کــه همــان جهــاد اکبــر اســت. بایــد از جــاه و مقــام دســت کشــید  

دیگران توجهی نکـرد و از نـام و ننـگ و حرمـت اجتمـاعی گذشـت. در بـاطن نیـز بایـد مراقـب بـود و از عالیـق و شـواغل              

مختلــف دوری کــرد و وسوســه هــا و خــواطر گونــاگون را نفــی کــرد کــه ریاضــتی اســت بســیار دشــوار. بــه قــول حضــرت  

 موالنا:

 در ریاضت آینه ای بی زنگ شو                             همچو آهن زآهنی بیرنگ شو             

 خویش را صافی کن از اوصاف خود                                   تا ببینی ذات پاک صاف خود

 مردن تن در ریاضت زندگی است                                     رنج این تن روح را پایندگی است.

و جسـم و پـرورش روح و روان باعـث مـی شـود انسـان بـه سـالمت معنـوی نائـل شـود بـه طـوری              پس کنار گذاشتن تـن  

 که روح همچو پر سبک و تهی می گردد و می تواند در عالم معنا سیر کند.

 

 ریاضت، عرفان، موالنا، سالمت معنوی، تسلیم، نفی خواطر.: کلیدواژه
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 سالمت معنویدر عرفان و نقش آن در « مجاهده»

 .1،علی رسولی9، مرضیه کارگر2، الهام رستاد5زینب رحمانیان

5- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران. 

zinabrahmanian@yahoo.com. 
 دکتری زبان و ادبیات فارسی،استاد دانشگاه اقلید،ایران.-2

 رشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی، جهرم، جهرم، ایران.کا -9

 کاردانی فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران. -1

 چكیده

انسان مجموعه ای اسـت دو بعـدی کـه از جسـم و روح تشـکیل شـده بـه گونـه ای کـه جسـم تمایـل بـه خـاک و جهـان               

ملکـوت و بـاال. در واقـع انسـان میـان دو ضـد قـرار گرفتـه اسـت گـاهی بـه طـرف جسـم               ماده دارد حال آنکه روح به عالم

ــه انســان در ســیر       ــد ک ــاد دارن ــر اعتق ــن ام ــر ای ــانی ب ــا در ســیر و ســلوک عرف ــه طــرف روح. عرف ــاهی ب ــل دارد و گ تمای

ــا ایــن کــار نیــرو و کشــش    جســم تکــاملیش بایــد تــن را تضــعیف و بــه کارهــای ســخت بــدنی وادارد بــه گونــه ای کــه ب

والــذین جاهــدوا فینــا » تضــعیف و بــه طــرف روح و جهــان پــاکی هــا میــل پیــدا مــی کنــد. مجاهــده واژه ای اســت قرآنــی

کسـانی کـه در راه مـا مجاهـده کننـد بـه راه هـای خـود هـدایت شـان مـی کنـیم(. هـر گـاه انسـان در                «) لنهدینهم سبلنا

بـه آرامـش روحـی و معنـوی مـی رسـد بلکـه زمینـه          مقابل هوا و هوس به طور دائـم ایسـتادگی و مقاومـت کنـد نـه تنهـا      

تحلیلـی مـی باشـد. نتـایج ایـن      -را برای تجلـی نـور حقیقـت در خـود آمـاده مـی کنـد. ایـن تحقیـق بـه صـورت توصـیفی            

 پژوهش نشان داد بین تربیت نفس و سالمت روح و روان ارتباط تنگاتنگی و مثبتی وجود دارد.

 

 سالمت معنوی.مجاهده، عرفان، تربیت نفس،  کلیدواژه:
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مت معنوی در کیفیت زندگی کاری مدیران: یک مطالعه مروریالنقش معنویت وس  

 فریده معارفی*، دکتر رسول اسالمی اکبر، محمود معارفی
 کارشناس ارشد پرستاری، مربی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

ی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایراندکترای پرستاری، استادیار، عضو هیئت علم  
 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، مربی دانشگاه آزاد اسالمی ، جهرم، ایران

 
Email:faride.maarefi@yahoo.com 

 چكیده

 مقدمه:
 محققـان نشـان  چرا کـه    تاثیر گذاردکاری مدیران های مهم سالمت است که ممکن است بر کیفیت سالمت معنوی از جنبه

بدون سالمت معنوی، دیگر ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی نمـی   و  اند که معنویت ارتباط زیادی با سالمت کلی فرد داردداده

، قابـل  کـاری  بـاالترین سـطح کیفیـت   ممکن است تواند عملکرد درستی داشته یا به حداکثر ظرفیت خود برسند و در نتیجه 

گردیده است کـه  در ایـن بـین     مـشخص کارکنان بهبـود کیفیـت کـاری جهت  ییبرنامه هادر حال حاضر . نباشد دستیابی

هدف از این مقاله ، بررسی نقش معنویت  مت معنوی برکیفیت زندگی مدیران مورد غفلت واقع شده است.النقش معنویت وس

 می باشد. زندگی کاری مدیرانمت معنوی بر کیفیت الو س

 های مرتبط از بین مقاالت متعدد مقالهی بر متون انجام گرفت که در راستای آن این مطالعه به صورت مرور :روش مطالعه

با کلید  Iranmedex،Sid،Irandoc،pubmed،sciencedirectباجستجو درپایگاههای معتبر همچونداخلی و خارجی 

 Spirituality, spiritual health, quality ofمعنوی، کیفیت زندگی کاری، مدیریت،   واژه های معنویت، سالمت

work life and management  است. استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته 5991تا  5981در فاصله سالهای

و در راستای هدف مطالعه مورد بررسی و تحلیل قرار  آمد دست به مروری مقاله51و پژوهشی مقاله11تعداد دربررسیها

 گرفت.

گذاری بر روی افراد را به عنوان مهمترین متغیردر معادلـه مـدیریت راهبـردی    نظام ارزشی کیفیت کاری، سرمایه  یافته ها:

مورد توجه قرار میدهد و براین باور است که برآورده نمودن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی بلند مـدت سـازمان منجـر    

 .خواهد شد

از نویت و سالمت معنویی باالیی برخـوردار هسـتند   که از معبیانگر آن است که مدیرانی مطالعات مختلف در این میان نتایج  

جتماع و در نهایت اینکه اکثریت قریـب بـه اتّفـاق مطالعـات،     با همکاران و اتعامل سالم  تر، سالم و باکیفیتکاری یک زندگی 

 قـادات اعت گیـری  شـکل  باعثبوده و  کاری مدیران کیفیت زندگیباالبردن مت معنوی در الحاکی از تأثیر مثبت معنویت وس

پذیری، اهمیت قایل شـدن بـرای کـار خـود،      مسؤولیت افزایش جهت مدیران در درونی کار، ایجاد محرک به ایمان و معنوی

 می گردد. کار در داری معنی

کـاری مـدیران بـیش از    بهبود کیفیت سایر عناصر مرتبط با معنویت در کنار توجه به لزوم  با توجه به نتایج   نتیجه گیری:

می گردد و نیازمند  کنکاش عمیق و جدی تر درباره عناصر و متغیرهـای مـرتبط بـا سـالمت معنـوی و نحـوه       پیش احساس 

 تعامل آنها با کیفیت زندگی کاری مدیران می باشد. 

 

 زندگی کاری، مدیریت مت معنوی، کیفیتالمعنویت، س کلید واژه ها:
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شهر  طراب زنان ناباروررفتاری در کاهش میزان افسردگی و اض–اثربخشی درمان شناختی 

 ساری
 

 علی اصغر عباسی اسفجیر5، آمنه محمدی راد2

استادیار و هیات علمی گروه علوم اجتماعی  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل، ایران -5  
دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ،دانشگاه آزاد سالمی،آمل ،ایران  -2  

asfajir@hotmail.com 
 چكیده
 میزان کاهش بر رفتاری – شناختی درمان اثربخشی از است عبارت گرفت قرار بررسی مورد تحقیق این در که موضوعی

: از عبارتند که شد دیده تدارک فرضیه دو فوق موضوع بررسی منظوربه نابارور زنان واضطراب افسردگی  

. است موثر افسردگی میزان کاهش در رفتاری -شناختی درمان-  

. است مؤثر اضطراب میزان کاهش در رفتاری -یشناخت درمان -  

 از استفاده با نمودند رجوع ماه 1 طی مریم حضرت تخصصی کلینیک به که زنان بین از فوق فرضیه آزمون منظوربه

 گروه. شدند تقسیم نفری 51 گروه دو به و انتخاب داشتند باالیی اضطراب و افسردگی که نفر 91 اضطراب و افسردگی آزمون

 ایمداخله گونههیچ کنترل گروه و اندگرفته قرار رفتاری – شناختی درمان تحت ایدقیقه 91 جلسه 8 مدت به یشیآزما

 از خام هایداده و سنجش مورد مجدداً هاآزمودنی اضطراب و افسردگی درمانی هایروش دریافت از پس. نکردند دریافت

SPSS آماری رنامهب از استفاده با استنباطی و توصیفی هایشاخص طریق ل های تحلییافته. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد 

 با همقایس در را آزماشی گروه افسردگی و اضطراب معناداری صورتبه رفتاری – شناختی درمان که دارد کواریانس نشان

 بر تاریرف -ناختیش درمان که گرفت نتیجه توانمی حاضر پژوهش هاییافته براساس. است بخشیده بهبود کنترل گروه

 با بارورنا زنان برای مؤثر ایمداخله روش یک عنوانبه تواندمی روش این و است بوده مؤثر نابارور زنان اضطراب و افسردگی

  .رود کاربه باال اضطراب و افسردگی

 

اضطراب افسردگی، رفتاری، -شناختی درمان ناباروری،: های کلیدیواژه  
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پزشكی آموزش در اسالمی یت معنویتاهم  
 نیلوفر مهکوئی5

 دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت اوز، دانشکده علوم پزشکی الرستان، الرستان. ایران

 چكیده :  

معنویت  و سالمت تاریخ، گذار در که است گونه ای به معنویت مفهوم با ما سرزمین ایرانی_اسالمی فرهنگ عمیق پیوند

 جمله وقت،  از انسانی علوم حوزه در عالی درجات به رسیدن طبابت علم اصول مهمترین از یکی که بودند تنیده درهم چنان

 داده است. می شدن سوق حکیم به تن های بیماری درمان محدود حیطه از را طبیب که است بوده کالم و فلسفه علم

آمریکایی  و اروپایی کشورهای در میالدی 21 تا 58 قرون در یعلم دانش های و علوم کیفی ارتقای و کمی افزایش با

 نمودند. تفکیک اعتقادی روحی و از را جسمی های پدیده تدریج به علم فلسفه صاحبان

 او و اوست نجات تنها راه تجربی و علمی های یافته که کرد گمان طالب علم، انسان تجربی، پژوهش های و مطالعات شروع با

 شاخص با را اعتقادی و دینی عوامل ارتباط که شد ارائه تحقیقاتی نتایج پیش، سال 11 حدود از هد رساندخوا هدفش به را

 نوشته در تدریج به و وارد سالمت تعریف در دیگر های شاخص زمان آن از و داد نشان مرگ جسمی مانند پیامدهای و ها

 آورده شد. علمی های

 و روان روح بر جسم بر درمانی مداخله هر و است روح و جسم شامل انسان. تاس انسان سالمت ارتقای و حفظ طب، موضوع

 را های بیمار آزمایش که کامپیوتری برنامه یک با نکند، توجه موضوع این به که پزشکی. بود خواهد تأثیرگذار نیز آدمی

 باعث درمان، و در تشخیص یتکنولوژ شگرف های پیشرفت و پزشکی علوم روزافزون توسعه. تفاوتی ندارد کند، می تفسیر

 زمینه به توجهی موجب بی بیماری بر تأکید این. گیرد قرار پزشکان توجه کانون در بیمار جای به بیماری است شده

است. لذا بهتر اینست که در مقوله بسیار مهم آموزش پزشکی به معنویت جایگاه  شده بیمار فرد انسانی و فرهنگی اجتماعی،

 ه شود.ویژه ای اختصاص داد

 معنویت، آموزش پزشکی.: کلیدی هایواژه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کنگره سراسری تحول نظام سالمت در حوزه معنویت، رویکردها و راهبردها

5991اردیبهشت  9 –جهرم   

91 

  

 
 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 

 بررسی مفهوم سالمت معنوی و ابعاد آن در حوزه سالمت انسان

 فاطمه مختاری5، حسن مختاری2.

.کارشناس ارشد مشاوره -5  

  جهرم، جهرم،ایران. دانشگاه علوم پزشکی ،دانشجوی کارشناسی پرستاری -2

mokhtarih71@yahoo.com 

 چكیده

. بــا هــدف بررســی مفهــوم ســالمت معنــوی و ایجــاد آن در حــوزه ســالمت انجــام شــده اســت           پــژوهش حاضــر، 

بــرای معنــا و هــدف ،تفــوق و     ســالمت معنــوی وضــعیتی از رشــد انســانی اســت کــه شــامل تــالش و جســتجو         

ــدگی     ــها در زن ــال و ارزش ــری ، اتص ــد برت ــی باش ــذهب     م ــوم م ــوع مفه ــن موض ــه ای ــرداختن ب ــام پ ــان   . هنگ ــه می ب

ســازماندهی کــه شــامل عقایــد و باورهــا اســت     از مــردم را  یتجربیــات معنــوی گروهــ   خــودمــی آیــد . مــذهب   

ــد.  ــی کن ــران         م ــود ، دیگ ــه خ ــال ب ــاهی ، اتص ــود آگ ــدگی ،خ ــدف زن ــا و ه ــه معن ــت ک ــالی اس ــن درح ــوان ای ــه عن  ب

ــر  از    ــت برت ــک واقعی ــه ی ــد    جمل ــده ان ــمرده ش ــوی ش ــالمت معن ــزای س ــل مــ  . اج ــین عوام ــر ؤدر تعی ــالمتثر ب  س

معنــوی از پــژوهش هــای پیشــین کمـــک گرفتــه شــده  و ســعی گردیــد در مـــورد مفــاهیم مــرتبط بــا متغیـــر            

ــود.      ــوان ش ــالبی عن ــه مط ــور خالص ــه ط ــی، ب ــورد بررس ــی    م ــورت تحلیل ــه ص ــژوهش ب ــن پ ــد  -ای ــی باش ــیفی م توص

 و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تحقیق و بررسی این موضوع پرداخته شده است. 

 

  .سالمت معنوی ، معنویت ، مذهب کلمات کلیدی :
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 حدیث و قرآن های آموزه مبنای بر معنوی سالمت تأمین

 *مهکوئی نیلوفر

 ایران. الرستان الرستان، پزشکی علوم دانشکده اوز، بهداشت دانشکده عمومی، بهداشت کارشناسی دانشجوی
Niloofar.mahkooei@yahoo.com 

 چكیده 

 مقدمه :

ــت فرهنــگ ــود از مراقب ــت و خ ــردی، بهداشــت اصــول رعای ــادات در ریشــه ف ــذهبی اعتق ــا م ــازمان. دارد م  بهداشــت س

ــا ســالمتی عمــر یــک »را  2159   ســال شــعار نیــز جهــانی ــود اعــالم«  خــودمراقبتی ب » اســالمی  منــابع در. نمــوده ب

 مراقبــت بــا مــرتبط روایــات و آیــات بررســی مقالــه نایــ هــدف برخــوردار اســت. ویــژه ای جایگــاه از« ســالمت معنــوی 

  .است معنوی سالمت تأمین راستای آن در تحقق راهکارهای و معنوی

  روش کار :

ــا ابتــدا مــروری، مطالعــه ایــن در  ایمــان قلبــی، تقــوا، ، مراقبــت معنــوی، معنــوی ســالمت: کلیــدی واژگــان جســتجوی ب

ــون ــورد مت ــاز م ــرآن از نی ــریم، ق ــات ک ــایپایگاه و روای ــاتی، ه ــد  اطالع  Noormagsو  Google shoolar ،SIDمانن

 .گرفت قرار تحلیل مورد سپس و جمع آوری

 یافته ها :

ــا ــه داد نشــان بررســی ه ــرین ک ــای مهمت ــی ه ــوی ســالمت ویژگ ــد معن ــاد: از عبارتن ــه اعتق ــد، اصــالت دادن ب ــه توحی  ب

 .اخروی حیات به سالمت دامنه گسترش روح، سالمت

 نتیجه گیری :

 بـر  میتوانـد  معنـوی  مراقبـت  بـر  تأکیـد  بـا  اسـالم  سـعادت بخـش   آموزههـای  بـر  تکیـه  بـا  معنـوی  سـالمت  سطح افزایش

 .بزند رقم نیز را اخروی سالمت و گذاشته تأثیر اجتماعی جامعه و روانی جسمی، سالمت ارتقای

 

 سالمت معنوی، قرآن، حدیث : کلیدی واژگان
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امام رضا )ع( های سالمت معنوی در کالمشاخص    

  2(PhD)( ، مرتضی رستگارPhD) 5فاطمه خراشادی زاده

 استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی .5

 استادیار، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی .2

 چكیده

درمانی مورد توجه قرار گرفته  -سالمت معنوی که اخیرا به عنوان بعد چهارم سالمت در ارائه خدمات بهداشتی مقدمه:

شود تببین این موضوع براساس شاخصهای مطرح شده در متون است، در در اسالم هدف اصلی خلقت انسان محسوب می

اسالمی نیز امری الزم است. این مطالعه شاخصهای سالمت معنوی را براساس سخنان امام رضا )ع( مورد بررسی قرار داده 

 است. 

مرحله: مرور نظری، کار در  1اول پژوهش، مطالعه ای کیفی به روش تحلیل مفهوم مدل هیبرید در مرحله  روش کار:

براساس قران و نهج البالغه و جامعه ایران تبیین نمود. سپس  عرصه اولیه، تحلیل اولیه، کار در عرصه نهایی و تحلیل نهایی

ودی، به جستجو در گفتارهای امام رضا )ع( و با درنظرگرفتن شاخصهای سالمت معنوی براساس مطالعه تطبیقی بر

 جستجوی موضوعی پرداخته شد. نتایج بصورت تحلیل محتوا تحلیل شدند. 

محور  1ای داشته که در امام رضا )ع( ضمن توجه به اثر متقابل جسم و روح بر یکدیگر، بیانات ویژه بحث و یافته ها:

گرایی عاشقانه )ایمان، توکل به خدا، خشنودی و رضایت به مقدرات الهی، تسلیم در برابر دستورهای الهی، داشتن روح خالق

تعبد(، عقالنیت دینی )برخورداری از سالمت عقل، داشتن بصیرت و روشن بینی(، تعادل روانی)داشتن آرامش روانی(، 

اجتماعی، توجه به حیات طیبه( و آخرت نگری ) انجام دادن واجبات، وظیفه گرایی )انجام وظایف و تکالیف، بهبود روابط 

 .دوری از محرمات، انجام حسنات( قابل ارزیابی است

سالمت معنوی در کالم امام رضا )ع( تفاوتهای اساسی با سالمت معنوی براساس دیگر فرهنگها دارد. لذا  نتیجه گیری:

یابی به سالمت جسمی بیماران ضروری است تا به اثر متقابل جسم و جامعه علوم پزشکی براساس کالم رضوی، برای دست

 .روح توجه داشته و نگاه تک بعدی به بیماران را تغییر و در راستای سالمت معنوی بیماران ارائه خدمات نمایند

درمانی. -سالمت معنوی، روح، امام رضا )ع(، خدمات بهداشتی :واژه های کلیدی  
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 مت معنوی اوساحات وجود آدمی و سال
 سعید حضوری

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 
تواند ناظر به نوع ی او در میان کائنات است و این مقام رفیع میانسان مظهر تامّ حق تعالی، امانتدار فیض خزائن و خلیفه

 ( 929( یا فقط انسان کامل باشد. )قیصری، شرح فصوص الحکم، ص591انسانی )آملی، جامع االسرار، ص

ی مادی، مثالی، عقلی کریم وجود آدمی را ترکیبی از عوالم وجود از ملک تا ملکوت معرفی کرده و آنها را در چهار مرتبهقرآن 

ی بدن، ( به عقیده برخی این مراتب به پنج مرتبه561و االهی تقسیم نموده است. )جوادی آملی، تفسیر انسان به انسان، ص

 (15منش، پژوهشی در ساحات وجود آدمی، ص نفس، عقل، قلب و روح منقسم است. )الهی

از نظر فالسفه و عرفا نیز انسان دارای مراتب و ابعاض وجودی متعددی است. مثالً حکمای متالّه غیر از بدن مراتب نفس 

ی اخیر مربوط به مقام دانند که سه مرتبهانسان را شامل عقل هیوالنی، عقل بالملکه، عقل مستفاد، محو، طمس و محق می

( یا عرفا با همه اختالفی که دارند، مراتب وجود آدمی را بعد از جسد، 169زاده آملی، عیون مسائل النفس، صفناست. )حسن

 (22آبادی، رشحات البحار، صاند. )شاهنفس، قلب، عقل، روح، سرّ، خفی و اخفی نام برده

عد غیرمادی اوست که آنها را مراتب معنوی انسان ی بدن یا جسد که بگذریم مراتب بعدی وجود آدمی مربوط به بُاز مرتبه

شماریم. ما در اینجا بر مراتب وجود آدمی از نظرگاه عرفانی تأکید داریم که درواقع مراتب کمال معنوی انسان نیز می

 های مادی است و سالمت معنوی در این مرتبهکامالً درگیر دنیا و خواسته« نفس»ی شود. انسان در مرتبهمحسوب می

پذیر نیست. با ورود به معنایی ندارد. چرا که خواهشهای مادی بسیار متعدد و بیشمارند و برآورده ساختن آنها عمالً امکان

 یابد.از تعلقات مادی کاسته شده و سالمت معنوی افزایش می« قلب»ی مرتبه

خواند و این خود باعث کاهش اظطرابات ، انسان را به دوری از هوسهای دنیوی و جذب نعمات اخروی فرا می«عقل»ی مرتبه

حضور حضرت حق در وجود آدمی کامالً احساس شده و آرامش و سالمت « روح»ی گردد. در مرتبهو فشارها بر انسان می

-رساند که نه تنها هیچ دغدغهای مییابد. تکامل در مراتب فراخودی )سرّ، خفی و اخفی( انسان را به مرتبهمعنوی افزایش می

ز مسائل دنیوی ندارد بلکه از هولهای آخرت نیز رهایی یافته و حتی نعمات بهشتی را هم خواستار نیست. انسان در این ای ا

جاست که سالمت حقیقی مراتب خود را کنار نهاده و حیات او در وجود حق فانی گشته بلکه به او بقا یافته است و این

                                                                                                  است.                                                                                             « تهذیب نفس»و « معرفت»تبی نیز صرفاً افزایش است. راه وصول به چنین مرا معنوی تحقق یافته
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معنوی در بیماران مبتال به سرطانسالمت   

 مجتبی راجی*5، محمد فیروزبخت2، آرمین تاج فر2، 

دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران-*5  

دانشجوی دکتری حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران-2  
Moj.raji1371@gmail.com 

 چكیده

 مقدمه:

مواجهه با سرطان موجب ایجاد بحران در ابعاد جسمی، روانی و معنوی بیماران می شود. بررسی عوامل مرتبط با ارتقا کیفیت 

و امید به زندگی بیماران سرطانی می تواند یک امر مهم در بهبود روند بیماری باشد. سالمت معنوی نیروی یگانه ای است 

 که ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی را هماهنگ کند و جهت سازگاری با بیماری الزم است.

 روش کار:
 ,sholarدر این مطالعه کلید واژه های بیمار، سرطان، سالمت معنوی، امید به زندگی در پایگاه های اطالعاتی شامل: 

magiran, sid, pubmed  مقاله مرتبط با  51مقاله پیدا و  21فت که به بعد مورد جستجو قرار گر 2111طی سال های

 موضوع وارد مطالعه شد.

 یافته ها:
در تمام مطالعات مورد بررسی میانگین کل نمره سالمت معنوی در بیماران سرطانی متوسط و رو به باال گزارش شده بود. در 

ان بود. در چندین مطالعه بین سالمت تمام مطالعات مورد بررسی بعد سالمت مذهبی باالتر از بعد سالمت وجودی در بیمار

معنوی و امید به زندگی ارتباط معنی دار وجود داشت. بین سالمت معنوی و کیفیت زندگی ارتباط مستقیم معنی دار وجود 

داشت، بین اعمال مذهبی و کیفیت زندگی ارتباط معنی دار مشاهده شد. بین بعد وجودی و افسردگی ارتباط معنی دار ولی 

مذهبی و افسردگی ارتباط معنی دار مشاهده نشد، همچنین بین سالمت معنوی و اضطراب از مرگ رابطه معنی دار بین بعد 

و معکوس مشاهده شد. در مطالعاتی که به صورت مداخله ای انجام شد نمره سالمت معنوی افراد آزمایش باالتر از گروه 

مذهبی افزایش بیشتری نسبت به بعد سالمت وجودی داشت.  کنترل بدست امد. همچنین در این مطالعات نمره بعد سالمت

از بیماران را باال و مثبت گزارش کرده و بین دعا و سالمت معنوی ارتباط اماری  %12طی یک مطالعه نگرش افراد به دعا در 

ان مبتال معنی داری ذکر شده است. همچنین معنویت درمانی به شیوه گروهی در سطح معنی داری در کاهش افسردگی زن

به سرطان سینه شده و باعث افزایش سالمت معنوی در این بیماران میگردد. در تمام مطالعات بین متغییرهای دموگرافیک و 

 سالمت معنوی ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد.

 نتیجه گیری:
بیماران سرطانی می تواند موجب  اعتقاد به خدا و افزایش سالمت معنوی، افزایش اعمال مذهبی در برنامه ریزی مراقبتی از

 بهبود روند درمان و کیفیت و امید به زندگی این بیماران شود.

 گان کلیدی:ژوا
 بیمار، سرطان، سالمت معنوی، امید به زندگی

 

 

mailto:Moj.raji1371@gmail.com
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 یضرورت ارتقای آموزش های پزشكی و بهداشتی در حوزه سالمت معنو
 محبوبه تقی زادگان زاده! *، زهرا شادفرد2،زهرا پیشگر9، فریده معارفی1،زهره بادیه پیمای جهرمی1

   مربی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری ، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ، ایران* -5
 مربی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری ، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ، ایران -2

 وی کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.مربی،دانشج -9

 مربی، کارشناس ارشد آموزش پرستاری ، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ، ایران -1

 پزشکی جهرم، جهرم ، ایرانمربی،عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی ، دانشگاه علوم  -1

Email: mahboob.6691@yahoo.com 

 چكیده

 بر جسم بر درمانی مداخله هر و است روح و جسم شامل انسان .است انسان سالمت ارتقای و حفظ طب، موضوع مقدمه:

های  آزمایش که کامپیوتری برنامه یک با نکند، توجه موضوع این به که پزشکی .بود خواهد تأثیرگذار نیز آدمی وروان روح

 در تشخیص تکنولوژی شگرف های پیشرفت و پزشکی علوم روزافزون توسعه .داشت نخواهد تفاوتی کند، می تفسیر را بیمار

 توجهی بی موجب ماریبی بر تأکید این .گیرد قرار پزشکان توجه کانون در بیمار جای به بیماری است شده باعث درمان، و

است.لذا این پژوهش به بررسی ضرورت ارتقای آموزش های پزشکی و  شده بیمار فرد انسانی و فرهنگی اجتماعی، زمینه به

 بهداشتی در حوزه سالمت معنوی پرداخته است.

 این مقاله به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر تدوین شده است. :روش تحقیق

 و دینی عوامل ارتباط که شد ارائه تحقیقاتی نتایج پیش، سال 11 حدود پژوهش ها نشان می دهد که از حث و یافته ها:ب

 و وارد سالمت تعریف در دیگر های شاخص زمان آن از و داد نشان مرگ جسمی مانند پیامدهای و ها شاخص با را اعتقادی

 علوم های دانشگاه علمی آموزش نین مطالعات نشان می دهندکه درشده است.همچ آورده علمی های نوشته در تدریج به

 انگلستان پزشکی های دانشکده از %19است به طوریکه شده تبدیل علمی محافل در دار بحثی به معنویت بحث دنیا پزشکی

 اندکی اطالعات ماا دارند، خود درسی برنامه در سالمت معنوی محتوای با هایی دوره آمریکا پزشکی های دانشکده از %91 و

 دوره آموزشی برنامه در  .است دسترس در آفریقا و استرالیا التین،آسیا، آمریکای کشورهای درسی برنامه در معنویت ادغام از

 و مکتب با آشنایی بیشتر جهت در که است طبیبی تربیت دوره، این تشکیل اهداف از ایران نیز یکی در پزشکی دکترای

 اما بداند او تقرب به و خدا رضای برای ای وسیله را مردم درمان و بهداشت تأمین به کمک و باشد کوشا روح تعالی تزکیه

 به طوریکه علوم .شود می احساس همچنان باشد شده تدوین متعالی هدف این به نیل برای دقیقاً که درسی برنامه به نیاز

 خودکارآمد روبرو دانشجویان تربیت در یی هایی ارسان با معنوی و علمی عظیم پشتوانه داشتن رغم علی ایران در پزشکی

 در معنویت رشد و تبلور برای را موقعیت بهترین تواند می تربیت، و تعلیم های نظام درسی های است از آنجایی که برنامه

 های روش نیز و محتوا مناسب، های فرصت و زمینه تواند می که است آموزشی نظام قلب درسی سازد و برنامه فراهم افراد

 تأکید با پزشکی علوم آموزش نظام در تحول بیند لذا ضرورت تدارک افراد جانبه همه وجود اعتالی و پرورش برای را مفیدی

   .گردد احساس می اولویت یک عنوان به اسالمی معنویت بر

 باعث پزشکی آموزش حوزه در خصوص به هدفمند، و قوی آموزشی نظام یک با توجه به اینکه وجود نتیجه گیری:

 انسان الهی فطرت با هماهنگ آموزشی برنامه اگر سویی از .شد خواهد جامعه یک سطح معنوی ارتقای و علمی شکوفایی

 وارد پزشکی های رشته آموزشی و درسی برنامه در باید کند لذا معنویت می پیدا تحقق آن نیز معنوی جنبه شود طراحی

mailto:mahboob.6691@yahoo.com


 کنگره سراسری تحول نظام سالمت در حوزه معنویت، رویکردها و راهبردها

5991اردیبهشت  9 –جهرم   

97 

  

 
 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 
 تواند می است آموزشی های برنامه طریق از اسالمی معنویت مفاهیم کننده لکه منتق معنوی درسی ی برنامه زیرا شود

 ایجاد مناسب ریزی برنامه و دقیق آموزشی اهداف تعیین با ای حرفه های کسب توانمندی برای روشن و علمی راهکارهای

 .کنند می رفتار دیده اند که آموزش گونه همان که پزشکان زیرا کند؛

 وی، آموزش پژشکی، بهداشتسالمت معنکلید واژه: 
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 ضیق زمینه  برای مراقبت معنوی در نظام سالمت
 دکتر عبدالحسن کاظمی

PhD  پزشکی، استاد و رئیس تیم تحقیقاتی اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  تبریز -و فلوشیپ اخالق زیست               
Kazemi1338@Gmail.com 

 
الیوت ، (Jess R. Pitt)  پیت جس ،(Thomas Szasz)  سزاسمتفکران برجسته ای در سطح جهانی مانند توماس 

  ایلیچایوان ، (Irvin K. Zola) زوال کنت اروین، (Michael Foucault) فوکالت میشل ،(Elliot Fridson) دسونیفر

(Ivan Illich) ، داکونرپیتر (Peter Conrad) و شیندر (Schneider)  بستر و زمینه تخصصی، فکری، ارزشی، هنجاری

آمار و ه قرار داده و بر مبنای کشورها و جوامع مختلف را مورد مداقّدر  Health Systemو فرهنگی طراحی نظام سالمت 

و  Medicalization "پزشکی زدگی" طراحی نظام سالمت به سمتو مفهوم مستندات مدغن و متقن، انحراف در ارقام و 

ام ظشدن ن تند می نمایند که عالوه بر پزشکی زدهسرا تا آنجا ارزیابی و م Overmedicalization "فراپزشکی زدگی"

فراپزشکی "و  Medicalize ، پزشکی زدهو اساس زندگی بشری ، کلMedicalization of Health Systemّ سالمت

تا آنجا پیش رفته است و در اعماق و زوایای  Medicalization  Lifeشده است و در واقع   Overmedicalize "هزد

و در نهایت  Overtestingو  Overdiagnosisسبک زندگی جوامع انسانی رسوخ کرده است که منجر به 

Overtreatment  وی رریزی، تخصصیص منابع، تربیت نیگشته و در نتیجه، طراحی، محتوا بخشی، سیاست گزاری، برنامه

یل به مداخالت بالینی می اانسانی، برنامه های آموزشی و... نظام سالمت در حد قابل توجهی دارای محتوای پزشکی و متم

اقدام برای محافظت بیماران از "یعنی ضرورت  "پیشگیری سطح چهار"مباحث و مسایل مربوط به  باشد تا جاییکه حتی

ا پیش آورده است و روشن است در شرایط که به عنوان نظام سالمت، چهارچوب و محتوا و طرحی با ر "گزند پزشکان

گرایش و تمرکز بر مداخالت پزشکی ارائه شود و پدیده های طبیعی زندگی از قبل از تولد انسان تا بعد از مرگ انسان به 

نه و مناسبت چتدانی برای ظهور و بروز معنویت عنوان موضوعات پزشکی تعریف و ارزیابی شوند؛ در چنین شرایطی، زمی

Spirituality  و مراقبت های معنویSpiritual Care  و جنبه های معنوی طبابت وجود نخواهد داشت و تعریف نخواهد

حَاجَةُ إِلَیْهِ مِنْ قُلُوبٍ عُمْیٍ وَ آذَانٍ صُمٍّ وَ طَبِیبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَى مَوَاسِمَهُ یَضَعُ ذَلِکَ حَیْثُ الْشد و تعریف: 

مقبول و مطبوع و مرسوم نخواهد  (518نهج البالغه دشتی، خطبه ) أَلْسِنَةٍ بُکْمٍ مُتَتَبِّعٌ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَ مَوَاطِنَ الْحَیْرَۀ

 بود.

ه نام نظام سالمت به روشنی نشان می دهد که نه تنها معنویت، نگاهی به سیاست گزاری و عملکرد مجموعه تعریف شده ب

و... چندان  Patient Safety، ایمنی بیمارHuman Dignity، کرامت انسانی  Patient Valuesارزش های بیماران

زندگی وضع مقبول و مطلوبی ندارد بلکه حتی با تعریف شدن و تعیّن پدیده های طبیعی حیات انسانی و مولفه های اساسی 

مانند حاملگی، زایمان، تولد، شیر دهی و وظایف مادری، رشد و بلور، ازدواج، مرگ، شخصیت، قیافه ظاهری، طاسی، یائسگی، 

بی اشتهایی، اضطراب و استرس، احساس غم و دهها موضوع نظیر مسایل فوق به عنوان مسایل و موضوعات پزشکی و در نظر 

کل هویت و زندگی و سالمت  "الت و دستورالعمل های پزشکی برای مسایل فوق، عمالگرفتن انواع و اقسام فراوانی از مداخ

بی فایده تعریف و خالصه  "کم فایده و یا حتی گاها "بشری را به حوزه پزشکی وارد نموده و در مداخالت پزشکی احتماال

کار برده اند که در این وضعیت نامطلوب را ب "تولید سالمتی"نموده اند که در این زمینه متفکرین به طعنه تعابیری مانند 

کره زمین را به بیمارستان بزرگی تبدیل کرده اند که در آن هر انسانی یک مریض دارای انواع نیازهای  "خدایان سفید پوش"

 Peripheralپزشکی پیرامونی "پزشکی و نیازمند مداخالت بالینی و پرستار در نظر گرفته می شود و لذا مباحثی مانند 

Medicine"  و توجه به انسان و کرامت ذاتی بیمار و مراقبت معنوی و.... یا به هیچ گرفته می شود و یا فقط در حد لغت و

تعاملی به پزشکی زدگی  -9مفهومی و  -2نهادی،  -5واژه و شعار  و رنگ و لعاب باقی می ماند و نظام سالمت در سه سطح 

mailto:Kazemi1338@Gmail.com
mailto:Kazemi1338@Gmail.com
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یات پزشکی پیرامونی، مراقبت معنوی و.... تنزّل پیدا می کند، نظام سالمت به کلّ هویت و سالمت انسان بدون توجه به بدیه

به وجود  "امپراطوری پزشکی"( و The expropriation of healthنفع پزشکی بالینی مصادره می شود )مصادره سالمت 

 Medical nemesis: Theدر کتاب ارزشمند (Ivan Illich)می آید و این همان مفهوم مغفولی است که ایوان ایلیچ 

expropriation of health   بیمار "به خوبی بدان پرداخته است و کجروی تا جایی پیش می رود که کلّ پزشکی به جای

پکیج سندرم "می شود، انسان بیمار  "Disease Baseبیماری محور "بصورت خودخواسته  " Patient Baseمحوری

Syndrome Package"  ،پزشکی بر مبنای بازار و تجارتدر نظر گرفته می شودMarked Based Medicine   شکل

و یا   "آرزو مدار"باب و رایج می شود و طب   Disease Mongering "سوداگری بیماری"و  "تجارت مرض"می گیرد، 

 به عنوان پیشرفت و کمال علمی و تخصصی تا بدان جا تحسین و تبلیغ می  Wish-Fullfilling Medicine "رویا روا"

 Transhumanisticتبلیغ و ترویج انجام می شود و برای  Transhuman "فرا انسان"گردد که برای ایجاد و تولید 

 اساسنامه و مرامنامه می نویسند و انجمن جهانی تاسیس می نمایند.

 

 Health System, Life Medicalization, Overmedicalization, Overtesting Overdiagnosis, Disease :های کلیدیواژه

Mongering 
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 مفهوم سالمت معنوی در ایران و جهان

 فاطمه خراشادی زاده
 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -گروه پرستاری -استادیار 

 . خ شهریار. دانشکده پرستاری و مامایی -بجنورد
F.khorashadizadeh@nkums.ac.ir 

 چكیده

پیشرفتهای علمی در حوزه سالمت در سالهای اخیر، افزایش توجه جامعه پزشکی به ایجاد سالمتی کامل برای بیماران و : مهمقد

همچنین افزایش تمایل بیماران به کسب سالمتی در این بعد، سبب گردیده است تا بعد معنوی، جایگاه ویژه ای کسب نماید. در 

بوده  سالمت و کیفیت زندگی یسالمت معنوی از مفاهیم بنیادی در ارتقاالزم است که  خصوص اهمیت سالمت معنوی ذکر این نکات

است. سالمت معنوی یک مفهوم زمینه محور است، لذا تفاوتهای متعددی در مفهوم پردازی ان در ایران و جهان وجود دارد. این مطالعه 

 و جهان انجام شده است. بصورت مرور ترکیبی بروم برای تعیین مفهوم سالمت معنوی در ایران

یکی از روشهای جستجوی متون، مرور ترکیبی یا ادغام یافته بروم می باشد. در این روش بعد از انتخاب مفهوم و  :روش مطالعه

شکل گیری سوال پژوهشی، فرایند جستجو و استخراج اطالعات آغاز می گیرد. اطالعات بازیابی شده سنتز و خالصه ای توصیفی از انها 

ان می شود. در زمانی که متون بازیابی شده زیاد باشند، سوال پژوهشی برای انتخاب متون و تعیین کلیدواژه ها بسیار مهم می باشد. بی

این کلیدواژه ها باید محدود به سوال پژوهشی و دارای دامنه محدود باشد. پایگاههای اطالعاتی و موتورهای جستجوی مناسب و مرتبط 

ید انتخاب شوند. رفرنسهای مطالعات بازیابی شده برای بدست اوردن مطالعات مرتبط ضروری است. برای استخراج با سوال پژوهشی با

اطالعات از منابع بازیابی شده، براساس سوال پژوهشی قسمتهای از متون بازیابی شده خالصه و یادداشت برداری می شود. بهتر است 

که حاوی اطالعات ضروری مرتبط با سوال و هدف پژوهشی هست، قرار داده شود. این  محتوای مورد نیاز از هر متن در قالب جدولی

نامگذاری می شود. نکته دیگری که در مرور ترکیبی بروم به ان تاکید شده است، ارزیابی  (codebooks)جدول با نام کتابچه کدبندی

یفیت متون بازیابی شده ضروری است. در مرحله تحلیل و نقادانه متون بازیابی شده است. بیان معیارهای ورود و خروج ، بررسی ک

سنتز در مرور ترکیبی، اکثر محققین از روش توضیحی برای خالصه سازی و تفسیر نتایج استفاده می کنند. لذا این مطالعه براساس 

طور شفاف هره اصلی بهطبیعت اصلی مفهوم سالمت معنوی چیست؟ چگونه این جومرور ترکیبی بروم و با این سواالت انجام شد: 

 1-1در خصوص انتخاب کلیدواژه های مرتبط، براساس تاکید مرور ترکیبی بروم تمرکز بر اهداف تحقیق و استفاده از شود؟ مشخص می

 واژه مرتبط با مفهوم موردنظر بود. نتایج براساس تحلیل محتوای کیفی تحلیل شده و کدگذاری شدند.

ان داد که مفهوم سالمت معنوی در ایران و جهان تفاوتهای اساسی و مهمی در معنای سالمت این مطالعه نش بحث و یافته ها:

معنوی و متغیرهای اصلی ان با هم دارند که متاثر از دیدگاه فلسفی و فرهنگی هر جامعه می باشد. براساس متون غیرایرانی سالمت 

رانی این معنایابی تضمین کننده سلمت معنوی نمی باشد و ضروری معنوی معطوف به داشتن معنا در زندگی می باشد. اما در متون ای

است که این معنا همان نزدیکی به خالق هستی و برقراری رابطه عاشقانه با خداوند باشد. لذا هر معنایی بیانگر دارا بودن سالمت معنوی 

وجودی و مذهبی مطرح است. براساس متون ایرانی نمی باشد. در مورد متغیرهای اصلی مفهوم سالمت معنوی در متون غیرایرانی ابعاد 

ابعاد آخرت نگری، خالق گرایی عاشقانه، سالمت روانی، وظیفه گرایی و عقالنیت دینی مطرح است. همچنین در بیان تفاوتهای معنویت 

ی و از طریق دین نهادینه ، صرفاً مناسک دینگراانساندینی با معنویت غیردینی  باید گفت عامل سالمت معنوی از نظر روان شناسان 

توان به سالمت معنوی رسید. آنها امور مقدس را عینی تصور کرده و خود را باشد. بلکه از طریق غروب آفتاب و موسیقی هم مینمی
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اینکه این دانند. اما نهایت سالمت معنوی را بالفعل شدن تمامی استعدادهای انسان میکنند. از طرفی، ملتزم به ناواقع گرایی دینی نمی

کنند. اما در متون دینی و بومی این استعدادها و تواناییها ای نمیها در انسان چیست و چه معنایی دارد، اشارهییتوانانهایت استعداد و 

د کنهای اسالمی، دقیقاً بیان میطور اخص برگرفته از آموزهبطور کامل و شفاف بیان شده است. در مقایسه، تعریف سالمت معنوی، به

 باشد.که این نهایت استعداد، نهادینه شدن صفات خالق انسان، در وجود مخلوق می

از آنجاییکه سالمت معنوی در ایران براساس آموزه های دین اسالم تبیین می شود و دین اسالم آخرین و کامل ترین : نتیجه گیری

 ر کامل تر و متعالی تر تبیین شده است.دین نیز می باشد، لذا به نظر می رسد مفهوم سالمت معنوی در ایران بطو

 سالمت معنوی، ایران، جهان، علوم پزشکی. :واژه های کلیدی
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معنوی سالمت بر نآ نقش و زندگی درسبک ها ارزش حلیلت  

  سید احمد محمودیان5، احمد عباسی دره بیدی2

ی اصفهان، ایراندانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشک -5  
کارشناس ارشد شیعه شناسی/جامعه شناسی دانشگاه اصفهان، ایران -2  

a.abbasi.d2020@gmail.com 

 چكیده

گاه ارزش ارزش ها از زیر بنایی ترین و اساسی ترین قسمت ها و مولفه های سبک زندگی می باشند که نقش و جای مقدمه:

وفای به  یر قابل انکار می باشد. ارزش های زیبا و انسانی مانند صداقت وهای مثبت و معنوی در تأمین و تضمین سالمت، غ

 عهد و بخشش و ... ارزش هایی هستند که مقبولیت عام دارند و از طرفی هم مؤثر بر سالمت فرد، جامعه می باشند.

ر نیز با پژوهش حاضهر پژوهش برای دست یابی به نتایج مطلوب ناگریز از انتخاب روش مناسب می باشد و  روش تحقیق:

شده است، که  تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روایی و مصاحبه با افراد کارشناس انجام -استفاده از روش توصیفی

-اخصدگی می باشد، زیرا که تغییر شهدف آن بررسی، توصیف و تحلیل ارزش های مناسب و نا مناسب)ضد ارزش ها( در زن

یادی تابع سبک زندگی و ارزش های آن می باشد.های سالمت تا اندازه ی ز  

مهمترین ارزش های نادرست که باعث اختالل در سالمت روحی و جسمی و کالً سالمت معنوی گردیده  بحث و یافته ها:

المال و البنون زینة الحیوۀ "است، ارزش های ظاهری و مادی می باشد؛ به عنوان مثال خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

ثروت و فرزندان آرایش زندگی دنیاست و کارهای پایدار و شایسته  ."دنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر امالال

)کارهای نیکی که پس از مردن انسان نیز باقی می ماند( از نظر پاداشی که در نزد پروردگار دارند و از نظر اینکه انسان به 

یارهای ارزش بخشی در عملکرد مردم شامل وقت گذاشتن، سوال کردن در باره آن، هزینه مع بهتر است. ؛آنها دل ببندد

آزادی با  ،ظاهر و مد لباس ها، رفاه مادی و صنعتی غذا، به جامعه دادن اهمیتدادن، عصبانی شدن و افسرده شدن می باشد. 

باشد. این ارزش ها سبب کم ارزش شدن )خنثی کردن سفارشات معصومین( می  مردم حرفبی مسئولیتی، تاثیر پذیری از 

آیا آنان »می فرماید:  علم و مطالعه، کمک به دیگران، صداقت و ساده زیستی گردیده اند. در حالی که خداوند در سوره ی زمر

و  فضل و برتری علم»و رسول اکرم صلی اهلل علیه و اله می فرمایند که: « که می دانند و آنان که نمی دانند برابر هستند؟

 «. آموختن دوست داشتنی تر از عبادت است

ارزش های متعالی و نام برده شده در قرآن و تعالیم دینی و عمل به انها و از طرف دیگر دوری و پرهیز از  نتیجه گیری:

ضد ارزش ها عالوه بر تدوین یک الگو و سبک زندگی زیبا، باعث افزایش سالمت روحی و روانی و در کل سالمت عمومی می 

گردد. لذا در این رابطه  الزم است مردم برای کسب توانائی جدا سازی ارزش های واقعی از ارزش های ساختگی و پوچ در 

 سبک زندگی آموزش ببینند و با تمرین آن مهارت را کسب نمایند. 

 

ارزش، سبک زندگی، سالمت، سالمت معنوی :واژگان کلیدی  
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 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 

 مات مراقبت از بیمارانبررسی جایگاه سالمت معنوی و ارائه خد

  
*
فاطمه کرمی

 

 جراحی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج–* دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی 
Fatemeh.karami68@gmail.com 

  چكیده

در ابعـاد مختلـف زنـدگی بیمـاران از جملـه دو بعـد       اسـترس   جادیتواند منجر به ا یم مارستانیشدن در ب یبستر : مقدمه

بوده بـه   لیدخ یمثبت سالمت جیاست که در نتا یاز مداخالت یکی تیمعنو هیمداخالت بر پا شود.سایکولوژیک  فیزیولوژیک و

هـای   عواطف مثبت، سبب عملکرد مطلوب دسـتگاه  دیبا تول ،ینیهای د مراقبت معنوی و آموزهطوری که مشاهده شده است 

با ایجـاد یـک رویکـرد     ی،گروه حرفه ا کیپرستاران به عنوان  .گردیده و از آالم روحی و روانی بیماران می کاهد کیولوژیزیف

یک جزء بسیار مراقبت معنوی پرستاری . کنندمی  یرا همراه یو مارستانیدر ب ماریب یدر طول مدت بسترکل نگر مراقبتی 

سـانی )فیزیکـی،   بـا همـه ابعـاد ان    و بـوده ماورای نیازهـای فیزیکـی   مهم پرستاری در مراقبت و تسکین درد بیماران است که 

شامل مداخالتی از قبیل در نظر داشـتن اعتقـادات معنـوی بیمـار و      و عاطفی، عقالنی، اجتماعی و روحی( آمیخته شده است

عقاید فرهنگی، ارتباط با بیمار، بودن با بیمار از طریق مراقبت کردن، حمایت کردن، همدلی، فـراهم کـردن تسـهیالتی بـرای     

  حس خوب بودن و ارجاع به روحانی می باشد. شرکت در مراسم مذهبی، بهبود

ی مروری در این زمینه شد.  به نگارش مقاله آغاز شد که منجرمتعدد  پژوهش هایاین مطالعه با استفاده از  :روش تحقیق

، Google scholar ،PubMed ،Elsevier ،SID " الکترونیــک ابزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه شــامل منــابع

IranMedex ،Irandoc " های معتبر پرستاری بود و مجامع و انجمن. 

زیسـتی، روانـی،    یمراقبتـ  ،یاگرچه مراقبت پرسـتار مرور بر مطالعات انجام شده موکد این نکته بود که  :بحث و یافته ها 

نی مراقبـت  و تنها به جنبه هـای جسـما   مراقبت معنوی، معموال در حداقل ارایه می شود اجتماعی و معنوی است اما محتوای

از جمله علل های مرتبط با این موضوع می توان به: نبود آموزش های کافی پیرامون مراقبت های معنـوی در   توجه می شود.

-ت کافی در رابطه با ارایـه مراقبـت  نداشتن دانش و مهار ،نداشتن آشنایی با بررسی نیازهای مذهبیبرنامه درسی دانشگاهی، 

 در زمینه های معنوی اشاره کرد.با بیمار موثر یجاد ارتباط ا درتوانایی و عدم های مذهبی 

، شمرده شده است زیناچ اریاست که بس یمراقبت معنوی از جمله مسائل افتیبرای در مارانیب ازیتوجه به ن :نتیجه گیری

معنوی در پرستاران نسبت به مراقبت های معناگونه  یدگاهیعادی، د یفراتر و فارر از زندگ ینگرش جادیبا ابنابراین باید 

  ایجاد کرد که این امر قابل دستیابی از طریق برطرف کردن مشکالت زمینه ای می باشد.

 

 : سالمت معنوی، خدمات مراقبتی، پرستار، بیمار های کلیدیواژه
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 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 

 ی پرستاراناخالق حرفه ا یدر ارتقا ینقش سالمت معنوبررسی 

  
*
فاطمه کرمی

 

 جراحی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج–رستاری داخلی * دانشجوی کارشناسی ارشد پ
Fatemeh.karami68@gmail.com 

  چكیده

انسان ها، موجوداتی چند وجهی هستند که نادیده گرفتن هر یک از این وجوه، بخشی حیـاتی از انسـانیت افـراد را     : مقدمه

ن را با کیفیت هـایی نظیـر فطـرت، تجربـه     معنویت، بعدی از انسان تعریف شده است که به افراد احساس بود. حذف می کند

. یافتن معنایی برای موجودیت فرد که محور هر موجودی است، القا می کند و ذهنی مقدس، تعالی فرد به سوی دانش بزرگتر

 یرمـان کارکنـان د  نیـ اسـت و ا  یو ناخوشـ  یماریب طیشرا ابند،ی یاجازه بروز و ظهور م اتیکه در آن معنو یطیاز جمله شرا

عنصـر اساسـی مراقبـت بـالینی شـناخته       ، به عنوانها که در برآورده شدن نیازهای روحی بیماران و خانواده های آن هستند

. ارائـه دهنـد   انیبه همه مـددجو  ی، ایمن و مطلوبعال تیفیبا ک یپرستار یدارند تا مراقبت ها تیپرستاران مسؤول .اندشده 

( با داشـتن پـیش   کندی م جادیا زیقابل قبول تما ریو غ قبول رفتار قابل نیبکه  یرفتار یهنجارها) اتیاخالق تیرعا بنابراین

در  یمـؤثر  نقـش  در پرسـتاران،  یبر اصول اخالق یدارد چراکه رفتار مبتن یشتریب حرفه ضرورت نیدر ازمینه معنوی مثبت 

   .دارد مارانیب یمتالبهبود و بازگشت س

ی مروری در این زمینه شد.  به نگارش مقاله آغاز شد که منجرمتعدد  یپژوهش هااین مطالعه با استفاده از  :روش تحقیق

، Google scholar ،PubMed ،Elsevier ،SID " الکترونیــک ابزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه شــامل منــابع

IranMedex ،Irandoc " های معتبر پرستاری بود و مجامع و انجمن. 

ی ؛ پرسـتاران مـی باشـد   یا اخالق حرفهنجام شده بیانگر تاثیر مثبت سالمت معنوی بر مرور بر مطالعات ا :بحث و یافته ها 

 یا و حرفـه  یو مسائل اخالقـ  دانندی به انجام درست کار م دیخود را مق مارستانیدر ببرخوردار باشند،  ییباال تیاز معنو که

 می باشد.سازمان  در اتیاخالق تیکننده رعا ینیب شیپ یدر کار به نوع تی. معنوکنندی م تیرا توأمان رعا

و نمـود   یدر کار، تجل تیو احساس معنو یمعنابخشی در پرستاران با چاشن یا اخالق حرفه تیکه رعا یزمان :نتیجه گیری

عواملی از قبیل معنویت فردی، آموزش نحـوه   آنان خواهد داشت. شتریب یریپذ تیبر مسؤول یا مالحظه قابل ریکند، تأث دایپ

. ارتبـاط دارد  میزان رعایت اخالق پرستاری حرفـه ای آنـان   ، درجه اعتقادات، تجربه زندگی و سن پرستاران بامعنوی مراقبت

و دارای درجاتی از سالمت معنوی بـه منظـور ارتقـاء اخـالق پرسـتاری،      مناسب  هیبا روح یبه انتخاب پرستاران توجهبنابراین 

 باشد. یم یضروران بیمار یمعنو یازهایاز ن یو آگاه یاخالق یریگ میتصم

 

 : سالمت معنوی، اخالق حرفه ای، پرستار، مراقبت های پرستاری های کلیدیواژه
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 بررسی جایگاه سالمت معنوی و ارائه خدمات مراقبت از بیماران

  
*
فاطمه کرمی

 

 جراحی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج–* دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی 
Fatemeh.karami68@gmail.com 

  چكیده

در ابعـاد مختلـف زنـدگی بیمـاران از جملـه دو بعـد       اسـترس   جادیتواند منجر به ا یم مارستانیشدن در ب یبستر : مقدمه

بوده بـه   لیدخ یمثبت سالمت جیاست که در نتا یاز مداخالت یکی تیمعنو هیمداخالت بر پا شود.فیزیولوژیک و سایکولوژیک 

هـای   عواطف مثبت، سبب عملکرد مطلوب دسـتگاه  دیبا تول ،ینیهای د ت معنوی و آموزهمراقبطوری که مشاهده شده است 

با ایجـاد یـک رویکـرد     ی،گروه حرفه ا کیپرستاران به عنوان  .گردیده و از آالم روحی و روانی بیماران می کاهد کیولوژیزیف

یک جزء بسیار مراقبت معنوی پرستاری . ندکنمی  یرا همراه یو مارستانیدر ب ماریب یدر طول مدت بسترکل نگر مراقبتی 

بـا همـه ابعـاد انسـانی )فیزیکـی،       و بـوده ماورای نیازهـای فیزیکـی   مهم پرستاری در مراقبت و تسکین درد بیماران است که 

شامل مداخالتی از قبیل در نظر داشـتن اعتقـادات معنـوی بیمـار و      و عاطفی، عقالنی، اجتماعی و روحی( آمیخته شده است

فرهنگی، ارتباط با بیمار، بودن با بیمار از طریق مراقبت کردن، حمایت کردن، همدلی، فـراهم کـردن تسـهیالتی بـرای      عقاید

  شرکت در مراسم مذهبی، بهبود حس خوب بودن و ارجاع به روحانی می باشد.

مروری در این زمینه شد.  ی به نگارش مقاله آغاز شد که منجرمتعدد  پژوهش هایاین مطالعه با استفاده از  :روش تحقیق

، Google scholar ،PubMed ،Elsevier ،SID " الکترونیــک ابزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه شــامل منــابع

IranMedex ،Irandoc " های معتبر پرستاری بود و مجامع و انجمن. 

زیسـتی، روانـی،    یمراقبتـ  ،یبت پرسـتار اگرچه مراقمرور بر مطالعات انجام شده موکد این نکته بود که  :بحث و یافته ها 

و تنها به جنبه هـای جسـمانی مراقبـت     مراقبت معنوی، معموال در حداقل ارایه می شود اجتماعی و معنوی است اما محتوای

از جمله علل های مرتبط با این موضوع می توان به: نبود آموزش های کافی پیرامون مراقبت های معنـوی در   توجه می شود.

-کافی در رابطه با ارایـه مراقبـت  نداشتن دانش و مهارت  ،نداشتن آشنایی با بررسی نیازهای مذهبیدرسی دانشگاهی، برنامه 

 در زمینه های معنوی اشاره کرد.با بیمار موثر ایجاد ارتباط  درتوانایی و عدم های مذهبی 

، شمرده شده است زیناچ اریاست که بس یئلمراقبت معنوی از جمله مسا افتیبرای در مارانیب ازیتوجه به ن :نتیجه گیری

نسبت به مراقبت های معنوی در پرستاران معناگونه  یدگاهیعادی، د یفراتر و فارر از زندگ ینگرش جادیبا ابنابراین باید 

  ایجاد کرد که این امر قابل دستیابی از طریق برطرف کردن مشکالت زمینه ای می باشد.

 

 ی، خدمات مراقبتی، پرستار، بیمار: سالمت معنو های کلیدیواژه
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 ی پرستاراناخالق حرفه ا یدر ارتقا ینقش سالمت معنوبررسی 

  
*
فاطمه کرمی

 

 جراحی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج–* دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی 
Fatemeh.karami68@gmail.com 

  چكیده

   مقدمه

یده گرفتن هر یک از این وجوه، بخشی حیاتی از انسانیت افراد را حذف انسان ها، موجوداتی چند وجهی هستند که ناد

معنویت، بعدی از انسان تعریف شده است که به افراد احساس بودن را با کیفیت هایی نظیر فطرت، تجربه ذهنی . می کند

از . ست، القا می کندیافتن معنایی برای موجودیت فرد که محور هر موجودی ا و مقدس، تعالی فرد به سوی دانش بزرگتر

هستند  یرمانکارکنان د نیاست و ا یو ناخوش یماریب طیشرا ابند،ی یاجازه بروز و ظهور م اتیکه در آن معنو یطیجمله شرا

 .اندعنصر اساسی مراقبت بالینی شناخته شده  ، به عنوانها که در برآورده شدن نیازهای روحی بیماران و خانواده های آن

 . بنابراینارائه دهند انیبه همه مددجو ی، ایمن و مطلوبعال تیفیبا ک یپرستار یدارند تا مراقبت ها تیپرستاران مسؤول

( با داشتن پیش زمینه کندی م جادیا زیقابل قبول تما ریو غ قبول رفتار قابل نیکه ب یرفتار یهنجارها) اتیاخالق تیرعا

در بهبود و  یمؤثر نقش در پرستاران، یبر اصول اخالق یمبتن دارد چراکه رفتار یشتریب حرفه ضرورت نیدر امعنوی مثبت 

  .دارد مارانیب یمتالبازگشت س

 روش تحقیق
ی مروری در این زمینـه شـد. ابزارهـای     به نگارش مقاله آغاز شد که منجرمتعدد  پژوهش هایاین مطالعه با استفاده از 

، Google scholar ،PubMed ،Elsevier ،SID ،IranMedex " الکترونیـک  مورد استفاده در این مطالعـه شـامل منـابع   

Irandoc " های معتبر پرستاری بود و مجامع و انجمن. 

 بحث و یافته ها 
 تیاز معنو کهی ؛ پرستارانمی باشد یا اخالق حرفهمرور بر مطالعات انجام شده بیانگر تاثیر مثبت سالمت معنوی بر 

 تیرا توأمان رعا یا و حرفه یو مسائل اخالق دانندی به انجام درست کار م دیا مقخود ر مارستانیدر ببرخوردار باشند،  ییباال

 می باشد.سازمان  در اتیاخالق تیکننده رعا ینیب شیپ یدر کار به نوع تی. معنوکنندی م

 نتیجه گیری
کند،  دایمود پو ن یدر کار، تجل تیو احساس معنو یمعنابخشی در پرستاران با چاشن یا اخالق حرفه تیکه رعا یزمان

 عواملی از قبیل معنویت فردی، آموزش نحوه مراقبت آنان خواهد داشت. شتریب یریپذ تیبر مسؤول یا مالحظه قابل ریتأث

. بنابراین ارتباط دارد میزان رعایت اخالق پرستاری حرفه ای آنان معنوی، درجه اعتقادات، تجربه زندگی و سن پرستاران با

 میتصمو دارای درجاتی از سالمت معنوی به منظور ارتقاء اخالق پرستاری، مناسب  هیبا روح یبه انتخاب پرستاران توجه

 باشد. یم یضروربیماران  یمعنو یازهایاز ن یو آگاه یاخالق یریگ

 : سالمت معنوی، اخالق حرفه ای، پرستار، مراقبت های پرستاری های کلیدیواژه
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 بررسی قرآنی تاثیر تغذیه بر سالمت معنوی

 یاسر رفیعی*حبیبه زارعی**

دانشگاه علوم پزشکی جهرم-جهرم -فارس -*: دانشجوی کارشناسی پرستاری  

دانشگاه علوم پزشکی جهرم-جهرم-فارس-**:دانشجوی کارشناسی هوشبری  
Yaser.rafie75@yahoo.com 

 

یک بر روی دیگری اثر میگذارد. بدن ما از جسم و روان تشکیل شده که با هم ارتباط دارند، و سالمت یا بیماری هر :مقدمه

های دینی همچون سایر موضوعات، مورد توجه خداوند قرار غذا و تغذیه در آموزه .بعد روانی سالمت است، سالمت معنوی

آیه قرآنی  211عـطا شده است. قریب به  تکالیف به انسانگرفته است که جهت تندرستی، تداوم حیات و توانمندی در انجام 

غذیه سالم و منطبق با استانداردهای اسالمی می کنند. بی تردید تداللت  بر اهمیت تغذیهت از معصومین)ع( ها روایو ده

دین اسالم همواره بر بهداشت  .دهداش یاری مینقشی بسزا در سالمت جسم و روح انسان دارد و او را در طی مسیر تکاملی

 تاکید فراوان دارد. روان جسم و 

 ضر یک مقاله مروری است که با استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای تهیه شده است. مطالعه حا  :روش کار

در رابطه با تغذیه سالم که گامی مهم برای نیل به سالمت جسم و جان بشمار می آید، رهنمودها و آموخته های   بحث:

استفاده از غذاهای سالم و سازگار با طبع انسانی ارزش و به اهمیت تغذیه کریم  نآمتعددی در قرآن ارایه گردیده است. در قر

به هر سه گروه مواد غذایی پروتئین، چربی وقند اشاره شده است، به عالوه در قران و احادیث از همچنین اشاره شده است. 

از نگاه قرآن  کرد. مواد غذائی مختلفی نام برده شده که از جمله آنها عسل ،شیر،خرما، انار،زیتون، انجیرو انگور می توان اشاره

سالمت تغذیه با امور معنوی و جهان بینی توحیدی در ارتباط است. برخی توصیه های قرآنی در امر سالمت و بهداشت 

: توصیه به خوردنی های حالل و طیب؛ توصیه به پرهیز از خوردنی های حرام؛ توصیه به توجه نمودن به  تغذیه عبارتند از

 .ر کیفی آننوع تغذیه و تفکر در ساختا

پس انسان، این گوهر یگانه با ساختار جسمی پیچیده که هنوز اطباء بزرگ دنیا و دانشمندان از شگفتی آن  نتیجه گیری:

انگشت به دندان می گزند، با پیروی از دستورات کتاب آسمانی و همچنین انبیاء و اولیاء الهی، می تواند راه سالمت جسم را 

نوع غذا، استفاده صحیح از نعمت های خداوند و پرهیز از اسراف و پرخوری نقش  .نیز داشته باشد یافته تا بتواند روح سالمی

بر همین  .آنها صورت گرفته است همهمی در سالمت جسمی و روحی انسان دارند که در قرآن و احادیث نگاه ویژه ای ب

 .تغذیه با سالمت معنوی ارتباط دارد یعنی آن چرا که زیرساخت ؛کنداساس سبک زندگی با سالمت معنوی رابطه برقرار می

 و جسمی و معنوی روایات و افزایش آگاهی مردم از اشارات قرانی، امکان ارتقاء وضعیت سالمت با استناد به آیات وپس 

 بهداشت تغذیه ای بشرفراهم می باشد .

سالمت معنوی_تغذیه_احادیث _قرآنکلمات کلیدی:   
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  جسمانی انسانسالمت با  یمت معنوسالارتباط معنویت و  بررسی

 

   4، یوسف حسینی 9محمد میالن ،2 یبهمن جهرم دایآ، 5*فریبا کشاورز 

 

  رانی، ا ، جهرم جهرم یدانشگاه علوم پزشک ،یی دانشجو قاتیتحق تهیعضوکم اتاق عمل ، یکارشناس یدانشجو -5
keshavarz71f@yahoo.com)( 

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک شجویی،دان قاتیتحق تهیعضو کم ی،پزشک وی دانشج -2

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیکم دبیر پرستاری ، وی دانشج -9

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیعضو کم علوم آزمایشگاهی، وی دانشج -1

 
 چكیده 

وضعیتی هدفمند و معنادار از حیات و نیز ارتباط انسان با خالق خود؛،اعتقادات ازی ،ناشیسالمت معنومعنویت و  : مقدمه

 نیبعد معنوی در مرکز او شود یو معنوی در نظر گرفته م یاجتماع ،یروان ،یستی.انسان موجودی زبه شمار می رودانسانی 

 (یو اجتماع یروان ،ی)جسم یسالمت ایر ابعادسبعد سالمت، در کنار  نیدتریبه عنوان جد یابعاد قرار دارد، سالمت معنو

و  تیارتباط معنو یبررسبا هدف  سالمت معنوی، مقاله حاضر معنویت و نظر به اهمیت. دشومی نیز آنچگیرکپاسبب ی

 انجام گرفته است. جسمانی انسان با سالمت یسالمت معنو

در  و جستجو یو خارج یمقاالت داخل نیدتریدازج باشد که با استفاده یم یمطالعه مرور کیپژوهش  نیا :روش تحقیق

 ,، (SID)یاطالعات علم گاهیوگل ، گوگل اسکوالر، پا،گ ,Medline معتبر از جمله یها تیپایگاه های اطالعاتی و سا

Iranmedex, Magiran ی و سالمت معنو ، تیو ... ، انجام شده است. در این بررسی، کلیه مطالعاتی که در زمینه  معنو

 .قرار گرفت یررسب مورد زیشده بود ن نجامی انسان اجسمانسالمت 

اولین بار یک دانشمند مسلمان ایرانی، علی بن ربن طبری،ارتقای با توجه به پژوهش های مختلف   بحث و یافته ها:

ز معنویت و سالمت معنوی باعث افزایش طول عمر،احساس رضایت ا معنوی می دید. سالمت جسمی را در معنویت و سالمت

 زندگی،برخورداری از یک زندگی سالم،تعامل سالم فرد در اجتماع ،پیشگیری از بیماری و در صورت مواجهه با بیماری ، 

چون سرطان ها،  ییها یماریبر ب یمثبت یاثرهاباعث افزایش تحمل بیماری و بهبود سریع تر بیماری شده، و می تواند

اثر معنویت بر سالمت جسمی به دلیل زیرساختارهای فردی . داشته باشد.، ها و.. تیمعلولعروق ،–قلب  ی هایماریاد،بیاعت

 شود. می پیشگیری از بیماری ها بهبود سالمت جسمانی و  های گوناگون موجب با مکانیسم، کند واجتماعی که ایجاد می

در سالمت   ادییزکه یک عامل مهم در سالمت است .  نقش  یو سالمت معنو تیمعنوباتوجه به اینکه  نتیجه گیری :

بدون سالمت معنوی، دیگر ابعاد زیستی، روانشناختی و اجتماعی نمی تواند عملکرد   نکهیا نیانسان دارد،و همچن یجسمان

کثر ظرفیت خود برسد و بنابراین باالترین سطح کیفیت زندگی، قابل دستیابی نخواهد بود. انجام ادرست داشته باشد یا به حد

های معنوی جامعه به عنوان  تقویت بنیان نیبعد از سالمت وهمچن نیو ا تیو توجه به معنو نهیزم نیدر ا شتریمطالعات ب

 .رسد یبه نظر م یمؤلفه مهم سالمتی ضرور کی

 

  ، سالمت جسمانی تیعنوسالمت معنوی ، م : های کلیدیواژه
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   پزشكیبررسی سالمت معنوی با مشارکت کاری در بین کارمندان دانشگاه علوم        

   

 1، مهسا خرم کیش1، نسرین قنبری9، دکتر اردشیر افراسیابی فر *2، طاهره عبدیان5فاطمه مصلی نژاد

 ایران دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب)س(، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، -5
 ایران ری بهداشت روان ، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب)س(، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج،دانشجوی کارشناسی ارشد پرستا  -2

  (tahreh.abdian@yums.com) پست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله

 نایرا دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب)س(، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج،دکترای تخصصی پرستاری،  -9
 ایران دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب)س(، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، --1

 چكیده

 مقدمه
معنویت یک احساس بنیادی از مرتبط بودن با خود واقعی، دیگران و کل جهان است. درگیری شغلی یا مشارکت کاری درجه 

رک می کند همکارانش خودشان را وقف شغلشان کرده اند. از آنجـایی کـه کارمنـدان دانشـگاه علـوم پزشـکی       است که فرد د

 با یمعنو المتــ س هــ بطرا یــ سربراین پژوهش با هـدف   بخصوص کادر بالینی  نقش مهمی در فرآیند درمان بیماران دارند

    گردید.یاسوج انجام  کارمندان دانشگاه علوم پزشکیدر  مشارکت کاری انمیز

 روش تحقیق
نفر از پرسـنل کـادر بـالینی دانشـگاه علـوم پزشـکی        11از  شکلـمت ریماآ جامعه و دبو همبستگی عنواز  ،این مطالعهوش ر

 شامل هشوژــ پ یاــ هاربزابا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی احتمالی انتخـاب شـدند.    ند کهدبو 5991 لسادر یاسوج 

در آنـالیز  .  دوــ ب  وتزینــ پول  _نسوـلیآ یمعنو سالمت  پرسشنامهو (  5982)  انونگوـک لیغـش یرـگیدر یاـشنامه هـپرس

 .  استفاده گردید هچندمتغیر نگرسیوو ر نپیرسو دهسا همبستگیروش داده ها از 

 بحث و یافته ها
 بود که در 18/ 2 ± 9/1و نمره درگیری شغلی  95/ 6 ±9/21نمره سالمت معنوی به طور کلی  کهداد  ننشا هاداده   تحلیل

درصـد   99و دو بعـد سـالمت مـذهبی و سـالمت وجـودی در سـطح        یمعنو سالمتو نمـره کلـی    درگیری شـغلی  ل بینک

 .مستقیم وجود دارد دار معنیو  مثبت همبستگی

 نتیجه گیری
لذا با توجه بـه اهمیـت و   . هنددمی نشاـنرا  نمازاـسدر  مذهبیو  یمعنو سالمت به توجه همیتایافته های بدست آمده از پژوهش 

نقش پرسنل بخصوص کادر بالین بیمارستان ها، الزم به توجه ویژه و بیشتری به سالمت معنوی و مشارکت کـاری کارمنـدان   

 درسازمان علوم پزشکی می باشد که برنامه های آموزشی نیز در این رابطه می توان بکار برد و تأثیر آنها را سنجید.

 

 مندان علوم پزشکی، سالمت معنوی، درگیری شغلی: کار های کلیدیواژه
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 ایرانی–سـالمت معنوی در فرهنگ اسـالمیی معنویت و بررس
 

 4 النیمحمد م،  9یوسف حسینی  ،2 یبهمن جهرم دایآ، 5*فریبا کشاورز 

 

  رانیا،  ، جهرم جهرم یدانشگاه علوم پزشک ،یی دانشجو قاتیتحق تهیعضوکم اتاق عمل ، یکارشناس یدانشجو -5

(keshavarz71f@yahoo.com). 
 .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیعضو کم ی،پزشک وی دانشج -2

 .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیعضو کم علوم آزمایشگاهی، وی دانشج -9

 .رانیجهرم، جهرم، ا یانشگاه علوم پزشکد دانشجویی، قاتیتحق تهیکم دبیر پرستاری ، وی دانشج -1

 

 چكیده 

دارد .  به گونه ای که در گذار تاریخ ، سالمت و  یمفهوم معنویت با  فرهنگ اسالمی ایرانی سرزمین ما پیوند عمیق : مقدمه

تنیدگی  هممعنویت چنان درهم تنیده بودند که در آثار بسیاری از مفاخر پزشکی ایران به ویژه مفاخر مسلمان نیزاین در

سـالمت معنوی در  ی معنویت ومقاله حاضر با هدف بررس نی. بنابرااستتاریخی معنویت و سالمت کامالً مشاهده شده 

 است. گرفته انجام ایرانی–فرهنگ اسـالمی

از جمله :  یمختلف یها تیبا استفاده از دو مرورگر و  با جستجو در سا یپژوهش به صورت  مرور نیا روش تحقیق:

انجام و ...Medline،  Iranmedex, Magiran(،SID)یاطالعات علم گاهیپا ،(pubmed، گوگل اسکوالر،پاب مد)گوگل

 ی دقیقمقاله مورد بررس 27 عدادت انیم نیمقاله در رابطه با موضوع بدست آمده و از اسایت و  98روش  نیشده ، که در ا

ابی را مطالعه و تحت تحلیل قرار داده اند و سپس با تجمیع نظر دو هر یک به تنهایی منابع انتخ . مرورگرها قرار گرفته است

 است . همرورگر یافته های پژوهش استخراج گردید

 یهاو تفاوت باشدیم مارانیدر ب یسالمت معنوو هانگرش د،یاز عوامل مؤثر بر عقا یکیرهنگ ف   بحث و یافته ها:

تأثیرگذار بر  اسالمی، مهمترین عامل در فرهنگ و فضای ایرانی ذار باشد.گ ریتأث یسالمت معنو نیز می تواند بر روی یفرهنگ

در  .معنویت نقش کلیدی در تحول تمدن و جامعه بشری داشته است می باشد. سالمت فرد رسیدن به سالمت معنوی

دینی با زندگی ارزشهای ی فتاد میلیون مسلمان زندگی میکند که پایبندی به احکام شرعه بیش ازاسالمی  –ایرانی کشور

اورهای دینی از دیرباز به عنوان ببرای حفظ  اسالمی- ایه ریزی سالمت معنوی در جامعه ایرانی. پآنان عجین شده است 

های  جنبهو  مختلف یفرهنگ ها از  پرستارانه اطالع ک یبه گونه ا است . ترین تجربه پزشکی انسان ها به کار رفته قدیمی

 بیماران یسالمت معنو یارتقاش بسزایی را نیز درارائه مراقبت های پرستاری وهمچنین ی خود نق مردم منطقه مذهبی

 داشته است.

 یهای گزار استیدر س یمعنوی و اجتماعی،روانی،انسان سالم و سالمت همه جانبه جسم کردیبر رو دیتاک نتیجه گیری :

بر ،  فرهنگ اینکه  توجه بهبا  .نموده است یورآادیا مهم رامکرر نیا زی، ن یالمی اسفرهنگ غن دارد. ای ژهیو تیاهم،سالمت

ارائه تعریفی جامع و کامل از سالمت معنوی و شاخص های آن و تبیین  وهمچنین اینکهسالمت معنوی تأثیرگذار است 

وجود  میاسال عناصر درونی جامعه براساس فرهنگ، باورها و ارزش های حاکم بر جامعه ایرانی ارتباط آن با ارکان، نهادها و

 .رسد یبه نظر م یضرور نهیزم نیدر ا شتریانجام تحقیقات بندارد.
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   ی، فرهنگ اسالمی ، فرهنگ ایرانیعنومعنویت، سالمت م : های کلیدیواژه

 
 

 بررسی مراقبت معنوی پرستاران و تاثیرآن بر روی بیماران 
 

 4، یوسف حسینی 9محمد میالن ،2، آیدا بهمن جهرمی5*فریبا کشاورز 

 

  رانی، ا ، جهرم جهرم یدانشگاه علوم پزشک ،یی دانشجو قاتیتحق تهیعضوکم اتاق عمل ، یکارشناس یدانشجو -5
(keshavarz71f@yahoo.com) 

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیعضو کم ی،پزشک وی دانشج -2

 رانیجهرم، جهرم، ا یه علوم پزشکدانشگا دانشجویی، قاتیتحق تهیکم دبیر پرستاری ، وی دانشج -9

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیعضو کم علوم آزمایشگاهی، وی دانشج -1

 

 چكیده 

مفهوم  کی نیز تیمعنو  . است یپرستار فیتعار رازیناپذ ییجدا ییمراقبت مرکز و جوهر پرستاری و همواره جز : مقدمه

بخش  کی یمراقبت معنو ،یمعنو کردن بعد دایپ تیبا توجه به اهمبه شمار می رود.  یپرستار مراقبت در شناخته شده

از این رو مقاله .می باشد یپرستار عملکرد یجزء اساس یمراقبت معنو قتیدر حق. مراقبت دهنده است یاتیح و یضرور

  انجام شده است. مختلف مارنیب یاراعه شده از طرف پرستاران بر رو یمراقبت معنو ریتاث یبررسحاضر با هدف  

مختلف ازجمله گوگل ، گوگل اسکوالر  ینترنتیا یها گاهیو با جستجو در پا یپژوهش به صورت مرور نیا روش تحقیق:

،PubMed ،magiran یاطالعات علم گاهی، پا  (SID) و... ینیبال یپزشک تیسالمت ایرانیان ، سا ی، پایگاه اطالع رسان ، 

 قیدق یمقاله مورد بررس 29تعداد  انیم نیو از ا دهو مقاله مرتبط باموضوع بدست ام تیسا 91روش  نیاانجام شده که در

 استخراج گردیده است. قرار گرفته است و سپس یافته های پژوهش 

 موجوداتی ها انسانی شود.وبیان می دارد که مشتق می پرستار هیازنظری مراقبت معنو نیمفهوم تأم بحث و یافته ها:

 نیا خواستاردر مراقبت های پرستاری ،  مارانیبانجام شده  قاتیتحقبا توجه به هستند .  یو معنو یاجتماع ،یروان ،یستیز

محور بودن مراقبت های پرستاری، سبب  ماریبنیز توجه شود. یافته ها نشان می دهد،  معنوی آنها  ازهایین به هستند که

.همچنین با توجه به  شود یاقتصادی و معنوی م ،یاجتماع ،یروح ،یجسم وی به آرامش دنیو رس ماریب مشکالت رفع

ی در مقاومت در برابر نقش قابل توجهمی تواند  بدن بیماران،  یسیستم ایمنعملکرد  با باال بردن  یمراقبت معنوها یافته

کردن استراتژی برای  دایدر پ انماریب به تواند یم ی همچنینمراقبت معنو ابتال به بیماری و بهبود بیماری داشته باشد.

 .باشد موثر ی با بیماری نیزسازگار

 خلقی حاالتروی نه تنها بر ی است که یکی از ابعاد مهم پرستار ت و مراقبت معنویمعنویبا توجه به اینکه  نتیجه گیری :

که به  یازیبه عنوان ن مچنینو هبهبود میبخشد  نیز شرایط جسمانی آنها را بلکه ،تاثیر می گذارد و سالمت روانی افراد 

فقط  ی ،سالمت یمدرن مراقبت ها ستمیسدر  ی بخشد. و نیز با توجه به اینکهم یریو نشاط وصف ناپذ رویآرامش، ن مارانیب

ضروری به نظر می رسد  است. شده و مراقبت های معنوی تقریبا به فراموشی سپرده شدهتوجه بیماران   یبه مراقبت جسمان

دانش و درک خود ی پرستارا های مراقبتاز  یمطلوب، به عنوان جزء ضرورموثر و  یمراقبت معنو نیتأم یرابکه پرستاران 

دهند و به ارائه این نوع از مراقبت نیز در بیماران  قیخود تلف یرا با مراقبت پرستار وآن ،اده گسترش د تیرا از معنو

 .بپردازند
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 ، پرستاری  یمعنو مراقبت،   تیمعنو  های کلیدی :واژه
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 ارتباط سالمت معنوی با افسردگی در بیماران ام اس:یک مطالعه مروری

 3فریبا کشاورز – 2فاطمه نسیمی*-    1محمد میالن

دانشـــــجوی پرســـــتاری،دبیر کمیتـــــه تحقیقـــــات دانشجویی،دانشـــــگاه علـــــوم پزشـــــکی جهـــــرم، جهـــــرم، ایـــــران   .5

(mohammadmilan79@gmail.com) 

 عضو هیئت علمی ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران کارشناس ارشد پرستاری، .2

 دانشجوی اتاق عمل،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران .9

 چكیده:

 ماهیت بودن مزمن .است مرکزی عصبی سیستم مزمن بیماریهای شایعترین از یکی سکلروزیسا مولتیپل زمینه وهدف:

می  بیماران در متعددی روانی اختالالت ایجاد باعث جوانی سنین در فرد ساختن درگیر و قطعی درمان و گهیآ پیش بیماری،نداشتن

 با که است، مزمن بیماریهای در بنیادین مفاهیم از یکی معنوی سالمت دارند را شیوع بیشترین افسردگی، میان این درکه   گردند

.مطالعه حاضر با میشود گرفته نظر در کاهش افسردگی و عمومی سالمت ارتقا در همم رویکردی عنوان به زندگی در هدف و معنا ایجاد

هدف بررسی ارتباط سالمت معنوی با افسردگی در بیماران مبتال به ام اس در متون ومطالعات انجام شده و رسیدن به درک عمیق آن 

  صورت گرفت.

 ,SCOPUS, PUBMEDاطالعاتی  های پایگاه در جستجو قطری از عمیق و جامع حکایی مرور مطالعه، این در روش بررسی:

PROQUEST,SCIENCE DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN, ،بیماری ام افسردگی با واژگان سالمت معنوی،

 .شد انجام سال محدودیت بدون و Depression، SPIRITUAL ، MULTIPLE SCLEROSISاس همراه با اصطالح 

سالمت معنوی به عنوان عاملی که میتواند نقش وی باالیی داشتند افسردگی کمتری داشتند افرادی که سالمت معن یافته ها:

محافظتی در برابر افسردگی اجرا کند. مطالعات نشان داده اند  که با بهبود سالمت معنوی افزایش کیفیت زندگی ،کاهش شدت عالئم 

 وکاهش عوامل آسیب زای سالمت روانی رابطه مثبت وجوددارد. 

 ای، مقابله روش یک عنوان به توان می را معنویت .مؤثر است ام اس به مبتال بیماران افسردگی بر معنویت :کلی گیری هنتیج

 .داد قرار مورد استفاده ام اس به مبتال بیماران زندگی کیفیت افزایش و روان سالمت ارتقاء برای

 ،مطالعه مروریام اس ی،افسردگ معنوی،سالمت   :کلیدی های واژه
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 سالمت معنوی در ادیان ابراهیمی
 *، دکتر محمدجواد ابوالقاسمیدکتر محمود عباسی

 مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران -5

 ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، حقوق و اخالق تحقیقات مرکز -2
mj_abolghasemi@yahoo.comEmail:  

 

 چكیده

یابیم که به دلیل روشن نبودن کاربرد اصلی واژه میاسناد سازمان بهداشت جهانی وکتب و مقاالت در با بررسی مقدمه:

باشد. به ویژه کامل مواجه میهای صادره با ابهام و سردرگمی شده و دستورالعملهای ارائه، مجموعه تعریف«سالمت معنوی»

شود. چون در نگاه ای را شامل میبه کار برده شده است، طیف گسترده« سالمت»که به عنوان صفت « معنویت»اینکه واژه 

معنا شدن گرا؛ معنویت یا جایگاهی ندارد و یا اینکه محدود به اموری است که ارتباط مستقیم با ماده دارد. با بیمادی

گرا و حداکثری؛ امور معنوی گردد ولی در نگاه معنویتور معنوی، تبیین و تعریف سالمت معنوی مشگل میمعنویت و ام

گردد. در این نگاه؛ واژه سالمت معنوی با دو ای را شامل میدارای جایگاه و شخصیّت حقیقی و حقوقی است و ابعاد گسترده

عنوی به عنوان راهی برای درمان بیماران جسمی و روانی. ب: رویکرد متفاوت قابل بررسی و پیگیری است: الف: سالمت م

 گیرد. سالمت معنوی به عنوان بعدی از سالمت که در کنار سالمت جسمی و سالمت روانی و در افقی باالتر از آنها قرار می

سالمت معنوی؛  پس از تحلیل محتوی کتب به صورت واحدهای معنی، معنای فشرده و کدها، و ارایه شبه تعریفی از روش:

 در نهایت راهکارها برای تقویت سالمت معنوی در فرد و جامعه، مبتنی بر قرآن و حدیث ارایه شد. 

 ایرابطه هستی، از بعدی چند و جامع دیدگاهی ساخت با ادیان جدید، عهد و عتیق عهد آیاتِ از بسیاری در ها:یافته

 فرد که گیردمی شکل کلیدی مفاهیمی حول معنوی سالمت میان این در و دهندمی ارائه جهان باطن و ظاهر میان معنایی

 طریق بدین. کند تعریف اند،شده ارائه مفاهیم این توسط و دارد ذاتی مطلوبیت که واحد هدفی راستای در را خود روابط همه

 ارائه رابطه طرف حوزه چهار با طارتبا ایجاد برای را دستوراتی افراد، برای معناسازی ضمن ادیان آیات، از ایگسترده بخش در

 اند.کرده

 بطور معنوی سالمت ترکیب گرچه دهد،می نشان جدید عهد و عتیق عهد کتب آیات تحلیل کلی بطور گیری:نتیجه

 برای اندیشمندان سوی از که هاییمولفه و است شده اشاره آن به کتب این آیات تمامی در اما ندارد، وجود آیات در مستقیم

 برای که است آن موید امر این است؛ شده داده تشخیص بررسی، مورد متون ، در شده گرفته نظر در معنوی سالمت مفهوم

 .کرد رجوع شناسی تکلیف و سازیمعنا هاینظام مهمترین از یکی عنوان به دین به توانمی معنوی سالمت به دستیابی

 سالمسالمت معنوی، ادیان ابراهیمی، اواژگان کلیدی: معنویت، 

 

 

 

 

mailto:mj_abolghasemi@yahoo.com
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 تبیین مفهوم سالمت معنوی در جامعه ایرانی: تحلیل مفهوم تكاملی و مرور روایتی

 
 *امیر واحدیان عظیمیحسینی، اکبر شاهمحمدرضا حاجی اسماعیلی، محمود عباسی،  فرزانه باقرنژاد، علی

 

 هران، ایران.مرکز تحقیقات بیهوشی، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ت .6
 ایران تهران، بهشتی، شهید علوم پزشکی دانشگاه پزشکی، حقوق و اخالق تحقیقات مرکزدانشیار  و رییس  .7

 های ویژه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(، تهران، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت .8
 پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(، تهران، ایرانهای ویژه دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت .9
مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث و استادیار دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(، تهران، ایران )نویسنده  .11

      ahedian63@gmail.comAmirv         مسئول(.

 

بعاد جسمی، اجتماعی، فرهنگی، عاطفی، معنوی، روحی، عرفانی، سالمتی مفهومی کل نگر بوده که ادغام کننده ا مقدمه :

های بسیاری در باطنی، ارتباطی و شناختی است. از ابعاد یاد شده، سالمت معنوی مفهومی است که کمتر درک شده و چالش

 رد. هدف مطالعه حاضر تبیین مفهوم سالمت معنوی است. مورد آن وجود دا

تدای ای در پایگاه اطالعاتی جهاد دانشگاهی تا ابدر این مطالعه از روش مرور روایتی با جستجوی سه مرحلهها : مواد و روش

 مت جسم ودرباره موضوعات مذهب، معنویت، سالمت معنوی، اعتقادات مذهبی و تاثیر سالمت معنوی بر سال 5991آذر 

گردید. روان استفاده شد. همچنین به منظور ارائه مدل مفهومی سالمت معنوی از روش تحلیل مفهوم تکاملی راجرز استفاده  

مقاله مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع سه  56مقاله حاصل از جستجوی مرحله اول،  9596از ها و بحث: یافته

آن، ارتباط سالمت معنوی با دیگر ابعاد سالمت )جسمانی، روانی، اجتماعی و علوم  مضمون کلی مفهوم سالمت معنوی و ابعاد

انسانی( و  مدل مفهومی سالمت معنوی استخراج شد. مرور گسترده متون مطالعه شده نشانگر این بود که سالمت معنوی 

تباط میان فردی و ارتباط برون فردی ( دربردارنده ابعاد مختلف درونی )ارتباط فرافردی و ارتباط درون فردی( و بیرونی )ار

هایی قابل تبدیل به هم هستند. فلسفه ارتباط برون فردی و ارتباط میان فردی برای ارضای نیازهای بوده که توسط واسطه

 کمبود )نیازهای فیزیولوژیک و اجتماعی( و فلسفه ارتباط درون فردی و فرافردی برای ارضای فرانیازها )نیازهای خودیابی و

 حقیقت یابی( است. 

اگرچه نتایج این مطالعه تعریف اولیه از مفهوم سالمت معنوی و ابعاد آن را ارائه نمود، سالمت معنوی و زیر گیری : نتیجه

های آن مفاهیمی مبهم بوده که ضرورت تحلیل و بررسی بیشتر آن به منظور تفکیک و جدا سازی آنها وجود دارد. مجموعه

تواند به طور ضح و دقیق سالمت معنوی با اثرات مشخص شده آن و اعتقادات گسترده مردم به آن میشناسایی و تعریف وا

 های غیر دارویی مورد استفاده قرار گیرد.ها و حتی درمانموثر و کارا به عنوان راهبرد مناسبی برای تاثیر بیشتر درمان

 وم تکاملی راجرزسالمت معنوی، معنویت، مرور روایتی، تحلیل مفه کلمات کلیدی:
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 بیماریتأثیر معنویت در روند درمان  مطالعه روش شناختی

 

  *2، زهرا غفاری زاده جهرمی5سعیده غفاری زاده جهرمی
 فارس، جهرم،خفر بیمارستان خاتم االنبیاء-5
 59فارس، جهرم، بلوار امام خمینی)ره(، کوچه -2

 ( (kh.ghafarizadeh@gmail.com پست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله
 

 چكیده

 مقدمه

امروزه نظر بسیاری از متخصصان و اندیشمندان را بـر   تأثیر نگرش معنوی بیماران و پزشکان بر بهبود بیماری عنوانی است که

تأثیرگذار بر سالمت فرد رسیدن به سالمت معنوی  در فرهنگ و فضای ایرانی  اسالمی، مهمترین عامل خود جلب کرده است.

توصـیف   قرآن به وسیله دهها عارف و ادیب شکل گرفته و تدوین یافته است و منبعـی بـرای   ندیشه و ادبیات آن براساسکه ا

 سـالمت  از جـامع  تعریـف  ارائـه یـک   مقالـه  این اصلی هدف سالمت معنوی و ارائه را ههای رسیدن به آن به شمار می رود.

 ایـران  بـومی  فرهنگ براساس معنوی سالمت سنجش های مقیاستحلیل  و ها شاخص و ها مؤلفه عملیاتی تعریف و معنوی

 است.

 روش تحقیق

اسنادی استفاده شده است. اطالعات و داده ها با  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است. برای جمع آوری اطالعات از روش

 تخصصی و مراجع مکتوب بایگانی شده چه به صورت اسناد خصوصی یا ویراسته، کتب روش غیرمستقیم و استفاده از اسناد

 گردآوری و مورد بررسی قرار گرفته است.

 بحث و یافته ها

سالمت معنوی به برخورداری از حس پـذیرش،  . معنویت حالتی از بودن است لیکن سالمت معنوی حالتی از داشتن است

شـود کـه    ود اطـالق مـی  متقابل مثبت با یک قدرت حاکم و برتر قدسی، دیگران و خ احساسات مثبت، اخالق و حس ارتباط

 معنوی، عواطف معنوی، شناخت یک فرآیند پویا و هماهنگ شناختی، عاطفی، کنشی و پیامدی شخصی حاصل می آید. طی

 اند. سالمت معنوی اصلی های مؤلفه معنوی ثمرات و معنوی کنش

 نتیجه گیری

 و مسـتقیم  رابطه آنان درمان در معنویت به تأثیرگذاری اعتقاد و آنان زندگی کیفیت با بیماران معنویت و بودن مذهبی

 .دارد داری معنی

 

 روش شناختیسالمت معنوی، شاخص ها، معنویت، مقیاس ها، :  های کلیدیواژه
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 بررسی ارتباط سالمت معنوی با رضایت شغلی در پرستاران شاغل در شهرستان جهرم

 9ی، ایمان حفیظی راستان*2، مریم میرزایی5نویسندگان: معصومه رحیمی

 کارشناس ارشد پرستاری، سوپروایزر بیمارستان استاد مطهری، جهرم، ایران -1

 maryammirzaei32@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشکده پرستاری، جهرم، ایران  -6

 کارشناس ارشد آمار زیستی، مرکز بهداشت شرکت نفت استان فارس، شیراز، ایران -7

 چكیده: 

 از حمایت در متعددی می شود. تحقیقات ابعاد سایر یکپارچگی سبب که است سالمت ابعاد از یکی معنوی سالمت مقدمه:

 طور به معنوی سالمت کند و وقتی تقویت را و سازگاری روانی کارکرد میتواند معنوی سالمت که دارد وجود این فرضیه

 زندگی در معنا دادن دست و از افسردگی تنهایی، ساحسا مثل روحی اختالالت دچار ممکن است فرد بیافتد، خطر به جدی

 زندگی متفاوت جنبه های بر آن تأثیر بررسی و قرار گرفته توجه مورد کمتر که است معنوی جنبه ایی (. سالمت9شود )

ی این سوال در ذهن پژوهشگران ایجاد شده است که آیا سالمت معنوی میتواند با رضایت شغل .میرسد نظر به افراد، الزم

 پرسنل پرستاری در ارتباط باشد؟

پرستار در یکی از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان جهرم با  96تحلیلی، تعداد  -در طی یک مطالعه توصیفی :روش تحقیق

روش نمونه گیری تصادفی وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطالعات، پرسش نامه اطالعات دموگرافیک، سالمت معنوی 

الیسون و پرسش نامه رضایت شغلی )در سه حیطه شناخت، حقوق و مزایا، نظارت و سرپرستی( بود که  روایی و پالوتزین و 

و امار توصیفی و  21نسخه  SPSSپایایی هر دو ابزار در مطالعات قبلی به تایید رسیده است.  داده ها با استفاده از نرم افزار 

 تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

( زن و مابقی مرد بودند. میانگین سنی افراد %2/19نفر ) 11پرستاری که وارد مطالعه شدند  96از مجموع  یافته ها: بحث و

( %7/91نفر ) 91بود. نمره سالمت معنوی در اکثر نمونه ها  85±1/9سال بود. نمره کل سالمت معنوی در نمونه ها  9/7±1/95

( رضایت شغلی %6/12نفر ) 11( از افراد رضایت شغلی متوسط و %1/17نفر ) 11ود. ( در حد باال ب%9/1نفر ) 1در حد متوسط و 

بیشترین و در حیطه نظارت و سرپرستی با نمره  8/51±6/5در حد باال داشتند. رضایت شغلی در حیطه شناخت با نمره 

د رابطه معناداری یافت نشد (. بین سالمت معنوی افراد و میزان رضایت شغلی افراP=111/1از همه کمتر بود ) 1/2±7/7

(69/1=P .) 

مطالعه حاضر نشان داد که بین سطوح سالمت معنوی و رضایت شغلی در پرستاران رابطه وجود ندارد که شاید  نتیجه گیری:

 بتوان دلیل آن را تاثیر سایر فاکتورها همچون سطح درآمد، محیط کاری، ساعات کاری و ...  در رضایت شغلی افراد دانست.

 سالمت معنوی، رضایت شغلی، پرستاران :ژه های کلیدیوا
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 بررسی ارتباط بین نگرش معنوی و نگرش ناکارآمد در نوجوانان دیابتی بستری در 

 4931بیمارستان های علوم پزشكی شیراز در سال 

 
 *2، نرگس صادقی5فرور جبروز

 fjebrooz@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، خوراسگان، ایران، -5
 n45sadeghi@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، خوراسگان، ایران، -2

 

  چكیده

ی یکی از اجزای زندگی سالم توجه به نیازهای معنوی است. اهمیت معنویت و رشـد معنـوی انسـان در چنـد دهـه      : مقدمه

« معنویـت سـالم  »خـود جلـب کـرده اسـت.     شناسان و متخصصان بهداشت روانی را بهروز افزون توجه روان صورتیگذشته به

تـوان ناشـی از عمـق آگـاهی انسـان و      نگرش معنوی را مـی  .آزادی فرد، استقالل، عزّت نفس و نیز مسئولیت اجتماعی اوست

ها های آنها و روابط و وابستگیرون و ذات و ماهیت آنکند و به دشناخت او دانست که از سطح و ظاهر اشیا و امور عبور می

چنان که در قرآن کریم، آیات متعددی بـه تفکـر و تعقّـل در مخلوقـات و     نماید؛ هموجوی علت و معنا نفوذ میبا هدف جست

 .کندهای طبیعی برای رسیدن به شناخت نسبت به خداوند و درک حضور او دعوت میپدیده

عنـوان یـک عامـل    صورت مسـتقیم و یـا بـه   های افسردگی بهساز در شروع دورهعنوان یک عامل زمینهبه های ناکارآمدنگرش

ویـژه نوجوانـان بـروز    ها در افـراد بـه  یکی از مشکالت بیماری پذیری در تحت شرایط فشارزای محیطی تلقی شده است.آسیب

های پذیرش بیمـاری ضـمن کـاهش    کارگیری روشرند که بهکارآمد در برابر بیماری است. پژوهشگران بر این باوهای نانگرش

دهد. تأثیر نگرش بیماران بر بهبود بیماری عنوانی است که امروزه نظر بسیاری عالئم بیماری، خودکارآمدی فرد را افزایش می

 از متخصصان و اندیشمندان را بر خود جلب کرده است.

شامل کلیه نوجوانان مبـتال بـه دیابـت     پژوهش،  این آمارى ى پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است جامعه :روش تحقیق

نفـر   519باشند تعداد واحدهای پژوهش در مجموع در بیمارستان های علوم پزشکی شیراز بستری می 5991بود که در سال 

ضـرایب  و اف معیـار( تعداد )درصد( و میانگین )انحرگیری در دسترس بود. از آمار توصیفی . روش نمونهاز نوجوانان دیابتی بود

 شد.انجام  spssنرم افزار آماری  21تحلیل ها با نسخه استفاده شد.  همبستگی

 ها و نتایج عمده همراه با پیشنهادهای احتمالی ارائه شود. ای از یافتهدر این بخش، خالصه :بحث و یافته ها

بیمارستان های علـوم پزشـکی شـیراز در حـد      نتایج  نشان داد که نگرش معنوی نوجوانان دیابتی بستری در :نتیجه گیری

متوسط و نگرش ناکارآمد در حد متوسط باالست و بین نگرش معنوی و نگرش ناکارآمد در نوجوانـان دیـابتی بسـتری رابطـه     

 وجود دارد.

 

 های ناکارآمدنگرش ،پذیریآسیب ،افسردگی ،قرآنمعنوی،  نگرش، معنویت:  های کلیدیواژه
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 یسرطان مارانیدر ب یو افسردگ یارتباط سالمت معنو

   

 4منصور درویش تفویضی، 9مهران فرزانه، 2فریبا کشاورز ، * 5یبهمن جهرم دایآ

  a.bahmanjahromi@gmail.comرانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیعضو کم ی،پزشک یدانشجو -1

 .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یی دانشجو قاتیتحق تهیق عمل ،عضوکماتا یکارشناس یدانشجو -2

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیکمی،دبیرهوشبر یکارشناس یدانشجو -9
 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیکارشناس ارشد فلسفه اخالق، مرکز تحق -1

 چكیده

 مقدمه

قـرن حاضـر و    یهـا  یمـار یب نیاز مهم تر یکیسرطان همچنان به عنوان  ،یقابل توجه علم پزشک یهاشرفتیبا و جود پ

مبـتال بـه    مـاران یدر ب یقلب و عروق مطرح است. اسـترس، اضـطراب و افسـردگ    یها یماریبعد از ب ریعلت مرگ و م نیدوم

 باشد.  ییدارو یدرمان ها اییماریب کیولوژیزیا عوامل فییماریاثر بتواند در  یم میعال نیاست و ا جیسرطان را

 روش تحقیق
 ت،یـ معنو یهـا  دواژهیـ کل انیـ باشـد کـه از م   یم 2111-2151، از سال صورت گرفته یقبل قاتیبر تحق یپژوهش مرور نیا

اخالق داخل کشـور انتخـاب   از مجالت معتبر  یمورد بررس یو سرطان انتخاب شده اند. پژوهش ها یافسردگ ،یسالمت معنو

 شده اند.

 بحث و یافته ها
 مـاران یب نیـ ا یدر عدم قبول درمان از سـو  یو عامل مهم یسرطان مارانیبقا در ب زانیعامل خطر در کاهش م کی یافسردگ

ـ  یمعنـ  یوجود ارتباط آمار انگریمطالعه ب نیچند یها افتهیاست که  یدر حال نیباشد. ا یم ت سـالم  یسـطوح بـاال   نیدار ب

 نیـ در ا یخودکشـ  دیـ درخواست مـرگ زودتـر از موعـد و عقا    ،یدیناام ،یسالمت روان از جمله افسردگ یها ریو متغ یمعنو

مثـل احسـاس    یفرد ممکـن اسـت دچـار اختالاللـت روحـ      فتد،یبه خطر ب یبه طور جد یسالمت معنو یاست. وقت مارانیب

 یمـ  یثرشود، به طـور مـو   یم تیآنها تقو یکه سالمت معنو یانماریشود. ب یو از دست دادن معنا در زندگ ی،افسردگییتنها

از منـابع   یناشـ  تیـ حما نیبگذراننـد. بنـابرا   یخود را به خـوب  یماریمراحل آخر ب یخود سازگار شوند و حت یماریتوانند با ب

کـاهش و کنتـرل    ،یزنـدگ  تیـ فیبهبـود ک  یتوانـد بـرا   یباالتر سودمند است و م یو داشتن ارتباط با قدرت یمذهب ای یمعنو

 سودمند باشد. یمثبت پزشک جیو نتا میکاهش شدت عال ،یفرد نیب تیاختالالت سالمت روان، حما
 نتیجه گیری

سـالمت   رنـده یکـه دربرگ  یبرنامه جامع مراقبتـ  کینیرسد با تدو یبه نظر م ران،یمردم ا یبا توجه به فرهنگ غالب مذهب

برخـوردار خواهـد    یبـاالتر  یاز اثربخش ،یسرطان مارانیو اضطراب در ب یگدرمورد افسرد یباشد مداخالت پرستار زین یمعنو

 گـاه یاز جا تیـ که مـذهب و معنو  یرانیدر جامعه ا یمعنو یو باورها یمذهب اداست کادر درمان با درنظر گرفتن ابع دیشد. ام

 ارائه کنند. مارانیرا به ب یموثرتر یبرخوردار است، مراقبت ها یا ژهیو

 سالمت معنوی، افسردگی، اضطراب، سرطان:های کلیدیواژه
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 یسالمت معنو یبر ارتقا یمثبت نگر یرگذارینحوه تاث یبررس
 

 2زارعان وحید ،3تفویضی درویش منصور ،2فرزانه مهران ،  1جهرمی بهمن آیدا

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیعضو کم ی،پزشک یدانشجو -5

a.bahmanjahromi@gmail.com 

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیکمی،دبیرهوشبر یکارشناس یدانشجو -2

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیکارشناس ارشد فلسفه اخالق، مرکز تحق -9

 

 

 چكیده

 :مقدمه
ای برخوردار است، مثبت درمانگری اسالمی و ارتقای سالمت معنوی از جایگاه ویژههایی که در دیدگاه روانیکی از زمینه

 باشد.این روش نشاط انگیز و امیدوارکننده است و سبب شده فرد دربرابر عوامل منفی احساس یأس نکند.نگری می

 روش کار:

م شده است. اطالعات حاصل با استفاده از پژوهش های انجام شده و مطالب مکتوب تحقیق به روش مروری)کتابخانه ای( انجا

و کتب دست اول از 5991-5981جمع آوری و تدوین شده است. عمده ترین مراجع مورد استفاده مجالت علمی از سال 

 میان کلید واژه های طب مکمل، طب معنوی، سالمت معنوی، مثبت نگری بوده است.

 بحث:
و نحوه فکر کردن نقش بسیار مهمی در زندگی انسان دارد. انسان ها همواره با نوع تفکر خود و نگرشی که به اندیشیدن 

شر و بد نمی داند، بلکه لحظه  ،جهان دارند از یکدیگر متمایز می شوند. انسانی که مثبت می اندیشد، هیچ اتفاقی را در عالم

مثبت نگری که در متون روایی از آن به حسن ظن نیز .عالم می داند به لحظه آن را حساب شده و تحت کنترل خالق بزرگ

تعبیر شده است؛ در افزایش امیدواری موثر بوده و امیدواری در آرامش روانی و تسریع روند بهبودی تاثیر خواهد داشت.وجه 

یکی از الگوهای مثبت برتری مثبت نگری رضایت خالق است نه خلق. بنابراین مثبت نگری جنبه قدسی و عالی تری دارد.

نگری امید به دور کردن بدی توسط خالق می باشد.بنابراین فرد با این باور، سختی ها را با امید سرانجام نیک پشت سر 

 خواهد گذاشت.

 نتیجه گیری:

های سالمت معنوی در بعد شناختی و رفتاری همچنین افزایش امید به پژوهش ها تایید نموده که مثبت نگری بر شاخص

 زندگی در افراد اثر دارد.

 

 طب مکمل، طب معنوی، سالمت معنوی، مثبت نگری کلید واژه های:

 
 

 

 

 

 

mailto:a.bahmanjahromi@gmail.com
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 بررسی تاثیر دعا بر کیفیت زندگی بیماران دچار کانسر

 2، حبیبه زارعی1یاسر رفیعی

 Yaser.rafie75@yahoo.com، دانشگاه علوم پزشکی جهرم-جهرم -فارس -: دانشجوی کارشناسی پرستاری5

 دانشگاه  علوم  پزشکی  جهرم -جهرم  –فارس  –دانشجوی کارشناسی هوشبری :2

 

نیازهای معنوی به عنوان یکی از عمیق ترین نیازهای بشر از نیازهایی است کـه شناسـایی و تـامین     مقدمه:

ل مربـوط بـه معنـا و    ئآن در ارتقای سالمت و توسعه پاسخ به بیماری، جایگـاه ویـژه ای دارد. امـروزه، مسـا    

به گونه ای که می تواند به طـور جـدی    ،معنویت به عنوان مولفه هایی ضروری در تجربه بیماری های مزمن

.یکی از مهـم  نگاه افراد را نسبت به خود، بیماری و آینده تحت تاثیر قرار دهد موردپذیرش قرار گرفته اسـت 

ی سرطان می باشد. لذا اسـتفاده  ترین بیماری های مزمنی که امروزه با شیوع باالی آن مواجه هستیم بیمار

 از معنویات به عنوان ابزاری جهت تسکین یا بهبود کیفیت زندگی این افراد ضروری می نماید.

: مطالعه حاضر یک مقاله مروری است که با استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانـه ای تهیـه شـده    روش کار

 است.  

بـه طوریکـه فـرد را     شـود بعاد جسمی، روانی و معنوی مـی مواجهه با سرطان موجب ایجاد بحران در ابحث: 

دچار مشکالت وجودی،احساسی و روانی مـی کنـد.بیماران مبـتال بـه بیمـاری هـای صـعب العـالج از جملـه          

تواند منبع مقاومـت در  می دعا و عبادت بیماران سرطانی به طب مکمل از جمله دعا درمانی روی می آورند.

بر این بحران وایـن   و باعث ارتقـای سـالمت معنـوی در ایـن بیمـاران گـردد       باشد در بعد معنویها بویژه برا

 .نگرش مطلوب و مثبت به دعا درمانی است که باعث روی آوردن این بیماران به این طـب مکمـل مـی شـود    

 بـه کـار مـی برنـد.     ی خودعبادت را به عنوان روشی برای مقابله با پیشرفت بیمار ،بیماران مبتال به سرطان

بین تناوب دعا کردن و سالمت معنـوی بیمـاران مبـتال    العات انجام شده در این زمینه نشان داده اند که مط

؛که به عبارتی هر چه تناوب دعا کردن افزایش مـی یابـد سـالمت معنـوی ایـن      به سرطان ارتباط وجود دارد

 بیماران هم باال می رود.

مت معنوی و بهبود حال بیماران سرطانی وجـود دارد  نتایج یافته ها رابطه معنا داری بین سالنتیجه گیری:

به طوریکه دعا درمانی تاثیر مثبت در کاهش شدت وخامت حـال بیمـاران دارد و معنویـت نقـش مهمـی در      

در مراقبـت از ایـن بیمـاران    سازگاری با شرایط استرس زای ناشی از بیماریهای مزمن دارد.پس می بایسـت  

.چنانچه برنامه ریزی دقیقـی  ی از راهکارهای ارتقای سالمت معنوی توجه شودباید به مقوله دعا به عنوان یک

برای پزشکان در زمینه آموزش روش های طب مکمل صورت پذیرد،می توان امیدوار بـود اسـتفاده صـحیح و    

 موثر و مفید تری از طب مکمل در ایران انجام گیرد.  

 سالمت معنوی،دعا،سرطان: کلمات کلیدی
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 معنوی پرستاران و تاثیرآن بر روی بیماران  بررسی مراقبت
 

 4حسینی یوسف ، 3میالن محمد ،2جهرمی بهمن آیدا ،1 کشاورز فریبا
 

 چکیده 

 

مفهوم  کی نیز تیمعنو  . است یپرستار فیتعار رازیناپذ ییجدا ییمراقبت مرکز و جوهر پرستاری و همواره جز : مقدمه

بخش  کی یمراقبت معنو ،یمعنو کردن بعد دایپ تیبا توجه به اهمی رود. به شمار م یپرستارمراقبت  در شناخته شده

از این رو مقاله .می باشد یپرستار عملکرد یجزء اساس یمراقبت معنو قتیدر حق. مراقبت دهنده است یاتیح و یضرور

  م شده است.انجا مختلف مارنیب یاراعه شده از طرف پرستاران بر رو یمراقبت معنو ریتاث یبررسحاضر با هدف  

مختلف ازجمله گوگل ، گوگل اسکوالر  ینترنتیا یها گاهیو با جستجو در پا یپژوهش به صورت مرور نیا روش تحقیق:

،PubMed ،magiranیاطالعات علم گاهی، پا  (SID) و... ینیبال یپزشک تیسالمت ایرانیان ، سا ی، پایگاه اطالع رسان ، 

 قیدق یمقاله مورد بررس 29تعداد  انیم نیو از ا دهقاله مرتبط باموضوع بدست امو م تیسا 91روش  نیانجام شده که درا

 استخراج گردیده است. قرار گرفته است و سپس یافته های پژوهش 

 موجوداتی ها انسانی شود.وبیان می دارد که مشتق می پرستار هیازنظری مراقبت معنو نیمفهوم تأم بحث و یافته ها:

 نیا خواستاردر مراقبت های پرستاری ،  مارانیبانجام شده  قاتیتحقبا توجه به هستند .  یو معنو یاعاجتم ،یروان ،یستیز

محور بودن مراقبت های پرستاری، سبب  ماریبنیز توجه شود. یافته ها نشان می دهد،  معنوی آنها  ازهایین به هستند که

.همچنین با توجه به یافته  شود یاقتصادی و معنوی م ،یاجتماع ،یروح ،یوی به آرامش جسم دنیو رس ماریب مشکالت رفع

ی در مقاومت در برابر ابتال به نقش قابل توجهمی تواند  بدن بیماران،  یسیستم ایمنعملکرد  با باال بردن  یمراقبت معنوها 

ی با راتژی برای سازگارکردن است دایدر پ مارانیب به تواند یم ی همچنینمراقبت معنو بیماری و بهبود بیماری داشته باشد.

 .باشد موثر بیماری نیز

 خلقی حاالتروی نه تنها بر ی است که یکی از ابعاد مهم پرستار ت و مراقبت معنویمعنویبا توجه به اینکه  نتیجه گیری :

که به  یازیبه عنوان ن و همچنینبهبود میبخشد  نیز شرایط جسمانی آنها را بلکه ،تاثیر می گذارد و سالمت روانی افراد 

فقط  ی ،سالمت یمدرن مراقبت ها ستمیسدر  ی بخشد. و نیز با توجه به اینکهم یریو نشاط وصف ناپذ رویآرامش، ن مارانیب

ضروری به نظر می رسد  است. شده و مراقبت های معنوی تقریبا به فراموشی سپرده شدهتوجه بیماران   یبه مراقبت جسمان

دانش و درک خود ی پرستارا های مراقبتاز  یمطلوب، به عنوان جزء ضرورموثر و  ینومراقبت مع نیتأم یبراکه پرستاران 

دهند و به ارائه این نوع از مراقبت نیز در بیماران  قیخود تلف یرا با مراقبت پرستار وآن ،اده گسترش د تیرا از معنو

 بپردازند.
 

 ی، پرستاریمعنو مراقبت، تیمعنو  : های کلیدیواژه
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 جهرم پزشكی علوم دانشگاه دانشجویان زندگی در کیفیت با مذهبی بین باورهایبررسی 

 آبادی قطب قاسمی جواد

 ایران ، جهرم ؛ جهرم پزشکی علوم دانشگاه روانشناسی ارشد کارشناس

 

 هدف ترین مهم عنوان به را زندگی کیفیت بهبود برخی که است حدی به زندگی کیفیت اهمیت امروزه : هدف و زمینه

 باشد می مذهبی باورهای کند ایجاد تغییراتی زندگی کیفیت در تواند می که عواملی جمله از.  برند می نام درمانی داخالتم

 انجام جهرم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان زندگی کیفیت با مذهبی باورهای بین رابطه تیین هدف با حاضر پژوهش. 

  . گردید

 جهرم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان ی کلیه را آماری جامعه باشد می همبستگی نوع از توصیفی پژوهش این  : روشها

 پرسشنامه کمک به ها داده ، اند شده انتخاب تصادفی گیری نمونه تشکیل به نفر 511 تعداد این بین از اند داده تشکیل

 نرم در  T  آزمون و مبستگیه آزمون کمک به و آوری جمع زندگی کیفیت  S 12 پرسشنامه و آلپورت مذهبی باورهای

 . است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد   spss افزار

   (P=0/006 ,R =0/67 ,  /05 ) داری معنا سطح در زندگی کیفیت با مذهبی باورهای بین داد نشان نتایج  : ها یافته

  . دارد وجود مثبت و معنادار ارتباط

 مذهب و بخشد بهبود را دانشجویان زندگی کیفیت تواند می درونی بمذه گفت توان می کلی شکل به  : گیری نتیجه

  . باشد داشته زندگی کیفیت برروی منفی اثرات تواند می بیرونی

 

 دانشجویان زندگی، کیفیت مذهبی، باورهای : کلیدی های واژه
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 سالمت معنوی، تغییر گسترده شناختی در نوجوانان

  
 1، غزل قناعت پیشه9، وحید زارعان9، سعید نیکویی1آیدا بهمن ، 9، مهرداد محمودی2علی عباسی جهرمی ،* 5مهران فرزانه

  ehranFarzaneh711@gmail.comرانیجهرم، ا کارشناسی هوشبری، دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، یدانشجو -5

 اری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایرانعضو هیئت علمی، گروه بی هوشی و مراقبت ویژه، دانشکده پرست -2

 رانیجهرم، ا کارشناسی هوشبری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، یدانشجو -9

 دانشجوی پزشکی و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -1

 حقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی تکنسین جراحی، عضو کمیته ت -1

 چكیده

 مقدمه:
از نظر سالمت معنوی، دوران نوجوانی است. این دوره به دالیل متعددی برای نوجوانان با یکی از چالش برانگیزترین دوره ها 

ضاء صحیح این نیازها، گامی بلند به استرس همراه بوده و فرد با نیازهای روانی گسترده ای روبرو می باشد که شناخت و ار

 منظور تأمین سالمت معنوی وی به شمار می رود.
 روش کار: 

می باشد که از میان کلید واژه ها: سالمت  2151-2111این پژوهش مروری بر تحقیق های قبلی صورت گرفته از سال 

مورد بررسی از مجالت معتبر اخالق داخل  معنوی، نوجوانان، خلق و خوی، تغییرات شناختی انتخاب شده اند. پژوهش های

 شده اند.کشور انتخاب 
 بحث:
روبرو می  و ساختاری شناختی گسترده تغییرات فرد با هر آن در که است انسان تکامل و رشد مراحل ترین مهم از نوجوانی

 سوء بزهکاری، رفتاری، اختالالت انواع بروز ساز زمینه می تواند آن از ناشی فیزیولوژیک تغییرات و بلور پدیده باشد. ظهور

باشد. سالمت معنوی جایگاه ویژه ای در زندگی نوجوانان دارد چرا که هر قدر عوامل تنش  روانی بیماری های و مواد مصرف

زا در نوجوانی بیشتر باشد تعهد و هویت نوجوانان تضعیف خواهد شد. نوجوان با ایمان با ابزار خوش بینی و در پرتو روشن 

(؛ )اگر خدا را یاری کنید  در راه حق 7محمد:«)ان تنصروا اهلل ینصرکم»ه نتیجه مطلوب تالش های خود امیدوار است. دلی، ب

گام بردارید خداوند شما را یاری می کند(. نوجوانی که به حکم ایمان و اعتقادات مذهبی جهان را به نور حق و حقیقت 

 ر می سازد و در حکم چراغی می گردد که در درونش روشن شده باشد.روشن ببیند این روشن بینی فضای روح او را منو
 نتیجه گیری:

با توجه به اهمیت دوران نوجوانی و با تأکید بر نقش سالمت معنوی در سالمت جامعه می توان با مداخالت و تدوین 

وادگی و اجتماعی و ... در راهکارهای مناسب از جمله آموزش مهارت حل مسئله، شیوه های سازگاری و افزایش حمایت خان

جهت ارتقاء بهداشت روانی آنان گام برداشت. چنین نوجوانی به خوبی مشکالت را می بیند، درک می کند و با روشنایی نور 

 به حل مشکالت می پردازد.ایمان 
 سالمت، سالمت معنوی، نوجوانان، خلق و خوی، تغییرات شناختی.کلیدواژه: 
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 ارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکیوز

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 

 ت معنوی با اخالق حرفه ای و رضایت شغلی پرستارانتحلیلی بر ارتباط سالم

 اعظم حورزاد *

 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر
 

a.huorzad@yahoo.com 

 چکیده

 مقدمه
ثبت با یک قدرت برتر است کـه  سالمت معنوی برخورداری از حس پذیرش، احساس مثبت، اخالق و حس ارتباط متقابل و م

در کنش متقابل انسانها در فرد به وجود می آید. پرستاران اجزاء کلیدی نظام بهداشت و درمان محسوب می شوند کـه ارتقـاء   

اخالق حرفه ای و رضایتمندی آنها در گرو سالمت جسمی و معنوی آنهاست. از آنجا که هر حرفه ای که در ارتبـاط مسـتقیم   

ع است نیازمند اخالق حرفه ای است، سرمایه گذاری در بعد سالمت معنوی در جهت ارتقـاء صـالحیت اخالقـی    با ارباب رجو

پرستاران و ارتقاء رضایت از زندگی و کیفیت خدمات ارائه شده از سوی آنها مهم و موثر تلقی می شود. بنابراین ایـن مطالعـه   

 ای و رضایت از زندگی انجام شد.با هدف تحلیل ارتباط بین سالمت معنوی با اخالق حرفه 

 روش تحقیق
-2151و   5979-5991این مطالعه با طرح مرور سیستماتیک از بین مقاالت فارسی و انگلیسی زبان در محـدوده زمـانی   

 Scienceو,google scholar ،ovid،  pubmedفارســی زبــان و  magiran ،medlib ،SIDدر پایگاههــای 2111

Direct لید واژه های سالمت معنوی، اخالق حرفه ای، پرستاران و رضایت شـغلی انجـام شـد. معیـار ورود     انگلیسی زبان با ک

 و مطالعات توصیفی تحلیلی بود. مطالعات چاپ در نشریات معتبر داخلی و خارجی

 بحث و یافته ها

را متوسـط تـا بـاال و     مقاله کامال مرتبط با موضوع استخراج شد که مطالعات سطح سالمت کارکنـان پرسـتاری   21در نهایت 

اخالق حرفه ای و رضایت از شغل در سطح متوسط گزارش شده بود. بین سالمت معنوی با رضایت از زندگی و اخـالق حرفـه   

ای در تمامی مطالعات ارتباط مثبت و معنی دار وجود داشت و سن، جنس، بخش کاری و سوابق تأثیری بر رضـایت شـغلی و   

وصیه می شود توجه بیشتری به مقوله معنویت و عوامل تأثیر گذار بر آن در حرفـه پرسـتاری   اخالق حرفه ای فرد نداشتند. ت

صورت گیرد تا ارتقا اخالق حرفه ای و رضایت شغلی و نهایتا بهبود سطح خدمات ارائه شده از پرسـتاران را بـه دنبـال داشـته     

 باشد.

 نتیجه گیری

ای و رضایت از شغل دارد که هر دو پیامد سالمت معنـوی مـی توانـد    سالمت معنوی ارتباط مستقیم و مثبت با اخالق حرفه 

 منجر به ارتقاء سطح کیفیت خدمات ارائه شده از سوی پرستاران به جامعه شود.

 

 : سالمت معنوی، اخالق حرفه ای، رضایت شغلی و پرستاران. های کلیدیواژه
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 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 

 طب معنوی در درمان افسردگی
  

 6،غزل قناعت پیشه1، سعید نیکویی1آیدا بهمن ، 9، زینب رحمانیان2ی جهرمی علی عباس،* 5مهران فرزانه

  ehranFarzaneh711@gmail.comرانیجهرم، ا کارشناسی هوشبری، دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، یدانشجو -5

 علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران عضو هیئت علمی، گروه بی هوشی و مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه -2

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی ، -9

 دانشجوی پزشکی و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -1

 رانیجهرم، ا شگاه علوم پزشکی جهرم،کارشناسی هوشبری، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دان یدانشجو -1

 دانشجوی کارشناسی تکنسین جراحی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -6

 چكیده

عبارت از اعتقاد به خدا یا قدرت برتر است و با مفهوم مذهب به معنای یک سری اعتقادات خاص تفاوت معنویت  مقدمه:

 یافته که است حالی در این .باشد می درمان در نپذیرفتن مهمی عامل و بقا میزان کاهش در خطر عامل یک . افسردگیدارد

؛  جمله از روان سالمت متغیرهای و معنوی باالی سالمت سطوح بین دار معنا آماری ارتباط وجود بیانگر چندین تحقیق های

 است. در بیماران کشیخود عقاید و موعد از زودتر مرگ درخواست افسردگی، ناامیدی،

 تیم پژوهشی با استفاده از مرورگرهای:روش کار: 
 Google,Google Schoolar  تبیان، شیعه طب، راسخون و ازبین ژورنال های ایرانی و خارجی چونSID ،MEDLIB ،

IranMedex ،Science Direct ،Up To Date ،Pubmed ،ISI  ازبین  2151-2111مقاله از سال  51و آیات قرآن کریم تعداد

 .کلیدواژه های طب مکمل، معنویت، طب معنوی، افسردگی انتخاب و یافته های پژوهش از بین آنها استخراج گردیده است

 اخیر ی دهه چند در افزون افسردگی محسوب می شود. رشد روز قرن بهداشتی عمده مشکل یک عنوان به افسردگیبحث:

 توجه که هستند عواملی جمله از انسان ها اقتصادی و اجتماعی عاطفی، معنوی، ی،جسم ابعاد تمامی بر آن زیانبار اثرهای و

 هر به نسبت زن است. شیوع افسردگی در زنان بیشتر است. واکنش داشته معطوف خود به پیش از بیش را متخصصین

 برای بنابراین باشد مرگ از ترس و جذابیت دادن دست از شکلی، بد از ترس شامل ممکن است مشکوک، یا واقعی بیماری

 است. ترسناک بسیار ها افسردگی از خانم بسیاری

(؛ )هرکس از توجه و یاد من 521طه:«)و من اعرض عن ذکری فان له معیشت ضنکا»: قرآن کریم می فرماید:اسناد موجود

خت و پرپیچ و خم رو برگرداند، زندگی سخت و پر از فشاری خواهد داشت(. به طور یقین ایمان است که زندگی و شرایط س

 روانی، اضطراب و افسردگی می شود. –آن را در درون جان ما و برای ما آسان می کند و مانع فشار عوامل روحی 

 رسد می نظر به است. بنابراین بروز افسردگی برابر در کننده محافظت مهم فاکتور یک سالمت معنوی نتیجه گیری:

 رویکرد از استفاده با توانند پرستاران می و هستند تأثیرگذار افراد روح و روان بر جسم، همچون افسردگی هایی بیماری

 .نمایند کامل کمک بهبودی به دستیابی در بیماران به مراقبت بعد معنوی بر تأکید با نگر کل مراقبت

 طب مکمل، معنویت، طب معنوی، افسردگی.کلیدواژه: 

 

 

 

 

 



 کنگره سراسری تحول نظام سالمت در حوزه معنویت، رویکردها و راهبردها

5991اردیبهشت  9 -جهرم   

 528 

 
 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 

 معنویو نقش آن در مقوله سالمت « عرفان عملی»مبانی 

 .9، علی رسولی2، محمد میالن5زینب رحمانیان

 زینب رحمانیان دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.-5

zinabrahmanian@yahoo.com 
 هرم، جهرم، ایران.دانشجوی پرستاری، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ج-2

 علی رسولی، کاردانی فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران.-9

 

 چکیده

یکـــی از موضـــوعاتی کـــه از دیربـــاز ذهـــن و ضـــمیر پژوهشـــگران دینـــی و ادبـــای عرفـــان را بـــه خـــود مشـــغول    

ــان         ــد. عرف ــی باش ــوی م ــالمت معن ــان و س ــان عرف ــگ می ــه تنگاتن ــته رابط ــهودی و    داش ــت ش ــی اس ــب و روش مکت

ــه و               ــم نتیج ــت و عل ــار اس ــاس ک ــل و اس ــل، اص ــه عم ــت بلک ــم نیس ــر عل ــه ب ــا تکی ــب تنه ــن مکت ــداری. در ای دی

ــلوک             ــیر و س ــه س ــت و ب ــر گذاش ــت س ــی را پش ــد مراحل ــانی، بای ــاهی عرف ــه آگ ــیدن ب ــرای رس ــل. ب ــول عم محص

کـــه نویســـندگان عـــارف پرداخـــت و از مراتـــب و درجـــاتی گذشـــت؛ در واقـــع عرفـــان یـــک مکتـــب عملـــی اســـت 

ــت         ــین مســیر حرک ــه تبی ــل ب ــان عق ــا زب ــد، ب ــرار دارن ــه در آن ق ــی ک ــد و منزل ــرده ان ــی ک ــه ط ــی ک ــر حســب مراحل ب

ــه از آن             ــت ک ــد اس ــا و توحی ــه فن ــیدن ب ــدف رس ــه ه ــد ک ــی پردازن ــان م ــب عرف ــداف مکت ــود و اه ــاهدات خ و مش

المت معنــوی بــر کســی    یــاد مــی کننــد. تــأثیر آمــوزه هــای عرفــانی و دینــی بــر ســ         « طریقــت »بــه عنــوان  

پوشــیده نیســت و محققــان را بــر آن داشــته تــا بتواننــد ســالمت معنــوی و روحــی انســان هــا را بــا توجــه بــه             

ذات و درون آنهــا و اتصــال بــه تجلــی جمــال حــق بازســازی نماینــد. تحقیــق حاضــر بــه شــیوه کتابخانــه ای و             

 تحلیلی می باشد.-بر مبنای روش توصیفی

 

 عمل، سالمت معنوی، طریقت. : عرفان، اصالت کلیدواژه

 
 

 

 

 

 

 

 

 در عرفان و سالمت معنوی« کشف و معرفت»مبانی 
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 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 

 
 .9، محمد میالن2، علی رسولی5زینب رحمانیان

 5-زینب رحمانیان دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرفانی، مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

zinabrahmanian@yahoo.com 
 علی رسولی، کاردانی فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، جهرم، ایران.-2

 دانشجوی پرستاری، دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.-9

 
 چکیده

ــ         ــه گون ــت ب ــافی نیس ــودات ک ــایق موج ــت و درک حق ــیل معرف ــرای تحص ــایی ب ــه تنه ــی ب ــق عقل ــر  منط ــه ب ه ای ک

ــریم و             ــاه ب ــه روح پن ــه ب ــیم بلک ــاد نکن ــواس اعتم ــه ح ــت ب ــس الزم اس ــرد. پ ــوان ک ــی ت ــاد نم ــی اعتم ــواس آدم ح

بــه تقویــت و ســالمت آن همــت گمــاریم تــا روح نیرومنــد و متصــرف در جســم گــردد تــا پــرده جهــل از برابــر             

اننـــد. معرفـــت بـــه او برداشـــته و حقـــایق نمایـــان گـــردد. اهـــل کشـــف غایـــت آفـــرینش آدمـــی را معرفـــت مـــی د

ــان در              ــعادت انس ــر و س ــن نظ ــد ای ــت. مؤی ــائبه خلق ــر ش ــی از ه ــوق ازل ــتن معش ــاک دانس ــه او و پ ــان ب ــق، ایم ح

ــافظ               ــول ح ــه ق ــا ب ــه(. ی ــرف رب ــد ع ــه فق ــرف نفس ــن ع ــت) م ــی اس ــر خودشناس ــی ب ــی مبتن ــدگانی خداشناس زن

 شیرازی:

 فال به نام من دیوانه زدند آسمان بار امانت نتوانست کشید                                قرعه

ــدا             ــت را خ ــور معرف ــن ن ــت. ای ــت وی اس ــه معرف ــوف ب ــادت او موق ــون عب ــت، چ ــروری اس ــق ض ــناخت ح ــس ش پ

ــس از اوصــاف نکوهیــده و آراســتن آن بــه             ــرار مــی دهــد و شــرطش تهــذیب نف ــر کــس کــه بخواهــد ق در دل ه

 اوصاف پسندیده است. 

ــا      ــق بـ ــت حـ ــناخت و معرفـ ــین شـ ــه بـ ــان داد کـ ــر نشـ ــژوهش حاضـ ــه ای   پـ ــان رابطـ ــالمت روح و روان انسـ سـ

نزدیـــک حکـــم مـــی کنـــد بـــه گونـــه ای کـــه زمینـــه بـــرای زدودن آلـــودگی هـــا از جســـم و تطهیـــر روح از آالم و  

 پلیدی ها مهیا می گردد.

 

 شهود، معرفت، عرفان، تهذیب نفس، سالمت معنوی. کلید واژه:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 مراقبت معنوی اصلی مهم در پرستاران بخش های ویژه
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 5، سعید نیکویی1، آیدا بهمن9، علی عباسی جهرمی2، مهران فرزانه5*وحید زارعان

  vahidzaran13@gmail.comجهرم، جهرم، ایراندانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -5

جهرم، جهرم، ایران جوی کارشناسی هوشبری، دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی دانش-2  

 جهرم، جهرم، ایران علوم پزشکی عضو هیئت علمی، گروه بیهوشی و مراقبت ویژه، دانشگاه  -9

 جهرم، جهرم، ایران و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی پزشکی -1

 چكیده

ز مراقبت تعریف می شود که کیفیت زندگی معنوی مراقبت پرستاری معنوی بصورت فعالیتها و روش هایی ا مقدمه:

،سالمت معنوی و عملکرد معنوی ایجاد میکند که همه آن ها جوانب سالمتی هستند بنابراین مراقبت معنوی قسمتی از 

 مراقبت کل گراست و ضروری است که پرستاران آن را در بخش های ویژه به کار بگیرند.

 google scholar،SID، Iranmedex میباشد که باستفاده از مرور گرهای این مقاله یک مقاله مروریروش کار: 

،Medline ویژه   های بخش پرستاران، معنوی، مراقبتکلید واژه های:  انجام شده است در این مقاله اکثر مطالعات مربوط به

 .مورد بررسی قرار گرفته است 5991-5981از بین سال های 

 جدیدی پدیدهی باشد، ثمربخش افراد و روحی جسمی بهبود در است قادر مذهبی اداتاعتق و ایمان که باور این بحث:

 که دریافتند پزشکی، پرستاران تیم شاغلین از بعضی اخیر در دهه.  است بهداشت و سالمت اساسی جزء معنویت .نیست

 پرستاران ویژه، مراقبتهای هایواحد باشد در توجه داشته قابل اثر پزشکی مراقبت مختلف های جنبه تواند روی می معنویت

 یا و میشوند مواجه شکست با کالسیک درمان های که مواقعی هستند. در مواجه بیمارستان در میر و مرگ میزان با بیشترین

 عملکرد اساسی جزء معنوی بود مراقبت خواهد گزینه بهترین مکمل طب میشوند، تحمل غیرقابل عوارض جانبی سبب به

 مراقبت است مدعی که پرستاری. باشد می فرد مراقبت به منحصر جنبه و دهنده مراقبت حیاتی و ریبخش ضرو و پرستاری

 نماید تعیین را معنوی جمله نیازهای از بیمار نیازهای همه باید دهد می ارایه همه جانبه

، افزایش کیفیت  مطالعات متعدد نشان می دهد که مراقبت معنوی در بهبود کیفیت مراقبت از بیماران نتیجه گیری:

زندگی آن ها و افزایش بهره وری و تعالی پرستاران موثر است پس مراقبت معنوی یکی از اصول مهم مراقبت پرستاری به 

 شمار می رود 

   

 مراقبت ویژه–پرستاری  _مراقبت معنوی کلیدواژه: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 معنویت در آموزش پزشكی با استفاده از طب مكمل
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 9، سعید نیکویی1آیدا بهمن ، 9، مهرداد محمودی 2ی عباسی جهرمی عل،* 5مهران فرزانه

  ehranFarzaneh711@gmail.comرانیجهرم، ا کارشناسی هوشبری، دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، یدانشجو -5

 کی جهرم، جهرم، ایرانعضو هیئت علمی، گروه بی هوشی و مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزش -2

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیکمی، عضو هوشبر یکارشناس یدانشجو -9

 دانشجوی پزشکی و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -1

 چكیده

 مقدمه:
هدف روشهای درمانی  .میداند آنها وروان ذهن در و ارانون بیمدر در طب مکمل، ریشه اکثر بیماریها و بنابراین درمان آنها را

 .ها و بسیج نیروهای عاطفی و معنوی فرد برای مقابله با بیماری هاست طب مکمل و جایگزین، فعال کردن این مکانیسم

 روش کار: 

-5991از سال  PubMed, Scopus, Cochrane libraryبرای این منظور، پایگاه داده های الکترونیکی از جمله در 

پرونده موجود در منابع ذکر  521برای معنویت، داروهای جایگزین، طب اسالمی، آموزش پزشکی جستجو شدند. از  2151

 مطالعه مرتبط با آن تجزیه و تحلیل نهایی شدند. 21شده، 

 بحث:
 .عتقادات خاص تفاوت داردعبارت از اعتقاد به خدا یا قدرت برتر است و با مفهوم مذهب به معنای یک سری امعنویت 

حمایت ناشی از منابع معنوی یا مذهبی و داشتن ارتباط با قدرتی باالتر سودمند است و می تواند برای بهبود کیفیت زندگی، 

 کاهش و کنترل اختالالت سالمت روان، حمایت بین فردی، کاهش شدت عالیم و نتایج مثبت پزشکی سودمند باشد.
آنها تقویت می شود، به طور موثری می توانند با بیماری خود سازگار شوند و حتی مراحل آخر  بیمارانی که سالمت معنوی

 .بیماری خود را به خوبی بگذرانند

 نتیجه گیری:

 گذاشته برجا طول تاریخ در طب سنتی و مکمل که دارد بستگی معیارهایی به معنویت گرا در آموزش پزشکی هویت از دفاع

آموزش طب مکمل است و با توجه به بافت فرهنگی و مذهبی جامعه اسالمی  تحقق گرو در  ویت گراپزشکی معن . احیای اند

ها در آموزش و خالء موجود در ایران، ضرورت توجه به معنویت اسالمی از درون مایه طب اسالمی و مکمل، به دلیل تاثیر آن

 لگوپذیری در برنامه درسی معنوی فراهم می شود.گرایی از طریق برنامه درسی پنهان و امطالعات مربوط به معنویت

 معنویت، داروهای جایگزین، طب اسالمی، آموزش پزشکیکلیدواژه: 
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زبررسی وضعیت سالمت معنوی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشكی شیرا  
 

 *، زهرا شادفرد5مرضیه مومن نسب 

 لوم پزشکی شیرازدکترا،پرستاری،استادیار، هیات علمی، دانشگاه ع -5
 کارشناسی ارشد،پرستاری،داخلی جراحی،مربی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم -2

  (SHADFARD_OR@YAHOO.COM) پست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله
 

 چكیده

 سالمتی یک مفهوم کلی است که تمام جنبه های جسمی ، اجتماعی ، فرهنگی، عاطفی و معنوی را در   : مقدمه

و سـالمت معنـوی بـه دنبـال  عملکـرد       معنوی دارای دو بعد سالمت مـذهبی و سـالمت وجـودی اسـت     سالمت برمی گیرد.

هماهنگ  این دو بعد با یکدیگر به دست می آید. کسی که سالمت معنوی دارد ، هـدف و معنـای زنـدگی را پیـدا کـرده و از      

ن معتقدند که توانایی ارائه مراقبت معنوی بـا  بسیاری از نویسندگا. احساس انسجام و یکپارچگی در هر دو بعد برخوردار است

این در حالی است کـه بسـیاری از بیمـاران تمایـل      .افزایش آگاهی پرستار از معنویت و سالمت معنوی خود ، بیشتر می شود

رکـز بـر   دارند مراقبت معنوی به عنوان بخشی از برنامه مراقبتی آنها مورد توجه قـرار گیـرد. بنـابراین  پرسـتاران بایـد بـا تم      

نیازهای روحی و روانی بیماران ، به ارائه مراقبت معنوی بپردازندو به سالمت معنوی خود به عنوان یکی از ابعاد سـالمت  کـه   

مطالعه حاضر با هدف بررسی سالمت معنوی دانشجویان پرسـتاری  بر ارائه مراقبت جامع  ازبیمار تاثیر می گذارد ،توجه کنند. 

 ز انجام گرفت.دانشگاه علوم پزشکی شیرا

نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز شرکت داشتند. ابـزار  61مقطعی ، –در این مطالعه توصیفی  روش کار:

و حـداکثر نمـره در ایـن مطالعـه      61پژوهش پرسشنامه استاندارد سالمت معنوی پالوتزین و الیسون بـود کـه حـداقل نمـره     

 تجزیه و تحلیل گردید.  spssر بود.داده ها توسط نرم افزا521

 بحث و یافته ها

بـودو نمـره   99 ±51سال بود. میانگین نمره سالمت معنوی در دانشـجویان  25میانگین سنی افراد شرکت کننده در پژوهش 

 درصد از افراد مورد پژوهش درسطح باالقرار داشت .15

 نتیجه گیری

اس می شود ،به نظر می رسد که با توجـه بـه نتـایج مطالعـه      اگرچه ضرورت انجام پژوهش های بیشتر دراین زمینه احس 

حاضر وضعیت سالمت معنوی دانشجویان پرستاری در سطح نسـبتا مطلـوبی قـرار دارد و آمـادگی الزم درآنـان جهـت ارائـه        

 مراقبت معنوی وجود دارد.

 

 ،معنویتسالمت معنوی، دانشجوی پرستاری:  های کلیدیواژه
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مت معنوی با شادکامی در زنان باردار شهرستان جهرم بررسی همسویی سال  

 

 ،زهرا پیشگر9، ،مریم شادفرد5، محبوبه تقی زادگان زاده 2، حمیده بهروزی5*زهرا شادفرد
 کارشناسی ارشد،پرستاری،داخلی جراحی،مربی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم -5

 کاردانی،مامایی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم -2

 ،دانشگاه علوم پزشکی جهرمکارشناسی ،اتاق عمل  -9

  (SHADFARD_OR@YAHOO.COM) پست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله
 

  چكیده

 : مقدمه
بارداری ، تجربه ای است که باعث تغییرات جسمی،روانی و اجتماعی زیادی در زنان باردار می شود. درک مسئولیت و وظایف 

و نگرانی و وحشت و اضطراب از طرف دیگر،حاالت ناپایداری را  سنگین مادری، احساسات متضاد شور و نشاط از یک طرف

در زن باردار ایجاد می کند. اما آنچه اهمیت دارد،برداشت و نگرش زن باردار نسبت به بارداری خود می باشد و برای زنی که 

شادمانی  در بارداری از نظر روان شناختی سالم است بارداری تظاهری از احساس خود شکوفایی و هویت زنانه می باشد. 

باعث کاهش افسردگی و اضطراب شده و زنان شادمان به خاطر باالبودن اعتماد به نفس و حس کنترل شخصی باالتر ، 

توانایی کنترل درد بیشتری دارند. مطالعات بسیاری نشان داده اند که باورهای دینی نقش موثری در ارتقای سالمت روان 

 ف بررسی همسویی سالمت معنوی با شادکامی در زنان باردار شهرستان جهرم انجام گردید.دارند لذا مطالعه حاضر با هد

نفـر از زنـان   591: این مطالعه توصیفی با رویکرد مقطعی تحلیلی انجام گرفت. افراد شرکت کننـده در پـژوهش  روش تحقیق

شدند. ابزار پژوهش شـامل دو پرسشـنامه    باردار مراجعه کننده به کلینیک هنری بودند که با روش نمونه گیری آسان انتخاب

الیسون وپرسشنامه شادکامی آکسفورد بـود.  اطالعـات توسـط  نمونـه هـای پـژوهش        –استادندارد سالمت معنوی پولوتزین 

 تجزیه و تحلیل گردید. spss21تکمیل گردید.داده ها در انتها توسط نرم افزار

 بحث و یافته ها

و و  11/515 ± 51سال بود.میانگین نمره سالمت معنوی در آنان به ترتیـب  26پژوهش  میانگین سنی افراد شرکت کننده در

بود. نتایج ضریب همبستگی پیرسون ارتباط آماری معنادراری را بین شادکامی و سالمت معنـوی در ایـن    19 ±13شادکامی 

 (p<.0005افردنشان داد.)

 نتیجه گیری

ان جهرم در سطح نسبتا مطلوبی قـرار دارد امـا بـا توجـه بـه نقـش مثبـت        سالمت معنوی و شادکامی در زنان باردار شهرست

شادکامی در بارداری و با توجه به همسویی مثبت سالمت معنوی با شادکامی و هم اینکه زنان باردار بایسـتی آمـادگی الزم را   

ر بایسـتی بـه صـورت ویـژه     در جهت پرورش  فرزندانی با سالمت معنوی مطلوب کسب نمایند ، سالمت معنوی در زنان باردا

 تری مورد توجه قرار گیرد ودربرنامه ریزی های درمانی گنجانده شود. 

 

 ان ،باردارینشادکامی،سالمت معنوی،ز :های کلیدیواژه
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شیراز نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشكی  

 

 *2، مرضیه مومن نسب5زهرا شادفرد
 ناسی ارشد،پرستاری،داخلی جراحی،مربی،دانشگاه علوم پزشکی جهرمکارش -5

 دکترا،پرستاری،استادیار، هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز -2
 

  (SHADFARD_OR@YAHOO.COM) پست الکترونیک نویسنده مسئول مقاله

 
 

  چكیده

نگـی، عـاطفی و معنـوی را در  بـر مـی      سالمتی یک مفهوم کلی است که تمام جنبه های جسمی ، اجتمـاعی ، فره : مقدمه

پرستاری جامع نگر بر این باور است که بین جسم ، ذهن و روح ارتباط وجود دارد .انجام یـک مراقبـت کامـل و واقعـی      .گیرد

زمانی میسر است که نسبت به نیازهای معنوی بیماران حساس باشیم. مراقبـت معنـوی بخـش مهمـی از عملکـرد پرسـتاری       

رستاری ارتقاء سالمت ، پیشگیری از بیماری، حفـظ سـالمتی و برطـرف کـردن درد و نـاراحتی اسـت کـه        است، زیرا هدف پ

از آنجا کـه نگـرش دانشـجویان پرسـتاری بـه معنویـت و مراقبـت        .مراقبت معنوی سهم موثری در دستیابی به این هدف دارد

براین هدف مطالعه حاضر بررسی نگرش دانشـجویان  بنامعنوی عمکرد آنان را درارائه مراقبت معنوی تحت تاثیر قرار می دهد، 

 پرستاری نسبت به معنویت ومراقبت معنوی می باشد.

نفر از دانشجویان پرستاری شرکت داشتند . ابـزار  61دراین مطالعه که با رویکرد توصیفی مقطعی انجام گرفت : روش تحقیق

سـوال در دو بخـش   29این پرسشـنامه شـامل   وی بود. پژوهش مقیاس  استانداردرتبه بندی نگرش به معنویت و مراقبت معن

که سواالت براساس پاسـخ  لیکـرت پـنج قسـمتی نمـره داده مـی شـوند کـه          است "مراقبت معنوی "و  "معنویت  "اساسی 

می باشد .پرسشنامه توسط دانشـجویان تکمیـل واطالعـات بـا اسـتفاده از توسـط نـرم        92کمترین نمره صفرو بیشترین نمره 

 تجزیه و تحلیل گردید.  SPSS 21افزار

سـال بـود .میـانگین و انحـراف معیـار  نمـره نگـرش        25میانگین سنی افـراد شـرکت کننـده در پـژوهش      :بحث و یافته ها

 درصد ازآنان در سطح متوسط قرار داشت .76بود و نمره 16 ±51دانشجویان به معنویت و مراقبت معنوی  

انشجویان پرستاری نسبت به معنویت و مراقبت معنوی درسطح متوسـط  براساس یافته های پژوهش نگرش د : نتیجه گیری

قرار دارد ومی توان نتیجه گرفت که آنان نگرش مطلوب را جهت ارائه مراقبت معنوی دارند لذا دریافت آموزش هـای مطلـوب    

بـالین بیمارتوسـط   می تواند بستر مناسب را درگنجاندن برنامـه هـای مراقبـت معنـوی در فرآینـد پرسـتاری و اجـرای ان در       

 دانشجویان فراهم سازد.  

 

 معنویت،مراقبت معنوی،دانشجوی پرستاری : های کلیدیواژه
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 معرفی و شناخت بیماریهای معنوی: پاسخی به یک ضرورت برای ارائه خدمات سالمت معنوی
 

 خدمات بهداشتی درمانی جهرم نویسنده: دکتر رسول اسالمی اکبر،عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی و
rasoolislamiakbar@gmail.com 

 

: یکی از انواع چهارگانه سالمت، سالمت معنوی است. علی رغم گستره عظیم پژوهش های انجام شده در ارتباط با مقدمه

های معنوی سالمت معنوی، یکی ازموضوعات مهمی که مغفول مانده است، عدم تبیین جامع و نظام مند اختالالت و بیماری

است. تجربه بدست آمده ازارائه خدمات سالمت درسه بعد جسمی، روانی و اجتماعی بیانگر آن است که بی گمان انجام هر 

اقدامی در جهت پیشگیری، درمان و یا مراقبت در بعد سالمت معنوی چه از حیث فردی و حتی اجتماعی، وابسته به توصیف 

الالت معنوی است. در راستای این ضرورت هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین و کسب شناخت کافی از بیماریها و اخت

 اختالالت و بیماریهای معنوی می باشد.

منبع معتبر تحت وب تخصصی  11: پژوهش حاضر یک مطالعه مروری است که با مروردقیق و  جامع بیش از  روش کار

نجام گرفته است. استراتژی جستجو در منابع تحب وب با فارسی و انگلیسی و نیز کتب مرتبط با موضوع مورد مطالعه ا

استفاده از کلید واژه های فارسی نظیر )بیماری معنوی، بیماریهای روحی، اختالالت معنوی، قلب بیمار، بیماریهای دل، مرض 

 Pure Spirit, Spiritual Illness , Diseaseدل ، قلب سلیم ، معنویت و سالمت معنوی( ونیز کلید واژه های التین(

of Conscience, Spirit Disease, Disease of Soul, Spiritual Disease) .انجام گرفت 

اختالل و بیماری معنوی از قبیل تکبر، بی تفاوتی، دو رویی ، تنگ  92بررسی های انجام شده به شناسایی و تبیین نتایج: 

احساس حقارت، پوچ گرایی، بدگمانی و غیره  منجر  نظری، قساوت قلب، دروغگویی، بخل ورزی، کینه توزی، حرص ورزی،

گردید که به صورت نظام مند سبب شناسی، عالیم و نشانه ها و عوارض هر یک از این بیماریها با استفاده از یافته های 

با توصیف و بدست آمده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با این حال  نتایج بیانگر وجود خالء بارز علمی و پژوهشی در ارتباط 

 تبیین دقیق و جامع برخی از اختالالت معنوی استخراج شده خصوصا در منابع غیر دینی بود که شایسته تامل می باشد.

: بدین ترتیب علی رغم شناسایی و ارائه نظام مند برخی اختالالت و بیماریهای معنوی در پژوهش حاضر، به نتیجه گیری

طالعات مروری و حتی میدانی برای شناسایی هر چه بیشتر اختالالت و بیماریهای نظر می رسد هنوز زمینه برای انجام م

 معنوی وتبیین هر چه دقیق تر آنها فراهم می باشد. 

 

 : بیماریهای معنوی، اختالالت روحی، سالمت معنویکلمات کلیدی
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 جهرم مقایسه سطح مراقبت معنوی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشكی
 

 2، وحید زارعان9، مهران فرزانه2،  سعید نیکویی 2حمیده بهروزیان 5،فریده معارفی*

 faride.maarefi@yahoo.comجهرم، جهرم، ایران علوم پزشکی ، گروه بیهوشی و مراقبت ویژه ، دانشگاه کارشناس ارشد پرستاری -5

جهرم، جهرم، ایران دانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -2  

جهرم، جهرم، ایران ته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی کارشناسی هوشبری و  دبیر کمی-9  

 

 مقدمه:
مراقبت معنوی جدیدترین بعد سالمت می باشد که در کنار ابعاد دیگر سالمتی همچون سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی ، 

بیماران در اتاق  به معنوی های مراقبت ارائه در هوشبری دانشجویان صالحیت هدف تعیین با حاضرقرار گرفته است. مطالعه 

 .خواهد گرفت عمل انجام

 

 روش کار: 

پزشکی جهرم در  علوم نفر زن (دانشگاه 11 و مرد نفر 91هوشبری) دانشجویان نفر90 روی بر تحلیلی - توصیفی مطالعه این

می باشد که توسط  "معنوی صالحیت مراقبت مقیاس" پرسشنامه ها، داده آوری جمع ارابز .شده است انجام  5991سال 

 تحلیل آماری گشته است. spss 21نرم افزار 

 بحث:
درصد از افراد مورد پژوهش را تشکیل داده اند دارای سطح مراقبت معنوی متوسط  11زن( که  59مرد و  57نفر) 96تعداد 

درصد جامعه آماری را تشکیل داده اند دارای سطح مراقبت معنوی زیاد  61زن( که  96و  مرد 58نفر) 11می باشند و تعداد 

می باشد که از نظر آماری دارای  57±519می باشند. میانگین نمره صالحیت مراقبت معنوی بین دانشجویان دختر و پسر 

 (.P<0/05تفاوت  معنی داری می باشد )

 نتیجه گیری:
 و اکثریت دارد قرار مطلوبی سطح در دانشجویان این مراقبت معنوی ارائه آن است که صالحیتیافته های پژوهشی حاکی از 

 نمودند دریافت مراقبت معنوی ارائه صالحیت مقیاس از( زیاد) نمره مطلوبی پژوهش این در کننده شرکت دانشجویان

 دانشجویان هوشبری ، مراقبت معنوی ،صالحیتکلیدواژه: 
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نیاز معنوی در ارائه خدمات به مراقبین خانوادگی بیماران تحت عمل جراحی توجهی به کم

 زنان: مطالعه کیفی

 
 9، اشرف کاظمی2پور، مرضیه حسن*5دارنسرین گله

دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران./ و مربی هیات  -5

 Email:Galehdar_nas@yahoo.co.in        آباد، ایران.، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم`اپزشکیعلمی،دانشکده پیر

دکترای تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران./ و مرکز تحقیقات مراقبت های  -2

 ن، ایران.پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفها

های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی دکترای تخصصی بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت -9

 اصفهان، اصفهان، ایران.

 چكیده

 مقدمه: 
جه شود تا سبب شود لذا ضروری است به خواسته های آنان توکه حاالت روحی روانی مراقبین به بیماران منتقل میاز آنجایی

تسریع بهبودی بیمار گردند. وجود مکانی در بیمارستان که بیماران و همراهان آنان بتوانند با صدای بلند نیایش و دعا کنند 

نما و همچنین سالنی برای مالقات روحانی با خانواده بیمار داشته باشد الزم است. و ساختن بیمارستانی که لوازم نماز و قطب

 ی کوچکی داشتند. اعتقاداتبیمارستان برای جامعه مسلمانان نمازخانه 2بیمارستان مورد بررسی تنها  91در تایوان از 

در منشور . کندمی کمک بیماری پذیرش در و داشته بیشتری اهمیت دیگری زمان هر به نسبت بیماری زمان در مذهبی

ی معنوی آنان به رسمیت شناخته شود اما مطالعات است که نیازهای فردی مراقبین از جمله نیازهاحقوق مراقبین آمده

مذهبی در سیستم نظام سالمت بوده و توجه خاص در این زمینه را -بیانگر ضعف در ارائه خدمات در راستای رفع نیاز معنوی

 می طلبد.

رد متعارف و ها روش تحلیل محتوا با رویکدر این مطالعه از یک طرح کیفی توصیفی و برای آنالیز داده مواد و روش:

و بر روی نیازهای مراقبین خانوادگی بیماران تحت عمل جراحی زنان در زمان بستری بیمارشان در  استقرایی استفاده شده

پرستار،  6مراقب،  56گیری هدفمند از مشارکت نامه کتبی آگاهانه و با روش نمونهبیمارستان تمرکز داشت. با کسب رضایت

مشاهده و یادداشت در  55ساختاریافته در حداکثر تنوع و مصاحبه نیمه 91خدماتی در قالب  نیروی 2بیمار و  9پزشک،  1

عرصه بهره گرفتیم. تمایل شرکت در مطالعه، توانایی درک و صحبت به زبان فارسی، نداشتن سابقه بیماری روانی به عنوان 

 21ها بین است. مصاحبهآباد انجام شدهسلی شهر خرمشد. مطالعه در مرکز زنان عکنندگان در نظر گرفتهمعیار ورود مشارکت

   Wordهای حاصله در محیط ها ضبط سپس پیاده و دست نوشتهها ادامه یافت. مصاحبهدقیقه و تا زمان اشباع داده 61تا 

برای د. استفاده گردی One Note6بندی کدهای تفسیری از برنامه کامپیوتری آماده تجزیه و تحلیل گردیدند. جهت دسته

 ها بر اساس معیار لینکن و گوبا حاصل شد.صحت و استحکام داده

ضرورت تامین شرایط و امکانات دستیابی به نیازهای "و "اهمیت معنویات برای مراقب در حل مشکالت"طبقات  نتایج:

 طبقه اصلی نیاز معنوی را تشکیل دادند. "معنوی و مذهبی

تن از منابع معنوی و کدهای مفهومی توسل به معنویات برای آرامش مراقب و نیاز به شرایط و امکانات برای کمک گرف

سالمت بیمار، نیاز به امکانات و شرایط برای کمک از منابع معنوی و نبودن شرایط الزم و پیشنهاد دسترسی مراقب به کتب 

 جراحی همه بیانگر اهمیت نیاز معنوی مراقبین بود. ادعیه و قرآن حین عمل
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کند که پزشکان گرایش مذهبی و معنوی بیماران را جویا شوند. اکثر انجمن روانپزشکی امریکا توصیه می ی:گیرنتیجه

های های درمانی توجه به مراقبترسد، در بخشبیماران خواهان برآورده شدن نیازهای معنوی خود هستند. ولی به نظر می

خاص در مورد موازین شرعی برای تیم درمانی در دستورالعمل است. فقدان آموزش و نیاز بهمذهبی مورد غفلت قرارگرفته

های متفاوت بیمارستان از و عدم توجه به مفاد نیازهای معنوی مذهبی و ضرورت توجه به آنها در بخش مطالعات نمایان شده

نان و همراهان بتوانند در اند. وجود مکانی در بیمارستان که بیماران و خانواده آمنظر محققین قابل بحث و بررسی عنوان شده

آنجا دعا و نیایش انجام دهند و با صدای بلند دعا نمایند ضروری است، ضمن ساختن بیمارستانی دارای لوازم مورد نیاز 

باشند تابنده و همکاران توسل به معنویات با انجام نما ،سالنی برای مالقات خانواده بیمار با روحانی داشتهبرگزاری نماز، قطب

اند. مک کیرنان و ل معنوی و مذهبی مانند دعا کردن و قرآن خواندن را یکی از عوامل رسیدن به اطمینان خاطر دانستهاعما

باشند. اند که همگی همسو با این نتایج می( نیز از حمایت معنوی به عنوان یک منبع حمایتی نام برده2151مک کارتی )

غفلت از آن را نشان می دهند. لذا الزم است تمهیداتی برای رفع این خطا  مطالب مذکور همگی ضرورت توجه به این نیاز و

 صورت پذیرد.

 

 خانوادگی مراقبین جراحی زنان، نیازمعنوی، عمل کلمات کلیدی:
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دانشگاه علوم کارکنان اورژانس فوریت پزشكی در  افسردگی سالمت معنوی وبررسی ارتباط 

 پزشكی جهرم
 3غالمی مرتضی ،2نیکوکار علی ،1رنیکوکا نرجس

 جهرم، دبستان نیازهای ویژه توحید یک -5

 جهرم، مرکز فوریت های پزشکی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی جهرم -2

 جهرم، دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 چكیده

 مقدمه

تحوالت سریع در عصر جدید، پیشرفت علم و تکنولوژی از یک سو شرایط زندگی را تسهیل نموده است و از سوی دیگر 

کند. به همین دلیل افراد اغلب از اضطراب، افسردگی،  اجتماعی و پیچیدگیهای زندگی امروزی سالمت و آرامش را تهدید می

کفایتی در رویارویی با مشکالت زندگی رنج می برند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی  رنجش بی دلیل یا از بی

 .انجام گرفت1394 دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال  551ن سالمت معنوی با افسردگی  در کارکنا
 

  تحقیق روش

دانشگاه  551جامعه ی آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان  .ی توصیفی از نوع همبستگی است پژوهش حاضر، یک مطالعه

تخاب شدند. برای نفر بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای ان70 بودند. حجم نمونه  5991علوم پزشکی جهرم در سال 

 و پرسشنامه ی مقیاس افسردگی، اضطراب،  Palutzian & Ellisonجمع آوری داده ها از پرسشنامه سالمت معنوی 

DASS-21همبستگی پیرسون تحلیل شدند استفاده شد. نتایج به دست آمده با ضریب. 
 

 ها یافته

 ( و استرسP<0/05)و r=-0/258 ( با افسردگی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین نگرش مذهبی :ها یافته

r=-0/247 و(P<0/05همبستگی منفی و رابطه ی معناداری وجود دارد و بین نگرشهای مذهبی با اضطراب ) r=-0/192 و

(P<0/08معناداری یافت نشد رابطه ی. 
 

 نتیجه گیری

ی دارند، از سالمت روان بهتری برخوردار با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت کسانی که سالمت معنوی بیشتر 

 .هستند

 ، استرس، اضطراب551سالمت معنوی، کارکنان  واژه های کلیدی:
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دانشگاه کارکنان اورژانس فوریت پزشكی سالمت معنوی و سابقه اشتغال در بررسی ارتباط 

 علوم پزشكی جهرم
 ٭9، مرتضی غالمی2، علی نیکوکار5نرجس نیکوکار

 

 ستان نیازهای ویژه توحید یکجهرم، دب -5

 جهرم، مرکز فوریت های پزشکی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی جهرم -2

 جهرم، دانشگاه علوم پزشکی جهرم -9

gholamionline@yahoo.com 

 

 چكیده

 مقدمه

 خود انجام از سالمت معنوی بیشتری برخوردار باشند، مراقبت و مداخالت بهتری برای بیماران امداد و نجات کارکنانهر چه 

کارکنان اورژانس فوریت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم سالمت معنوی ارتباط مطالعه حاضر با هدف بررسی   .می دهند

 .صورت گرفت با سابقه اشتغال آنها
 

 تحقیق روش

دانشگاه کی کارکنان اورژانس فوریت پزشنفر از  70مقطعی بود. جامعه پژوهش شامل تعداد  -این مطالعه از نوع توصیفی 

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سالمت  .بودند که همگی به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند جهرم علوم پزشکی

 و با استفاده از20نسخه SPSSبود. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار آماری  Palutzian & Ellisonمعنوی 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند (و ضریب همبستگی پیرسونANOVAقل، تی مست)آزمونهای آماری پارامتریک 

 ها یافته

 )دارد در حد متوسط قرارکارکنان اورژانس فوریت پزشکی نتایج مطالعه نشان داد که میانگین سالمت معنوی 

 .P<0/05)د)چنین بین سابقه اشتغال و سالمت معنوی ارتباط معناداری دیده شهم ( 10/70± 17/17 و99/15±13/78

 نتیجه گیری

این مطالعه اهمیت سالمت معنوی را در کارکنان اورژانس فوریت پزشکی یادآوری می کند. نمره باالتر سالمت معنوی در 

کارمندان با سابقه بیشتر نسبت به کارمندان تازه وارد نشان دهنده این است که تعامل مستمر و پاسخ به  بیماران و درمان 

 ر بسزایی در ارتقای سالمت معنوی کارمندان باسابقه داشته است.سرپایی آنها تاثی

 

 ، سابقه اشتغال551سالمت معنوی، کارکنان  واژه های کلیدی:
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 دانشگاه علوم پزشكی جهرمکارکنان اورژانس فوریت پزشكی سالمت معنوی  در بررسی 

 
 ٭9، مرتضی غالمی2، علی نیکوکار5نرجس نیکوکار

 

 زهای ویژه توحید یکجهرم، دبستان نیا -5

 جهرم، مرکز فوریت های پزشکی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی جهرم -2

 جهرم، دانشگاه علوم پزشکی جهرم -9

gholamionline@yahoo.com 

 

 چكیده

 مقدمه

نگرش مذهبی و سالمت روان کارکنان مقوله هایی هستند کـه تحقیقـات زیـادی را در دنیـا بـه خـود اختصاص داده اند اگر 

ه در داخل کشور در زمینه های مربوط به سالمت روان کارکنان مطالعاتی انجام شده است امـا در مقوله سالمت معنوی چ

یافته های کمی به چشم می خورد به لحا  اهمیت موضوع تحقیق، بررسی دو مقوله فوق در کنار هـم از اهمیت برخوردار 

دانشگاه علوم اورژانس فوریت پزشکی زان سالمت معنوی در کارکنان می باشد. لذا  هدف از انجام این مطالعه بررسی می

 .پزشکی جهرم می باشد
 

 تحقیق روش

دانشگاه اورژانس فوریت پزشکی پژوهش حاضر به صورت توصیفی طراحی شده است. جامعه مورد مطالعه تمامی کارکنان  

بود. نمونه گیری بصورت  Palutzian & Ellisonابزار پژوهش شامل پرسشنامه سالمت معنوی  علوم پزشکی بودند.

انتخاب شدند و بین آنها پرسشنامه های فوق اورژانس فوریت پزشکی از کارکنان  نفر70تصادفی ساده انجام شد و در نهایت 

-tو آزمون آماری SPSSتوزیع و پس از تکمیل آنها  اطالعات استخراج گردید. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار 

testتفاده شداس. 

 

 ها یافته

در حد آنها  نشان داد که میانگین سالمت معنوی اورژانس فوریت پزشکینفر از کارکنان  71ازمجموع تعدادنتایج مطالعه 

 (.10/70± 17/17 و13/78±99/15 )دارد متوسط قرار

 

 نتیجه گیری

ی کند. تعامل مستمر و پاسخ به  بیماران این مطالعه اهمیت سالمت معنوی را در کارکنان اورژانس فوریت پزشکی یادآوری م

 داشته است.اورژانس فوریت پزشکی و درمان سرپایی آنها تاثیر بسزایی در ارتقای سالمت معنوی کارکنان 

 

 سالمت معنوی، کارکنان اورژانس فوریت پزشکی واژه های کلیدی:
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 یاضطراب مرگ در سالمندان بواسطه هوش معنو ینیب شیپ
 

  2، مهران فرزانه5هشیغزل قناعت پ

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو قاتیتحق تهیو عضو کم یجراح نیتکنس یکارشناس یدانشجو -1
ghazal.g1993@yahoo.com 

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک قاتیتحق تهیکم ریو دب یهوشبر یکارشناس یدانشجو -6

 چكیده

 مقدمه:
به  تواندیکه به اعتقاد امونز م تیو معنو شودیپررنگ تر م یزندگ یهادوره رینسبت به سا اتینوپرداختن به مع یدرسالمند

تا مشکالتشان را حل کنند و به  سازدیاشاره دارد که افراد را قادر م ییهاییاز هوش در نظر گرفته شود، بر توانا یعنوان شکل

 (2و5اهدافشان برسند)

 روش کار: 

 یژورنال ها نیطب، راسخون و ازب عهیش ان،یتب Google,Google Schoolar یده از مرورگرهابا استفا یپژوهش میت

 اتیو آ SID ،MEDLIB ،IranMedex ،Science Direct ،Up To Date ،Pubmed ،ISIچون  یو خارج یرانیا

و  ابدان، اضطراب انتخسالمن ،یهوش معنو ت،یمعنو یها دواژهیکل نیازب 5991-5981مقاله از سال  51تعداد  میقرآن کر

 است. دهیآنها استخراج گرد نیپژوهش از ب یها افتهی

 بحث:
 یها افتهیاست که  یدر حال نیباشد. ا یدر عدم قبول درمان م یبقا و عامل مهم زانیعامل خطر در کاهش م کیاضطراب 

سالمت روان از جمله  یها ریو متغ یهوش معنو یسطوح باال نیدار ب یمعن یوجود ارتباط آمار انگریمطالعه ب نیچند

 تیحما نیباشد. بنابرا یم مارانیب نیدر ا یخودکش دیو عقا وعددرخواست مرگ زودتر از م ،یدیناام ،یاضطراب، افسردگ

کاهش  ،یزندگ تیفیبهبود ک یتواند برا یباالتر سودمند است و م یو داشتن ارتباط با قدرت یمذهب ای یاز منابع معنو یناش

 ی. هوش معنوباشدسودمند  یمثبت پزشک جیو نتا میکاهش شدت عال ،یفرد نیب تیالت سالمت روان، حماو کنترل اختال

دارند به  لیتما تیکه به معنو یافراد رسدیبه نظر م ابد؛ی شیو طول عمر افزا افتهیکاهش  یماریب زانیم شودیباعث م

 (1و9دارند) یکمتر یافسردگ زانیم و دهندیم یو تروما به درمان پاسخ بهتر بیهنگام مواجهه با آس

 نتیجه گیری:

سالمت  رندهیکه دربرگ یبرنامه جامع مراقبت کی نیرسد با تدو یبه نظر م ران،یمردم ا یبا توجه به فرهنگ غالب مذهب

 است دیبرخوردار خواهد شد. ام یباالتر یو اضطراب مرگ از اثربخش یدرمورد افسردگ یباشد، مداخالت پرستار زین یمعنو

برخوردار  یا ژهیو گاهیاز جا تیکه مذهب و معنو یرانیدر جامعه ا یمعنو یرهاو باو یکادر درمان با درنظر گرفتن ابعاد مذهب

 ارائه کنند. مارانیرا به ب یموثرتر یاست، مراقبت ها

 

 سالمندان، اضطراب ،یهوش معنو ت،یمعنوکلیدواژه: 
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 یمعنودر توسعه و بهبود سالمت  ینید یبندینقش پا

 

 4منصور درویش تفویضی ، 9مهران فرزانه،  2فریبا کشاورز ،* 5یبهمن جهرم دایآ

  a.bahmanjahromi@gmail.comرانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیعضو کم ی،پزشک یدانشجو -5

 رانیجهرم، جهرم، ا یکدانشگاه علوم پزش ،یی دانشجو قاتیتحق تهیاتاق عمل ،عضوکم یکارشناس یدانشجو -2

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیکمی،دبیرهوشبر یکارشناس یدانشجو -9

 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیکارشناس ارشد فلسفه اخالق، مرکز تحق -1

 چكیده

 مقدمه:
باشد. همچنین رعایت امور مذکور در سالمت بهبود اسلوب زندگی موثر می پایبندی دینی در ارتقای رفتارهای بهداشتی و

جسمانی و روانی فرد موثر است. باورهای دینی منجر به عمل و رفتار دینی منجر به سالمت انسان و کاهش اختالالت 

 شود.مختلف می

 روش کار: 

 استفادهیلیتحل یفیاز روش توصنوی نگاشته شده در این مقاله که با هدف تبیین نقش پایبندی دینی در بهبود سالمت مع

و  مستنداتموجود و مرتبط با موضوع در بررسی باشد.  یم یبه صورت کتابخانه ا ازیاطالعات مورد ن یشده است و جمع آور

دین  التزام عملی به مقررات دینی، تقید به،ینید یبندیپا یهادواژهیکل 5991-5981 یسال ها نیمقاالت استخراج شده از ب

 .و دینداری مورد پژوهش قرار گرفتند

 

 بحث:
های دینی شامل اعمال دینـی مشخصـی همچـون عبـادت،نماز، شرکت در آیین ،بعد مناسکی یا اعمال دینی

انجام این مناسک که نشان از سالمت در بعد در هـردین آنها را بجا آورد. فرد رود خاص،روزهگرفتن و... است که انتظار مـی

ای در داشتن تعادل عصبی و رشد و تکامل شخصیت انسان به طور مطلوب تواند نقش ویژهو اعتقادی است، می شناختی

داشته باشد و ارزش مثبتی تلقی گردد. تحقیقات نشان داده است که عملکرد مذهبی با پایین بودن اضطراب، افسردگی، 

زام عملی به مقررات دینی از این نظر که زمینه رشد و طالق، خودکشی و سوء مصرف مواد و الکل همراه است. داشتن الت

انتها فراهم می آورد و باعث پایداری انسان در رویارویی با دشواری های زندگی تکامل فرد را از طریق وابستگی به قدرتی بی

 می شود، می تواند به عنوان بزرگترین عامل سالمت معنوی و تقرب به خدای متعال تلقی شود.

 ی:نتیجه گیر
به طور کلی تقید به مناسک مذهبی و عمل صالح در دین اسالم در کنار باور و ایمان به خدا آمده است و در تعریف سالمت 

های مطالعات متعدد در این معنوی نیز بعد رفتاری در کنار بینش و نگرش لحا  شده است. از این رو و با توجه به یافته

تواند به صورت سیار مهمی در ارتقای سالمت معنوی دانست. این مسئله میتوان پایبندی دینی را شاخص بحوزه می

 مطالعات میدانی نیز مورد پژوهش قرار گیرد.

 التزام عملی به مقررات دینی، پایبندی دینی، سالمت معنویکلیدواژه: 
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 نقش سالمت معنوی در ارتقای اخالق حرفه ای کادر درمانی

 2هان مهینمجید رضا ج *5شکراهلل جهان مهین

 مدیر گروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم و مدیر مقبره حکیم سید سلمان موسوی جهرمی             -5

مدیر مرکز جهرم شناسی و کارشناس ارشد جامعه شناسی - 2  

 Email: jahanmahin62@yahoo,com 

  چكیده

 مقدمه:

نی و رهنمود های اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( به دست حفظ اعتقادات سالمی که انسان به برکت آیات قرآ

آورده است موجب سالمت روح و روان وی گشته و امری واجب است چرا که سالمت معنوی او را در پی دارد و تخریب و به 

هر دلیلی خدشه  خطر انداختن آن اعتقادات سالم امری حرام است چون سالمت معنوی او را خدشه دار می کند و هر گاه به

ای بر اعتقادات سالم شود به همان نسبت روح بیمار می شود و نیازمند به درمان است و دارو های مادی درمان بخش امراض 

  جسم است و داروهای معنوی و در رأس همة آنها قرآن مجید شفا بخش امراض روحی و تضمین کننده سالمت معنوی اند.
نقش سالمت معنوی در ارتقای اخالق حرفه ای کادردرمانی از دیدگاه آموزه های دین  این مقاله با بررسی: روش تحقیق

مبین اسالم از نوع کاربردی بوده و با کنکاش در قرآن کریم و نهج البالغه و کتب روائی، به بررسی تاثیرات آیات و روایات بر 

 افراد شاغل به روش کتابخانه ای می باشد.

کریمة قرآن مجید شفا بخشند و شفای قرآن فراگیر و همه جانبه و برای همگان و همه جایی همة آیات : بحث و یافته ها

است چه به وقت نزول و برای مردمان عصر بعثت و چه بعد ها تا دامنه قیامت . در این راستا آیات قرآنی شناخت های 

شد و سالمت معنوی را به دست می آورد و نادرست اندیشه های باطل انحرافات عقیده ای، رکود فکری و ... را شفا می بخ

قوانین اخالقی قرآن بیماری ها و زشتی ها و رذائل اخالقی را درمان می کند و به خصوص اگر این مورد همراه با اخالق 

 حرفه ای و شغلی کادر درمانی )پزشکی و پرستاری( همراه باشد. 

گیری افراد مقید به رعایت اخالق حرفه ای و آموزش عملی  اکنون یافته ها حاکی از آن است که در به کار:نتیجه گیری

اخالق شغلی و حرفه ای از جمله در قشر تحصیل کرده کادر درمانی پزشک و پرستار اثرات مثمر ثمرتری داشته و از جمله 

 راه کارهای نهادینه کردن اخالق حرفه ای آموزش همراه با منشور اخالق حرفه ای می باشد. 

  سالمت معنوی، قرآن، اخالق حرفه ای، کادر درمانی.: یواژه های کلید
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تاثیر  آموزش بر مبنای اخالق حرفه ای بر مراقبت تسكینی و تاب آوری چالشی بر خود 

 مراقبتی  از دیدگاه مذاهب الهی 

 
 حسن اسماعیل پور-مژده کاشانی –محمد مهدی دوست محمدی  –مهدی علی اسماعیلی

 کرمان پزشکی وفوریتهای حوادث مرکز بحران مدیریت آموزش گروه عضو – جراییا مدیریت ارشد کارشناس
.mahdialiesmaili@yahoo.co 

 چكیده:
سازمان بهداشت جهانی مراقبت تسکینی را به صورت مراقبت کامل و  فعال جسم و روان و همچنین حمایت از خانواده های بیمار  

ه در آموزهای دینی و اخالقی و فرهنگی تمام مذاهب الهی بر آن تاکید بسیار شده توصیف کرده است. ارزش انسان و تسکین آالم ک

 است .

 روش تحقیق:
تحلیلی با  هدف تاثیر آموزش بر مبنای اخالق حرفه ای در مراقبت تسکینی، چالشی بر خود مراقبتی  از  -روش تحقیق توصیفی 

 دیدگاه مذهبی است. 

 نتایج پژوهش: 
ش برای بهبود کیفیت زندگی بیماران، خانواده،و مراقبین که نیازهای متعددی دارند است.از آنجا که ایمان به در مراقبت تسکینی تال

یک معبود ، اعتماد به نفس وصبوری را به ارمغان واحساس آرامش را در فرد ایجاد میکند.نقش آموزش بحران در این مرحله متجلی 

موزه های دینی است .اخالق حرفه ایی یعنی رعایت اصول رفتاری مناسب و هنجار در یک میشود. اخالق حرفه ایی نیز نشات گرفته از آ

جامعه و بکار بردن تمام توان برای رسیدن به حد کمال در مسئولیت اجتماعی است و همین امر باعث سالمت اجتماعی نیز 

ین افراد اجتماع گفته میشود. از منظر ادیان الهی درون میگردد.سالمت اجتماعی به برقراری روابط و منا سبات پایدار ،فعال و سازنده ب

 مایه انسان  که پارادایم اندیشه و اراده اوست، پایه مناسبات و روابط اجتماعی او میشود و تاب آوری انسان را در برابر مشکالت افزایش

ن در تامل های اجتماعی خویش و رفتارش با داده و غلبه او را بر عوامل منفی را تضمین  می کند .بر اساس آموزه های دینی ،انسا

دیگران ،فقط صاد ر کننده رفتار نیست بلکه او در عین حال دریافت کننده رفتار خویش نیز می باشد.از منظر قرآن رابطه درونمایه 

 انسان ها و روبنای اجتماعی ،رابطه علت ومعلول ویاسبب و مسبب ا ست.

 نتیجه گیری :
ن در تیم درمانی در  بحران و وظایف دانش آموختگان جامعه بخصوص در آموزش مدیریت بحران  آموزشها با توجه به نقش پرستارا

باید در جهت تقویت مهارتهای ارتباطاتی با مدد جویان و با رویکرد اخالق حرفه ایی  و توجه منابع آموزشی با استفاده توصیه های 

ترین عامل در موفقیت مراقبت تسکینی در بحران وبالیا  در اصل نوعی خود مکاتب الهی برنامه ریزی گردد که منابع دینی موثر

 مراقبتی میباشد. 

 

 سالمت اجتماعی –کیفیت زندگی –اخالق حرفه ایی  -کلمات کلیدی : مراقبت تسکینی
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 ارتقا سالمت معنوی در پرستاران و تاثیر آن بر بیماران
 2 جهانپور فائزه ،1نیا زاهدی فجریه

 
معنویت جزء اساسی سالمت و بهداشت است.برآورده کردن بعد معنوی سالمت، عنصر اساسی مراقبت   :هدف و سابقه

بالینی می باشد.پرستاران به عنوان مراقبین سالمت نقش مهمی در بوجود آوردن آرامش درونی، امید، خوب بودن و کیفیت 

اقبت معنوی که شامل ارتقا بعد معنوی ارایه دهنده خدمت و زندگی بیماران دارند.و با توجه به دو بعد مهم جهت ارایه مر

آگاهی از مداخالت معنوی فرهنگی مربوطه برای براورد نیازهای بیماران می باشد.هدف از این مطالعه  بررسی وضعیت 

 سالمت معنوی در پرستاران  می باشد.

 معتبر اطالعاتی هایپایگاه در ای گسترده وجوی جست کلیدی، واژگان به توجه با مروری مطالعه این در :جستجو روش

 برای2Google scholar, Proqust, Elsevier ، Scopus، Science Direct, PubMed 2 شامل المللی بین

 ,Sid، Magiran   فارسی تی اطالعا هایپایگاه و اندشده منتشر میالدی 2151 انتهای تا 2111 سال از بعد که هاییمقاله

Iran medex گرفت انجام اندشده منتشر 5991 پاییز تا 5981 سال از بعد که هاییمقاله برای. 

سالمت  به مربوط عمیقا مقاله 58 تنها که شدند دوم مرحله وارد مقاله 28 اول، مرحله در شده جستجو مقاله 19از :ها یافته

اکثر مطالعات نشان دادند که  شده انجام عاتمطال به توجه با. گرفتند قرار بررسی مورد معنوی پرستاران و بیماران بودند که

سالمت معنوی موجب کاهش اضطراب و افسردگی می شود.در چند مطالعه که مربوط به بیماری های مزمن صورت گرفته 

است نشان داد که سالمت معنوی در این بیماران موجب ایجاد امید و خوش بینی نسبت به روند بهبودی می باشد.و چند 

نشان دادند که اگر چه پرستاران قادر به پاسخگویی نیاز معنوی هستند اما توانایی پاسخویی ندارند و نیاز به مطالعه دیگر 

آموزش در این رابطه دارند.همچنین مطالعات نشان دادند سطوح باالی سالمت معنوی با ابعاد مختلف کیفیت زندگی 

 پرستاران و همچنین بیماران  ارتباط مثبت دارد.

وارایه مراقبت همه جانبه بدون توجه  مراقبت معنوی بخش مهمی از عملکرد پرستاری است اینکه به توجه با :یگیر نتیجه

پرستاران می بایست دانش و درک  به بعد معنوی غیر ممکن است و همچنین با توجه به  نقش معنویت در ارتقا سالمت،

بت پرستاری موجب ارتباط مثبت با مددجویان می شود.و خود را از معنویت گسترش دهند زیرا که تلفیق معنویت و مراق

  همچنین پیشنهاد می شود کارگاه های آموزشی مداوم در زمینه مراقبت پرستاری سالیانه برای پرستاران برگزار شود.

 

 سالمت معنوی، پرستاران، بیماری :کلیدی های واژه

 

 

 

 

 

 



 کنگره سراسری تحول نظام سالمت در حوزه معنویت، رویکردها و راهبردها

5991اردیبهشت  9 -جهرم   

 517 

 
 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 

 

  به بیماری مزمنمبتال کودک یوحس انسجام در مادران دارا یسالمت معنو

 
 4معتمد نیلوفر ،3بحرینی مسعود ،2 پور روانی مریم ،1نژاد عوض نصرت

 

سالمت معنوی برخورداری از حس پذیرش، احساسات مثبت، اخالق و ارتباط فرد با خود و دیگران و با یک  سابقه و هدف:

 کیدر فرد رشد کرده تا به  یر جوانگذ یط جیاست که به تدر یتجربه درون کقدرت ماورایی است و حس انسجام نیز ی

. مادر، مؤثرترین عامل تربیت، تأمین کننده سالمت معنوی و جسمانی فرزند و مهم تر از در فرد برسد دارینسبتا پا تیفیک

وحس انسجام در  یسالمت معنوهمه، عامل انتقال ارزش ها به کودک است، بنابراین هدف از این مطالعه تعیین میزان 

 مبتال به بیماری مزمن است. کودک یامادران دار
 

   ، Google Scholar ،Scopusاین مطالعه مروری سیستماتیک با استفاده از پایگاههای انگلیسی زبان  روش جستجو:

PubMed  و فارسی زبانSID  2151تا ابتدای  2111صورت گرفت. معیار ورود مقاالت به مطالعه عبارتند از: از سال 

دو زبان فارسی و انگلیسی باشند و در مقاالت داخلی یا خارجی  علمی پژوهشی به چاپ نهایی رسیده باشند، مقاالت به 

 .باشند و امکان دسترسی به متن کامل ویا خالصه مقاله مهیا باشد
 

ت.که مقاله سالمت معنوی عمیقا مورد بررسی قرار گرف 51مقاله انتخاب شد و نهایتا  21مقاله جستجوشده،  11از  یافته ها:

سالمت معنوی و حس انسجام را با سایر موارد مثل هوش هیجانی و هوش معنوی، مذهب وامید مقایسه کرده، که نتایج این 

مطالعات نشان می دهد بیماری مزمن کودک بر سالمت و کیفیت زندگی مادران تاثیر گذاراست. سالمت معنوی در افزایش 

زندگی آنان نقش به سزایی دارد و تاثیر حس انسجام در مدیریت موثرتر توانمندی مادران در مراقبت از خود و کیفیت 

 .بیماری تائید شده است
 

با توجه به اینکه مطالعات اندکی به بررسی نقش حس انسجام و سالمت معنوی در مادران دارای کودک با نتیجه گیری: 

شود تا ارتباط حس انسجام و سالمت معنوی مادران بیماری مزمن پرداخته است، بنابراین پیشنهاد می شود مطالعه ای انجام 

دارای کودک با بیماری مزمن را بسنجند و از نتایج آن در جهت افزایش توانمندی مادران و بهبود عملکرد آنان استفاده 

 نمایند.

 
 سالمت معنوی،حس انسجام، بیماری مزمن، سالمتی  واژه های کلیدی:
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 یک مطالعه مرورینقش خانواده بر سالمت معنوی: 

 
 ²،آیدا اشرف زاده*¹شهرزاد کامفیروزی

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران-5
 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران -2

Shahrzad2.kamfiruzi@gmail.com 

 

 

آن قرار میگیرد.با توجه به اینکه اولین تاثیرات محیطی که فرد دریافت می خانواده اولین کانونی است که انسان در   مقدمه:

 کند از خانواده است، بر ان شدیم تا نقش خانواده بر سالمت معنوی را مورد بررسی قرار دهیم.

 ,sid, google scholarاین مطالعه به صورت مرور مقاالت مرتبط با موضوع و جستجو در سایت های  روش مطالعه:

iran medex  و جستجوهای کتابخانه ای و با کلید واژه های : خانواه، سالمت معنوی، عزت نفس، احساس امنیت از سال

 صورت گرفته است. 5991تا سال  5981

شاید مهم ترین عواملی که بنیاد خانواده را تهدید می کند، سست شدن باور های مذهبی و اصول اخالقی و فقدان  یافته ها:

.خانواده نقش به سزایی درارتقای عزت نفس، خود باوری، احساس امنیت، معنا دار بودن زندگی و همدلی در معنویت باشد

 افراد جامعه دارد. به همین جهت تاثیر ان در سالمت معنوی افراد غیر قابل چشم پوشی است.

ست برنامه ریزی هایی در جهت با توجه به نقش واهمیت خانواده در ارتقای سالمت معنوی افراد، امید ا بحث و نتیجه:

 تحکیم بنیاد خانواده انجام شود.

 خانواده، سالمت معنوی، عزت نفس، احساس امنیت کلید واژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کنگره سراسری تحول نظام سالمت در حوزه معنویت، رویکردها و راهبردها

5991اردیبهشت  9 -جهرم   

 519 

 
 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 

 

 آیا فرسودگی شغلی با اعمال رهبری معنوی در بیمارستان ها کاهـــش می یابد؟
 

 *9جعفری پویان ابراهیم، 2، عباس رحیمی2محمد مصدق راد ، علی5زهرا خاکدل جلودار
 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، علوم پزشکی اردبیل .5

 گروه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهرانعضو هیات علمی، .2

 نویسنده مسوول؛ گروه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران .9

 ejaafp@yahoo.com، ایمیل: 42033124فن: تل

 

 

 چکیده 

معنویت سازمانی از جمله مباحث نوین حوزه رفتار سازمانی است که هر روز عالقمندان زیادی را مجذوب  زمینه و هدف:

نمند، فراهم کردن آرامش الزم برای کارکنان می خود می کند. از دیگر سو یکی از عوامل اصلی برای داشتن کارکنانی توا

تاثیر زیادی بر کیفیت خدمات ارائه شده دارد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه رهبری معنوی و فرسودگی شغلی در باشدکه 

 .بین کارکنان بیمارستان های شهر اردبیل انجام شده است

انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده کارکنان بیمارستانی شهر اردبیل  نفر از 291در این مطالعه مقطعی تعداد  مواد و روشها:

 ( بود. MBAها، پرسشنامه محقق ساخته رهبری معنوی و پرسشنامه ماسالچ )

ی را بود که وضعیت نسبتا خوب 1از  15/9: میانگین نمره کلی رهبری معنوی در بیمارستان های شهر اردبیل نمره یافته ها

های آن با ارزیابی گردید. بین رهبری معنوی و گویه "متوسط"درصد در حد  2/19دگی شغلی با . فرسونشان می داد

  فرسودگی شغلی رابطه معنی دار و معکوس مشاهده گردید.

میزان رهبری معنوی و مولفه های آن با توجه به اینکه در سطح میانگین و باالتر از آن قرار دارد، در سطح نتیجه گیری: 

آن با فرسودگی شغلی کارکنان در پی معکوس است. الزم است مدیران با عنایت به اهمیت این موضوع و ارتباط  مورد قبولی

تقویت ابعاد رهبری معنوی در بیمارستانهای خود باشند تا از این طریق با ایجاد یک محیط آرام و کاهش سطح فرسودگی 

 دند. شغلی کارکنان باعث بهبود بهره وری در سازمان های خود گر

 

  کارکنان بیمارستانی شهر اردبیل رهبری معنوی، فرسودگی شغلی،: واژه های کلیدی
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 سالمت معنوی درتحول نظام سالمت: باید ها و نباید ها
 

 9، اصغر ابراهیمی5، یاسر ساریخانی2، محمد رضا سمائی*5ابراهیم شاهسونی

 ه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایرانمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگا -5

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز -2
 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد -9

 
 eshahsavani@yahoo.com    

 : چكیده

و حتی محیط بر آنها جایگاه خاصی پیدا کرده است و در ایـن  سالمت معنوی امروزه به عنوان یکی از ابعاد سالمتی  : مقدمه

میالدی به بعد صورت گرفته است. در شرایط امروز کشـور کـه طـرح تحـول      2111زمینه تحقیقات متعددی به ویژه از سال 

 نظام سالمت در حال اجراست توجه به بعد معنوی سالمت اهمیت خاصی پیدا کرده است.

در    Elsevierو مقالـه هـای     SIDمرور مقاالت مرتبط در این زمینه در پایگاههـای علمـی   این تحقیق با  روش تحقیق:

 انجام شده است.   Science Directمحیط 

هنگام مرور مقاالت و مطالب مرتبط در این حوزه مشاهده می شود که تمایل زیادی برای تعریف درسـتی   :بحث و یافته ها

ام سالمت صورت گرفته است ولی آن چیزی که بایـد تحقیقـات و برنامـه عملکـردی آن     از معنویت و تبیین جایگاه آن در نظ

مورد بررسی قرار گیرد این است که قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ می دانیم اکثر کشور ما مردم مسلمان و شیعه هستند و مثل 

دینی ما واقعا آرامش و قدرت کافی بـرای   خیلی از کشورها بی دینی دامنگیر ما نیست اما بعضا مشاهده می شود فرد به ظاهر

مدیریت سالمت خود چه در بحث پیشگیری و چه در بحث درمان ندارد و بی توجهی به مقوله سـالمت در هنگـام سـالمت و    

ترس و اضطراب در هنگام بیماری دامنگیر او می شود. حال نقشه راه ما باید مشخص شود که چگونه مـی خـواهیم از طریـق    

ویت از ایجاد بیماری جسمی و روحی جلوگیری کنیم؟ و یا هنگام بیماری چگونه بیمار بتواند بـا کمـک معنویـت    توجه به معن

روند درمان خود را تسریع دهد و اینکه این کار با تقدم پیشگیری است یا درمان؟ نقش یک بهورز در روسـتا یـا یـک کـاردان     

ق تخصص بالینی در حوزه معنویت چیست؟ و سوال آخر اینکه آیـا  بهداشتی در شهر به عنوان سطح اولیه پیشگیری تا یک فو

در سالمت معنوی قرار است به اعتقادات و معنویات مردم در هنگام سالمت و بیماری احترام بگـذاریم و از آن بـرای حفـظ و    

را در افـراد تقویـت کنـیم؟    ارتقاء سالمتی و یا درمان او استفاده کنیم یا اینکه باورهای دینی مثل صبر، توکل و امید به خـدا  

جواب به این سواالت و تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی در این زمینه و پایش و اصالح برنامه های اجرایی بر اساس اهداف 

تدوین شده و توجه به تعدد مذاهب و ادیان در کشور می تواند ما را در رسیدن به بعـد چهـارم سـالمتی یعنـی بعـد معنـوی       

 رهنمون سازد.

با توجه به یافته های تحقیق هر چند توجه به بعد معنویت در نظام سالمت بسیار اهمیت دارد اما چنانچه بـا   نتیجه گیری:

جامع نگری و آسیب شناسی، استفاده از مجموع نظرات و پایش مرتب و اصالح احتمالی عملکرد ها همراه نباشد ممکن اسـت  

 ابع نیز صورت گیرد.به نتیجه دلخواه نرسیم و چه بسا اتالف من

 

 : سالمت، معنوی، نظام سالمت، جامع نگری   های کلیدیواژه
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 بررسی رابطه نماز و میزان اضطراب در بین دانشجویان برحسب متغیّرهای جمعیت شناختی
 

  *2آبادحسین، صابری 1مصطفی مریم کریمی
 ان وآموزش پزشکیکارشناس ارشد مشاوره رئیس دفتر مرکزی مشاوره وزارت بهداشت درم -5

  :m3saberi@gmail.comEmailکارشناس ارشد روانشناس بالینی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران  -2

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نماز و میزان اضطراب در بین دانشجویان مؤنث و مذکر در سطح دانشگاه علوم  هدف:

 و دانشگاه اردکان با حسب متغیّرهای جمعیت شناختی انجام شد.  پزشکی یزد

ها و مقاطع دانشجوی رشته 111روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. شرکت کنندگان  روش:

اضطراب  رگه –پرسشنامه حالت های ویژگیهای جمعیت شناختی و های دولتی بودند که به پرسشنامهتحصیلی دانشگاه

در متغیرهای جمعیت   اسپیلبرگر رگه اضطراب –حالت پاسخ دادند. تفاوت نمرات کل بدست آمده از پرسشنامه  اسپیلبرگر

سن، جنسیت، وضعیت تأهل، بومی یا غیر بومی، تعداد خواهر، تعداد برادر،  فرزند چندم خانواده، سال ورود به شناختی 

 ه و تمایل به خواندن نماز مورد بررسی قرار گرفت. دانشگاه، مقطع و رشته تحصیلی، دانشکد

( تفاوتها در میزان اضطراب در بین دختر و پسرهای دانشجو، p<0/05های تحقیق حاکی از معنادار بودن )یافتهها: یافته

ه نماز ها نشان دادند که گروه که همیشبندی بود. همچنین یافتهبین رشته های مختلف تحصیلی و سایر متغیرهای گروه

میخواند اضطراب کمتری نسبت به دیگر گروه ها نشان دادند. بین نماز خواندن و بومی و غیر بومی بودن دانشجویان رابطه 

 معنا داری بدست نیامد. وضعیت تأهل دانشجویان در اضطراب انها معنادار اما در نماز انها تأثیر چندانی نشان نداد. 

اً باالی اضطراب در دانشجویان مورد مطالعه و اثرات مثبت نماز در کاهش شیوع و شدت با توجه به شیوع نسبتگیری: نتیجه

آن الزم است عالوه بر بررسی علل و عوامل در ایجاد اضطراب بین دانشجویان، تمهیداتی را برای ترویج و تقویت انجام این 

 ی دینی فراهم نموده و توجه بیشتری به سالمت روانی این قشر کرد.فریضه

 

 نماز، اضطراب، دانشجویانکلیدواژه: 
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 سالمت معنوی و امید به زندگی: مروری بر مطالعات انجام شده

   
 4طاهری لیال ،3کوشککی رحمانیان عفیفه ، 2کالنی نوید ،1پرندآور نحله

 

  چكیده

اختصاصـی دارد برخـی صـاحبنظران    معنویت پدیده ای فراگیر و جهانی است که برای افراد دیندار و الئیک مفهـوم  :  مقدمه

سالمت معنوی را دارای دو بعد افقی و عمودی می دانند که بعد افقی ارتباط با دیگران و همنوعان و بعد عمودی ان ارتباط با 

قدرت الیزال الهی است. مطالعات نشان داده است هر دو بعد سالمت معنوی ارتباط تنگاتنگی با سـایر ابعـاد تعریـف شـده از     

ازمان جهانی بهداشت در مورد سالمتی دارد. مطالعه حاضر به بررسی نتایج حاصل از مطالعـات انجـام شـده در مـورد     سوی س

 .  سالمت معنوی و بعد جسمانی سالمت می پردازد

با استفاده از کلیدواژه های اختصاصی مرور بر مطالعات انجام شده بر روی سالمت معنـوی در طـی سـالهای    روش تحقیق: 

 رت گرفت. بدلیل تفاوت های فرهنگی تنها مطالعات ایرانی اسالمی جهت مرور انتخاب گردید.گذشته صو

نتایج مطالعات بالجانی سالمت معنوی را یک عامل پیشگویی کننده معنادار در ارتباط با امید بـه زنـدگی    :بحث و یافته ها

سطح سالمت معنوی می داند. شریف نیـا نیـز دعـا و     معرفی می کند. اهلل بخشیان نیز ارتقاء سطح کیفیت زندگی را مرتبط با

سالمت معنوی را دو عامل مهم در پذیرش بیماری و یک روش مناسب برای سازگاری با بیماری معرفی می کند. نتایج برخی 

را  مطالعات نیز نشان می دهد افراد مذهبی و با سطح سالمت معنوی میانگین نمره امید بیشتری دارند. حجتی نیز نقش دعـا 

در ارتقا سالمت معنوی موثر نشان داد. عابدی نیز در مطالعه خود نشان می دهد دعا و ارتقا سالمت معنوی قـادر اسـت رونـد    

بهبود جسمانی را تسریع بخشد. مطالعه رضایی نیز نشان می دهد بیماران مبتال به سرطان تحت درمان با شـیمی درمـانی از   

دگی برخوردار هستند چنانچه در این مطالعه گویه هایی چون اعتقاد دارم که خداونـد  سطح باالی سالمت معنوی و امید به زن

مرا دوست دارد و مراقب من است،ارتباط با خداوند به من کمک می کند تا احساس تنهایی نکنم و همچنـین معتقـدم بـرای    

ی فراز نیز مداخله درمانی با دعا و نیـایش  زنده بودنم هدف خاصی وجود دارد از باالترین میانگین نمره برخوردار بودند. احمد

را منجر به کاهش احساس گناه، خشنودی و رضایت و بهبود سالمت معنوی در مبتالیان به سرطان می دانـد. اثـر مـداخالت    

ره معنوی در امید به زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران به گونه ای است که حتی اطرافیان نیز از اثرات سودمند ان بی بهـ 

نشده چنانچه براساس مطالعه کاشانی و همکاران این مداخالت باعث بهبود سطح امید و کیفیت زنـدگی در مـادران کودکـان    

 مبتال به سرطان شده است.  

بجاآوردن فرایض دینی و مذهبی اگر نتواند درمان قطعی یک بیماری صعب العالج را به دنبال داشته باشد اما  :نتیجه گیری

خوب بودن سازگاری با بیماری و افزایش امید به زندگی را در پی دارد. لذا توجه کارکنـان بهداشـتی درمـانی     ایجاد یک حس

 به این بعد از سالمتی می تواند موجب افزایش سالمت جسمی و عمومی بیماران شود. 

 

 : سالمت معنوی، دعا، امید، کیفیت زندگی های کلیدیواژه
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 و سالمت معنوی در پرستاران:مرور سیستماتیکبررسی ارتباط استرس شغلی 

 
 *5زینت شبابی

بوشهر،  پزشکی علوم دانشگاه دانشکده پرستاری و مامایی، ارشد آموزش پرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی، کارشناسی دانشجو: 1

 بوشهر، ایران،

zinat.shababi@gmail.com ،19575862196ماره تماس: ش 
 

سالمت معنوی افراد جامعه، به خصوص اقشار سازنده آن،الزمه پویایی،بالندگی و اعتالی آن جامعه است و معنویت  مقدمه:

به عنوان یکی از مهمترین و جدیدترین ابعاد وجودی انسان است که می تواند آرامش را به خصوص در شرایط استرس زا به 

ستاری یکی از حرفه های پراسترس است به طوری که استرس یک جزء شناخته شده از پرستاری مدرن انسان هدیه کند.پر

شده است و به چالشی برای حرفه پرستاری مبدل گردیده است.بنابراین با توجه به نقش برجسته و منحصر به فرد پرستاران 

شناسایی و حذف عوامل منفی موثر بر سالمت معنوی به عنوان قشر بزرگی از تیم درمان، تامین سالمت معنوی آن ها و نیز 

در این قشر ضروری است. لذا هدف از این مطالعه مرور سیستماتیک بررسی ارتباط استرس شغلی و سالمت معنوی در 

 پرستاران است.

 

 روری سیستماتیک جستجوی گسترده ای در پایگاههای اطالعاتی معتبر بین المللی شامل  روش تحقیق:

sciencedirect, Google Scholar, Pubmed  و پایگاههای  2151الی  2111برای مقاله هایی که طی سال های

انجام گرفت.از کلید واژه های متنوعی همچون استرس  5991الی5979طی سال های  SID,medlibاطالعاتی فارسی

 شغلی، پرستاری،سالمت معنوی برای جستجوی منابع مرتبط استفاده شد.

مقاله منحصرا مربوط  91مقاله وارد مرحله دوم شدند که  تنها 11مقاله جستجو شده در مرحله اول،  71از ا:بحث و یافته ه

به حیطه استرس شغلی و سالمت معنوی در پرستاران بودند. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که پرستاری یکی از 

حساسی که دارند به طور مداوم در معرض استرس قرار  حرفه های پراسترس است و پرستاران به دلیل ماهیت حرفه ای

-ند هنگام رویارویی با آسیب، پاسخدارند و استرس شغلی باالیی را تجربه می کنند و همچنین افرادی که گرایش معنوی دار

د و از های بهتری به وضعیتی که درون آن هستند می دهند، موقعیت تولید کننده فشار و استرس  را بهتر اداره می کنن

 سالمتی بهتری برخوردارند.بنابراین احتماال سالمت معنوی بتواند روی ابعادی از استرس شغلی تاثیر گذار باشد.

با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد که سالمت معنوی بتواند روی ابعادی از استرس شغلی تاثیر گذار  نتیجه گیری:

ده است که رابطه استرس شغلی و سالمت معنوی را با هم روی پرستاران بررسی باشد و اینکه تا کنون مطالعه ای انجام نش

کرده باشد، لذا به مطالعه ای نیاز است که رابطه استرس شغلی و سالمت معنوی پرستاران را بررسی کند و عوامل منفی موثر 

 ترس شغلی پرستاران شود.بر سالمت معنوی آن ها را شناسایی و حذف کند و باعث بهبود سالمت معنوی و کاهش اس

 

 استرس شغلی، سالمت معنوی، پرستاری واژه های کلیدی:
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 ی سالمت معنوی از دیدگاه دیوید موبِرگ و استاد جوادی آملی بررسی تطبیقی مسأله
 

 مصطفی سامانی قطب آبادی/ مدرس دانشگاه دولتی جهرم

 . 7151981519. کد پستی 18. پالک 51وچه فارس. جهرم. فرهنگ شهر. خیابان امام رضا علیه السالم. ک

mostafa.samani92@yahoo.com/ mostafa.samani92@gmail.com 

 

 چكیده

انسان ها است که شناخت دقیق این نیاز ها می  فطری نیازهای اساسی ترین ازنیازهای معنوی معنویت و تامین  :مقدمه

ی سالمت معنوی ی حاضر بررسی تطبیقی مسألهسش اصلی مقالهتواند نقش بسیار موثری در سالمت انسان داشته باشد. پر

از دیدگاه دیوید موبِرگ و استاد جوادی آملی است. هدف از این نوشتار مقارنه و تطبیق آراء این دو اندیشمند در رابطه با 

 نقش معنویت در سالمت انسان ها می باشد.

فی، تحلیلی و تطبیقی می باشد و نیز گردآوری اطالعات نیز بـه  نوع روش استفاده شده در این مقاله، توصی :روش تحقیق  

 صورت کتابخانه ای و  فیش برداری صورت گرفته است.

ی تفکـر  .م( به عنوان نخستین اندیشمندی که مفهوم سالمت معنـوی را وارد حـوزه  5975دیوید موبِرگ) :بحث و یافته ها

شخصیِ فرد بدون در نظر گرفتن مذهب خاص و نیز ارتباط انسان بـا   ی بهزیستیِبشری کرد، اساس سالمت معنوی را بر پایه

خدای خود می داند. در مقابل دیدگاه استاد جوادی شرط سالمت انسان بر محوریت ایمان قرار داده و سـالمت معنـوی را در   

 دین اسالم و با تمسک به دو ثقل عظیم)قرآن کریم و اهل بیت( در نظر گرفته است. 

دیوید موبِرگ بـرای سـالمت معنـوی انسـان هـا در نظـر        ر پایان تبیین می گردد، هر چند ویژگی هایی کهد :نتیجه گیری

گرفته است در جای خود قابل احترام است اما از آن جا که برگرفته از تفکر فرهنگ غربی است در پاره ای از ویژگی ها ناقص 

وی متقن برای نیل به سالمت معنوی انسان سالم و کامـل معرفـی   یا متضاد با مکتب اسالم است، نمی تواند به عنوان یک الگ

 شود.

 

 انسان،  سالمت،  معنویت،  سالمت معنوی    واژه های کلیدی: 
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 جهرم پزشكی علوم دانشگاه دانشجویان بین در معنوی هوش وضعیت بررسی
 

قاسمی قطب آبادی  جواد  

ایران جهرم – هرمج پزشکی علوم دانشگاه مشاوره ارشد کارشناس  

 چکیده 

 معنـوی  هـوش  ،  اسـت  جهان مربوط در وجود و هستی با آن  ارتباط ذهن و  درونی زندگی به معنوی هوش  : هدف زمینه

  انسـانها  سـالمت  در کـه  اسـت  موضـوعاتی  مهمتـرین  از امروزه و. است درونی بینش و معنوی سواالت عمیق فهمیدن توانایی

مـی    جهـرم  پزشـکی  علـوم  دانشگاه دانشجویان در معنوی هوش میزان تعیین پژوهش این از فنقش  بسیار مهمی دارد . هد

 باشد . 

  : پژوهش ابزار

 تعـداد  کـه  باشـد  می جهرم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان کلیه پژوهشی جامعه ، است مقطعی توصیفی نوع از مطالعه این

 زاده اهلل  عبـد  معنـوی  پرسشـنامه  از اطالعـات  آوری جمع برای اند شده انتخاب تصادفی شکل به و نمونه عنوان به نفر 511

 تحلیل گردید .   و تجزیه   spss  افزار نرم توسط تکمیل از پس و شد استفاده

  : ها یافته

 مـی  بـاال  بـه  رو متوسـط  جهـرم  پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان بین در معنوی هوش که وضعیت  است آن نشانگر ها یافته

 هـوش  از دختـران  کـه  است آن دهنده نشان تفاوت این که باشد می پسران و دختران بین معناداری تفاوت چنینهم و باشد

 . برخوردارند. باالتری معنوی

 : گیری نتیجه

 و تر دقیق ریزی برنامه تواند می موضوع این.  باشد می مطلوب وضعیت در پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان معنوی هوش

 فراهم را دانشجویان تمامی معنوی هوش رشد زمینه ، بیشتر تحقیقات با تا انگیزد بر را دانشگاه فرهنگی مسئولین جدی تر

 . کند

 پزشکی علوم– معنوی هوش -  دانشجویان: واژه کلید
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 جایگاه سالمت معنوی در تشخیص و درمان بیماری ها 

 
 ، سعیده رحیمیان فرد* نیکتا تقی پور*نویسندگان : 

 کتا تقی پور، دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرمنی -5

 سعیده رحیمیان فرد، لیسانس، دانشگاه تربیت معلم شیراز -2

Niktataghipoor100@yahoo.com 

 

 

ی هااد وگروهفررد اموآن در سنجش ای رمختلفی بی هااربزاست که ی اسالمت معنو، گانه سالمترچهااع نواز ایکی   :مقدمه

عظیم ه غم گستررعلی  ه است .نی(ساخته شد، رواجتماعی جسمی)اسالمت اع نوایگر دبا ی سالمت معنوط تباارسی ربرو مختلف 

به ط ساسی مربوافق کلی بر مفاهیم اتوم عد، تعریف سالمتم در بهان اهمچوری بسیات مشکاله، شدم نجای امعنوی هش هاوپژ

واستفاده از  یهایی مناسب جهت سنجش سالمت معنواربزاستیابی به م دعد، معنویتی و سالمت معنوی هازتبیین مرم دع، مسأله

 رد  .خومیبه چشم  ن همچنا، غیر قابل تعمیمو کوچک های نمونه 

پزشکی، مرگ و  در اثر پیشرفت هایامروزه  یکی از موضوعاتی که بشر را به خود مشغول ساخته است موضوع درمان بیماری هاست.

میر نسبت به گذشته کاهش یافته است. لیکن این پیشرفت های علمی قادر به کنترل کامل بیماری ها نشده و هر روز نوع جدیدی 

از این بیماریها مطرح و فراگیر می شود. امروزه مشخص شده که ریشه ی اغلب بیماریها، نا آرامی های روحی و مشکالت عصبی 

رمان بیماری ها، استفاده از داروهای گیاهی و شیمیایی است. لیکن این روش در همه ی موارد پاسخ نمی است. روش مرسوم در د

دهد و مضاف بر این دارای عوارض سوء نیز می باشد. بر این مبنا از قدیم االیام در کنار این روش، روش های ماوراءالطبیعه در درمان 

و سایر صاحبنظران، این موضوع  یام در میان حکما، و فالسفه، عرفا، روانشناسان، پزشکانبیماری ها نیز مرسوم بوده است. از قدیم اال

مورد بحث و تبادل نظر بوده است که در تأمین سالمتی و درمان بیماریهای جسمی و روحی، می توان از قدرت روانشناسی و 

 معنویت )توحید درمانی( نیز کمک جست.

لهی را منشاء شفا و درمان دردها دانسته و عقیده خویش را در خصوص این ویژگی )قابلیت هجری(، توجه و قدرت ا 8حافظ )قرن 

 شفا دهی( چنین بیان نموده است که:

 «کردمى مسیحا آنچه بکنند هم دیگران             فرماید مدد باز فیض روح القدس ار »

ین بار نابهنجاری های روانی را در مکتوبات پزشکی که برای نخست-ق.م.( شخصیت برجسته طب باستان، 161-977بقراط )حدود 

که دیگران سِل -معتقد بود بسیاری از بیماریهای جسمی، از طریق روانی قابل درمان هستند. او بیماری پادشاه مقدونیه را  -وارد کرد

بی )توحید درمانی( در درمان از طریق روانی معالجه کرد. ابو علی سینا نیز از روانشناسی و اعتقادات مذه -تشخیص داده بودند

بیماری های جسمی و روحی کمک می گرفت. او در موارد متعدد، بیماران خویش را از خوردن دارو برحذر می داشت و صرفاً از 

(، انسان مؤمن با 596: 5981طرق روانی و تلقین و اعتقادات دینی بیماران صعب العالج را مداوا می نمود. به اعتقاد قطب راوندی)

ور کردن ذهن از افکار منفی و متصل شدن به نیروی مافوق ماده که همان نیروی خالق هستی است، به حالت آرامش می رسد. در د

پزشک  چنین حالتی خود را تحت سیطره قدرت متعالی تری قرار می دهد و در آن موقع مشکالت و بیماریها از او دور می شوند.

بشر{... یک موجود واحد است: بدن، ذهن و روح... بنابراین درمان انسان باید در کلیت »...} ( معتقد است:5961سوئیسی پل تورنیه )

mailto:Niktataghipoor100@yahoo.com
mailto:Niktataghipoor100@yahoo.com


 کنگره سراسری تحول نظام سالمت در حوزه معنویت، رویکردها و راهبردها

5991اردیبهشت  9 -جهرم   

 517 

 
 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 
را "روح"( معتقد است بیمار ی در ذهن ریشه دارد وبرای شفای تن، نخست باید57 -51: 5979اسکاول شین )«. او انجام بگیرد.

درست رهاینده شود. وی با تأکید بر نقش روانشناسی در درمان، شفا داد. و روح، هما ن ذهن نیمه هوشیار است که باید از تفکر نا

 ضمیر ناخودآگاه را دارای قدرت شفا بخشی دانسته و بر احاطه بر آن تأکید می ورزد.

ها با ت وداده طالعا.است ه اشدده ستفادی اسنات از روش اطالعاآوری اجمعای براست. هش حاضر یک مطالعه توصیفی وپژ روش: 

ب جع مکتوامرو کتب تخصصی ، ستهایروخصوصی یا د سنارت اچه به صوه بایگانی شدد سناده از استفاو ا غیرمستقیمروش 

 ست.دآوری و مورد بررسی قرار گرفته اگر
 حمطرری هابیما از یپیشگیر ی درمعنو یها حتمالی مؤلفها یها نقش رهبادر را ییها هیدگاد جدید علمیهای شته ر  :ها یافته

 یها مؤلفهکه  نددار نعااذ طمربو های هشوپژ. مانندمی عقیم  والصا نینجامد عملی هشوپژ به نهاآ یها نظریه قتیو تا ماا ندا کرده

 سالمت همبستگی به طمربو مسائل تا دگیر رتصو دییاز رکا باید زهنو ماا ندرداربرخو مثبتی از تاثیرات پیشگیرانه غالبا  یمعنو

 ا نمود.جد یمعنو قبتامر از انتورا نمی ریبیما از یپیشگیر که داد ننشا ها  یافته. شوند شنرو جسمی سالمت و یمعنو

ت جهاری بسیااز عمل در ما است ایست پزشکی م زعلودور از گرچه به ظاهر بسی ی اسالمت معنوو معنویت م مفهو  ی:نتیجه گیر

یست پزشکی م زعلوی و  سالمت معنو، معنویت نگوناگوی ما هر چه علم پیوندهااست دار ایخ نموه ین کوک انوط دارد . تباآن اربا 

 د.می شون پیش نمایااز یخ بیش ه ین کواسی می کند پیکر ربیشتر بررا 
 

 علم، سالمت معنوی،  پزشکی یستز ی،پیشگیر  ی:کلید نگاواژ
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 تاثیر  قرائت  قرآن در کاهش استرس

 *5یهاشم یسادات بن هیعهد

 اس امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی جهرمکارشناسی ارشد حقوق و فقه،کارشن

 

 مقدمه :

ترین عواملی که سالمت روان افراد را به مخاطره میاندازد، استرس )فشار روانی( است .فردی که قادر به رویارویی یکی از مهم

ست پیش زا نیست، تا سرحد آشفتگی و فروپاشی در سالمتی جسمی و روانی ممکن امناسب با انواع عوامل استرس

بهترین  و مناسب ترین راه درمان برای رفع استرس و رود.راههای مناسبی از نظر طب پزشکی و غیر پزشکی وجود دارد اما  

کلمات آهنگین می تواند به عنوان یک محرک برای ایجاد پاسخ های فیزیولوژیک و سایکولوژیک در  اضطراب چیست ؟

آن به عنوان یک صدای آهنگین دلپذیر عرفانی با خواص ویژه و ملودی و ریتم شنونده باشد. صوت قرآن بدلیل آهنگین بودن 

مخصوص به خود ، از با شکوه ترین ابعاد اعجاز بیانی قرآن کریم می باشد که برای کاستن از خستگی ناشی از مدت کار می 

 .تواند بسیار موثر و آرام بخش باشد و تاثیر بسزایی در کاهش میزان استرس داشته باشد

 تحلیلی و کتابخانه ای است.–روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی  مواد و روش تحقیق:

 دلها به یاد خدا آرامش می یابد بحث و یافته ها :

    24سوره الرعد آیه 

اد خدا آرامش که ایمان آورده اند و دلهایشان به ی الَّذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللّهِ أَالَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ آنان 

 می یابد آگاه باشید که دلها به یاد خدا آرامش می یابد.

.هل ایمان استوَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ و ما آنچه از قرآن فراستادیم ، شفاى دل و رحمت الهى بر ا  

ن صوت قرآن در کاهش سطح اوره خون بیماران همودیالیزی موثر است.و همچنیز آمار و فواید قرآن اشاره می شود.در ذیل به برخی ا

ادند به د عمل سزارین که نتیجتا میزان اضطراب در مادرانی که به صوت قرآن گوش از تاثیر آن برکاهش میزان اضطراب مادران قبل

شور ها ه است .تاثیر شگرف این نعمت الهی در درمان درد ها تا جایی است که برخی کطور معنی داری پایین تر از گروه کنترل بود

ی است برای درمان بیماریهای روانی به آن روی آورده اند.همچنین تاثیر آرام بخش صوت قرآن کریم در افراد عصبی و پر تنش به حد

راد کمک می شود. همچنین در درمان افرادی که در صد این مشکالت کاهش می یابد.و به بهداشت روانی و جسمی اف 97که 

وحی و ناتوانیهای مختلفی از جمله عقب ماندگی ذهنی ،تاخیر یافتگی رشدی ،معلو لیت جسمی ، بیماریهای روانی ،نا آرامی های ر

سیاری کی کارآیی ب...دارند، به طور معجزه آسایی موثر بوده است.و اساسا قرآن در درمان اشخاص مبتال به وضعیت های مختلف پزش

 دارد.

 در سه جای از آیات قرآن کریم به مسأله شفا بودن قرآن برای دردهای جسم و جان انسان اشاره شده است:

 (582)اسراء "و ننزل من القرآن ماهو شفاء و رحمه للمومنین والیزید الظالمین اال خسارا"

 "و ستمگران را جز خسران و زیان نمی افزاید.و از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می کنیم "

 "یا ایها الناس قد جاء تکم موعظة من ربکم و شفا ء لما فی الصدور وهدی ورحمة للمومنین"

 "ای مردم اندرز از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی است برای مومنان."

 "آمنوا هدی و شفاء...قل هو للذین "

 "بگو: این کتاب برای کسانی که ایمان آورده اند: هدایت و درمان است."
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 نتیجه گیری :

توجه به پژوهشهای انجام شده در مورد تاثیر صوت قرآن به عنوان یک روش غیر پزشکی ،کم هزینه ،مفید ، جهت کاهش  با

 ن در جهت کاهش استرس استفاده گردد. اثرات حاصل از بیماریها ،پیشنهاد می شود از صوت قرآ

 صوت  قرآن ، استرس ، بیماریهاکلمات کلیدی : 
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 قرآن شفا بخش دردهای معنوی

   

 2لطف اله دژکام، 1منصور درویش تفویضی

 .نرایجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیکارشناس ارشد فلسفه اخالق، مرکز تحق -5
Tafvizi.m@gmail.com 

 .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیمرکز تحقدکترای کالم اسالمی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی،  -2
 

 چكیده

سان قـرار داده اسـت و خـود نیـز آن را     کتاب هدایت و روشنی بخش مسیر کمال و سعادت ان، قرآن را ی متعالخدا :مقدمه

جسـم و جـان    بخشتوان گفت که قـرآن شـفا   ی، مواژه شفا در آیات قرآن کریم کند. به اعتبار اطالقیم یشفا و درمان معرف

 نیهـم چنـ   د،یو سالمت بخش تیعافروح را را درمان کرد و  معنوی یهابیماری ن،ا قرآب توانیم کهعالوه بر آناست و  یآدم

 نجات داد. درد و رنجقرآن درمان کرده و از  ی، روانی و اجتماعی را نیز باجسم یوان دردهات یم
ای با مراجعه به آیات قرآن و تفاسیر ای توصیفی و تحلیلی بوده که به صورت کتابخانهمطالعهپژوهش  نیا :روش تحقیق

 انجام شده است.

مربوط به کل  ریتعب نیکه ا ؛خوانده است «شفا»قرآن را راحت به ص ،کالم خودآیه از خداوند در سه  :بحث و یافته ها

 «نیمِنِوْوَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَه لِلْم»خاص. در سوره اسراء آمده است:  یهیقرآن و ذات آن است نه مربوط به آ

النَّاسُ قَدْ  هَایُّأَ ای: »میخوانیم ونسیدر سوره  ؛و« وَ شِفاء یًدآمَنُوا هُ نَیقُلْ هُوَ لِلَّذِ: »دیفرمایدر سوره فصلت م نیهمچن ؛

قرآن را ؛ همانگونه که خداوند در آیات فوق «نَنیمِنِوْوَ رَحْمَه لِلْم یًالصُّدُورِ وَ هُد یجاءَتْکُمْ مَوْعِظَه مِنْ رَبِّکُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِ

 ستشفیمن لم »ز از پیامبر)ص( و ائمه معصومین )ع( آمده است که: ، در روایت متعددی نیشافی انسان قرار داده است

 شیحل مشکالت خو یو به آن برا دیخودشفا طلب یها یماریب یاز قرآن برا»؛«القرآن هو الدواء» ؛«بالقرآن فال شفاه اهلل

 یف »؛ « لت است.و ضال یدردهاست که آن درد کفر، نفاق، گمراه نیبزرگتر یدر قرآن شفا نکهیچه ا د؛ییاستعانت جو

 «القرآن شفاء من کل داء

در این پژوهش نتایج با درنظر گرفتن آیات و روایت فوق و همچنین سایر مؤیدات قرآنی و روایی و مقدمات زیر، به دست 

 آمده است.

 است. در جهان یزیهر چ خداوند  خالق و فاعل -5

 است. یاز افعال اله و شفا یماریب -2

 .یماد ریاسباب غ قیاز طر ای ردیانجام گ یاسباب ماد قیتواند از طر یو شفا م یماریب -9

 .دارد ریتاث یگریدر د کیاست، هر  یآن دو ارتباط تنگاتنگ انیاز مجرد و ماده است و م معجونی ینفس انسان -1

 ی قرآن، همه ابعادشفابخشتوان نتیجه گرفت که براساس آیات، دالئل و مقدمات ذکر شده در این تحقیق می :نتیجه گیری

 یآدم یو نفسان یروح یها یماریدر بتوان یقرآن را م یشفابخش ریتاث نیترشیبگیرد، با این حال وجود انسانی را در بر می

انسان معرفی شده است و شفادهنده انسانها از کوردلى، جهل و سرگردانى در شکّ در برخی از آیات، قرآن جست؛ چرا که 

تواند از سوی دیگر ارتباط تنگاتنگ نفس انسان با بدن می. دست یابدروح  تیعاف تواند با تبرّک به قرآن، به سالمت و یم

 زمینه بهبود بسیاری از بیماریهای روان تنی را در سایه آرامش روحی تحت تاثیر آیات قرآن فراهم آورد.

 قرآن، شفا، سالمت معنوی، روح های کلیدی:واژه
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 صحیفه سجادیه ارتباط سالمت معنوی با سایر ابعاد از دیدگاه

 2لطف اله دژکام، 1منصور درویش تفویضی

 Tafvizi.m@gmail.com .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیکارشناس ارشد فلسفه اخالق، مرکز تحق -5

 .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیتحق مرکزدکترای کالم اسالمی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی،  -2
 

 چكیده

صحیفه سجادیه میراث ارزشمند برجای مانده از حضرت علی بن الحسین )ع( به زبان نیایش است؛ و در حقیقت  :مقدمه

بها از معارف عمیق اسالمی ای گران باشد که بر قلب آن امام معصوم جاری شده است. لذا این کتاب گنجینهای الهی میتحفه

باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سالمت معنوی و سایر ابعاد چهارگانه سالمت با توجه به دعاهای صحیفه می

 سجادیه مورد کنکاش قرار گرفته است.

لعه دقیق نظری است که با روش توصیفی و تحلیلی پس از مطا –این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی  :روش تحقیق

هایی را که در آن عافیت، صحت، سالمت و امنیت از خدای متعال مسئلت شده، دسته بندی و سپس صحیفه سجادیه، نیایش

های مختلف از این کتاب، به استخراج و استنتاج رابطه بین ابعاد سالمت پرداخته شده است. با مراجعه به شروح و ترجمه

 باشد.ای میروش کتابخانه روش گردآوری مطالب در این تحقیق، به

سالمت معنوی، همانگونه که از تعریف آن پیداست، وضعیتی دارای درجات و مراتب گوناگون است که  :بحث و یافته ها

میالدی، تحت عنوان  5975باشد. این اصطالح که نخستین بار در سال های افراد فراهم میها و ظرفیتمتناسب با قابلیت

و یا « سالمت در دین»دار در معارف غنی اسالم است؛ که در روایات به ده است، مفهومی ریشهبهزیستی معنوی وضع ش

های هم خانواده با این مفهوم نظیر صحت، سالمت، عافیت و امنیت، لغت تعبیر شده است. از میان واژه« سالمت دینی»

دهد که لغت عافیت و مشتقات سجاد)ع( نشان می باشد. بررسی راز و نیازهای امامعافیت در برگیرنده سالمت معنوی نیز می

بار در این کتاب آمده است. نیایش بیست و سوم این کتاب در طلب عافیت از  52بار و سالمت  6بار، صحت  21آن بیش از 

نِی عَافِیَتَکَ، وَ أَلْبِسْنِی عَافِیَتَکَ، وَ جَلِّلْ»خدای متعال و شکر آن است که بررسی تعابیر دعا و مسئلت نمودن عافیت مانند 

وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالصِّحَّةِ وَ الْأَمْنِ وَ السَّلَامَةِ فِی دِینِی وَ بَدَنِی، »و درخواست صحت، امنیت و سالمت با عبارت « و... حَصِّنِّی بِعَافِیَتِک

شده است. همچنین در نیایش بیست و هفتم ، در پایان این دعا که سراسر در طلب عافیت بوده نیز ذکر «وَ الْبَصِیرَۀِ فِی قَلْبِی

 عافیت را در کنار سالمتی مسئلت نموده است. « وَ تَوَلَّهُ بِالْعَافِیَةِ، وَ أَصْحِبْهُ السَّلَامَة»درباره مرزداران، تعبیر 

هستی و آید حالت تام این وضعیت، تبیین توحیدی از نظام همانگونه که از تعاریف سالمت معنوی بر می :نتیجه گیری

، روانی و اجتماعی را داند و هر عارضه جسمیمعرفت به غیب است که هرگونه حرکت و سکونی را متکی به مبدأ الیزال می

شمارد. دعاهای صحیفه سجادیه نیاز گاهی عافیت در مقابل عظمت الهی و هدف غایی انسان که قرب خداوند است، ناچیز می

رسد گاهی نیز مانند دعای بیست و سوم پیش از طلب سالمتی و صحت که به نظر می را به تنهایی از خداوند طلب نموده و

خواند و سالمتی را همراهی ظهور در ذکر خاص بعد از عام دارد و در دعای بیست و هفتم نیز حضرت عافیت یاریگر و ولی می

و سالمت معنوی، به عنوان مفاهیم مشابه، کننده فرد. بنابراین در نگاه امام سجاد علیه السالم، با در نظر گرفتن عافیت 

  توان مدل ارتباطی این بعد با سایر ابعاد را مدل فراگیر یا برخوردار از رابطه عموم و خصوص مطلق دانست.می

 عافیت، سالمت معنوی، صحت، سالمت، صحیفه سجادیه های کلیدی:واژه
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نوع عمل زایمان قبل و بعد از طرح  ارتباط سالمت معنوی زنان باردار با رغبت آنان به انتخاب

 تحول نظام سالمت

 

 دانشجوی علوم ازمایشگاهی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ا
 ل شناسی پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایراندانشجوی کارشناسی ارشدانگ .2

 مرکز تحقیقات اخالق پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم ایرانکارشناس هوشبری، .9
 کارشناس اتاق عمل،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران .1

 دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات .1
 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران .6

 

 از و جهان از نقاط بسیاری در اخیر های دهه در که است مهم ای بسیار تجربه بارداری، خاتمه عنوان به نیز زایمان : مقدمه

 بـر  .شـود  می انجام سزارین طبیعی یا زایمان روش دو به و شود می انتخاب زنان از سوی عموماً نزایما نوع ایران، در جمله

 حیـث  ایـن  از نـامطلوبی  وضـعیت  (% 51 )جهـان  در سـزارین  میزان دومین داشتن با ایران جهانی گزارش سازمان اساس

 طـرح  اولویتهای ترین جدی و مهمترین از یکی سزارین کاهش و زایمان طبیعی ترویج ، موجود وضعیت به توجه با .داراست

نظـام اداری کشـور بـا    . آمـد  در اجـرا  به در کشور بهداشت وزارت سوی از 93 اردیبهشت از که باشد می سالمت نظام تحول

وجود تالش های بسیار،فاقد کارایی الزم است و یکی از عمده تـرین علـل ان بـی تـوجهی بـه ارزشـهای اخالقـی مـردم مـی          

هدف از این مطالعه ارتباط سالمت معنوی زنان باردار با رغبت آنان به انتخاب نوع عمـل زایمـان قبـل و بعـد از      باشد.بنابراین

 طرح تحول نظام سالمت بود. 

بااسـتفاده از واژگـان    pubmed , google scholarدر این مطالعه مروری با جسـتجو در بانـک هـای    روش تحقیق:

المت ، زنان باردار ،زایمان ایرانی ، مقاالت مرتبط پیدا شد معیارهای ورود مقـاالت  کلیدی سالمت معنوی ،طرح تحول نظام س

 ب(مقاالتی که متن کامل یا چکیده آنها قابل دسترسی باشد پ(چکیده کنگره ها 5991-5992در این مطالعه الف(سال 

هنجـار   یهـا  مان،سـازه ینوع زا قصد انتخاب یکننده ها ییگو شیپ نیتر یدهند که قو یم یگواه جینتابحث و یافته ها:

و  مـان یمحل سکونت زنان باردار و قصد انتخاب نـوع زا  نیب نیباشند.همچن یم یعیطب مانیو نگرش نسبت به زا یذهن یها

بـه احتمـال زیـاد سـالمت معنـوی      وجـود دارد.  یدار یارتباط معنـ  مانیو قصد انتخاب نوع زا التیسطح تحص نیب نیهمچن

       ند بر رغبت زنان جهت انتخاب زایمان طبیعی بگذارد.تأثیرات زیادی را می توا

 فـردی  عنوان به را آن تحمل و ارزشمندی معنای به را درد مفهوم طبیعی دارند، زایمان به تمایل که افرادینتیجه گیری:

افـزایش میـل    باعـث  تواند می سالمت معنوی  که رسد می نظر به .پذیرند باشد،می آور تاب ها سختی برابر در تواند می که

 شود. طبیعی به زایمان زنان

 

 زنان باردار ،زایمان،طرح تحول نظام سالمت :سالمت معنوی ، های کلیدیواژه

 

 

 

 

 

5
یوسف حسینی*1،هادی خاتونکی2،نوید کالنی3،       کشاورز4،محمد دالئی2 میالن،مسعود عزت زادگان6،شیوا صالح6 

یران  .
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مبتنی برمحیط بودن بعد  مدل ( براساسpsychosomatic)یروان تن یها یماریب نییتب

  معنوی سالمت

 2فاطمه مصلی نژاد ، 5*یاکبر شاکر یعل

علوم پزشکی جهرم، مرکز تحقیقات اخالق پزشکی جهرم، دانشگاه  -5  
یسالمت، واحد شتابده یدفتر توسعه فناور جهرم ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، -2  

jpteb@yahoo.com  
 

 

  چكیده

   مقدمه

 طب روان تنی، یکی از حوزه های اختصاصی پژوهش، در رشته روانپزشکی و مبتنی بر دو فرض اساسی است:

 بدن بازتاب یافته است.( -دن)که دراصطالح طب ذهنارتباط ذهن و ب-5

 مورد توجه قرار گرفتن عوامل روانشناختی، در بررسی تمام بیماری ها -2

دارند.در انسان  یاست که منشاء روان یجسم عیشا یها یماریاز ب یدسته ا (psychosomatic)یتنروان یهایماریب

 ی؛ اما به نظر مستیشده نشناخته  یروان تن یهااختالل یاصل لی. دلردیارگها قر جانیه افکار و ریتواند تحت تاث یجسم، م

 باشد. کیکوسوماتیتواند منشاء اختالالت سا یتنش ها م استرس و یرسد اثر تجمع

کند، به  مشخص یبه خوب ،برجسم ،ها را جانیافکار وهمولفه های روانشناختی مانند که بتواند اثر یارائه مدلبا این زمینه، 

 .دینما یکمک م ،اختالالت نیدرمان ا ی وریشگیپ
 روش تحقیق

انجـام   ،یو با استفاده ازمقاالت علم یاست که به صورت کتابخانه ا یلیتحل -یفیو روش آن، توص تیمطالعه، به اعتبارماه نیا

 شده است.
 بحث و یافته ها

 شواهد رو به رشدی از فواید نقش معنویت در سالمتی به دست آمده است.

جسمی، روانی و دیگر سالمتی) ابعاد را به (Spiritualازچند دهه پیش بعد معنوی) ،(WHO)یبهداشت جهان زمانسا

 اضافه کرد. ICD-10( و همچنین بهعوامل اجتماعی

را مانند سایر اختالالت روانپزشکی، براساس ابعاد چهارگانه سالمتی تبیین کنیم،  psychosomaticاختالالت اگر بخواهیم 

 مدل مناسب احتیاج داریم. به یک

 دیگرسالمتی، مطرح می شود:ابعاد  سالمت معنوی و سایر انیو تعامل م ارتباط یچگونگبیان  یبرا یمختلف یمدل ها

 یطمحو  نیشیپ ابعادمتقابل  تعامل -2این سه نسبت به یمحاط بودن سالمت معنوتعامل متقابل ابعاد پیشین سالمت و  -5

 سالمت ابعاد چهارگانه تعامل متقابلو  نیتبا -9این سه  بهنسبت  یبودن سالمت معنو

 برای انتخاب مدل مناسب، به پژوهش های انجام شده دراین رابطه می پردازیم:

در پژوهش های متعددی نقش مذهب، نیایش و معنویت برکاهش استرس مشخص شده است.از طرف دیگر،در تحقیقات 

ی، به اثبات رسیده است. متقابال براساس پژوهش های انجام شده، برخی متعدددیگری، نقش استرس بر اختالالت جسم

 مشکالت جسمی می تواند اضطراب و استرس را درفرد برانگیزد.
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براین اساس، سالمت معنوی محیط بر سالمت روانی، اجتماعی و زیستی است. درتایید بیشتر این مدل، می توان گفت 

 عنوی و مذهبی بیماران درهنگام مشکالت جسمی رانشان داده اند.  پژوهش های متعددی نیز، تقویت ارتباط م

 تیسه هو ، به ترتیبدرحوزه سالمت یرانیپردازان معاصر ا هیو نظر شمندانیاند از یبرخعالوه براین مدل کلی که ارائه شد، 

د که ننمای یم فیباز تعر ،انسان یبرا ،(باالترین) یاراد یمعرفت تیهو و هیاول یادراک یعاطف تیهو ،ی)پایین ترین( کیولوژیب

 .است معادل بدن، روان و روح

 یادراک -یعاطف تیهو و یکیولوژیب تیالبته دو هواست. از خود  االترب تیهو ریتحت تاث ها، تیازهو کیمدل، هر نیدرا 

 ، تاثیر نمی پذیرد. هویت معرفتی ارادی، بر دوهویت اول، محیط بوده ولی ازآن ها متقابل دارند. ریتاث گر،یکدیبر هیاول

هرچند  ؛به نظر می رسد این مدل اخیر، تبیین دقیق تری نسبت به مدل پیشین)محیط بودن بعد معنوی( ارائه می دهد

 تحقیق بیشتری دراین رابطه، الزم است. 

 نتیجه گیری
کـه  -یتنـ روان  یهـا  یمـار یب تیـ از ماه تفسیر دقیـق تـری  به  محیط بودن بعد معنوی بر سایر ابعاد سالمتی، براساس مدل

که با حوزه مذهب و اخالق مرتبط  یبه سالمت معنو داختنمدل، پر نی. براساس امی یابیمدست  -استرس، زیربنای آن است

کـاهش اسـترس و   توانـد در  ی( مـ یاراد یمعرفت تیهو ژهیوبه و هیاول یادراک یعاطف تیباالتر)هو یها تیبر هو ریاست، با تاث

 .موثر باشد یروان تن یها یماریبار بدرنتیجه کاهش 

 

 سالمت مدل، ت،یهو ،یروان تن:  های کلیدیواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کنگره سراسری تحول نظام سالمت در حوزه معنویت، رویکردها و راهبردها

5991اردیبهشت  9 -جهرم   

 561 

 
 وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

 

 سالمت معنویبرتبیین  (Near death experiences)جربیات نزدیک به مرگ تتاثیر

 

 5*یاکبر شاکر یعل

جهرم، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، مرکز تحقیقات اخالق پزشکی  -5  
jpteb@yahoo.com  

 

 

  دهچكی

   مقدمه

 یمعنو و یاجتماع ،یروان ،یستیسالمت انسان، شامل سالمت ز یبرا ی( ابعاد چهارگانه اWHO)یسازمان بهداشت جهان

پس از الحاق سالمت معنوی به سه بعد پیشین، مطالعات این حوزه از سالمت، رو به گسترش است اما تبیین های قائل است. 

به طوری که تفسیرهای صرفا مادی از بحث روح و روان، در این عرصه،  ؛ود دارد( وجSpiritualمختلفی از سالمت معنوی)

 انسان، وجود دارد، یهایها که در ظرف آگاه یو افکار و تداع یها و حاالت روان دهیروان را، مجموعه پد امروزه پر رنگ است.

 .دانند یم

آن بر سالمت معنوی  و تاثیر"( Near death experiencesبه مرگ) کینزد یتجربه ها" مطالعه به موضوع نیدرا

 .شده استپرداخته 
 روش تحقیق

انجام  ،یو با استفاده ازمقاالت علم یاست که به صورت کتابخانه ا یلیتحل -یفیو روش آن، توص تیمطالعه، به اعتبارماه نیا

  .شده است
 بحث و یافته ها
 ابتدایدر اواخر قرن نوزدهم و  ،یعیبه جرگه علوم طبی، شناساز فلسفه و ورود روان یشدن روانشناس جدااز نظر تاریخی، 

در  وجود روح،بحث  ایبودن روان  یماد ریغ موضوع انشقاق، نیابا در واقع  به آن داد. یتجرب یشیگرا ،یالدیم ستمیقرن ب

 ،مطرح شد ،نند دکارتفالسفه غرب ما یبرخ یانسان که از سو یانگار نیماش یحتماال آرابه نظر می رسد، ا .فلسفه جا ماند

 موثر بوده است این دیدگاه صرفا تجربی، تیبر تثب
ی های ماریب تیماه تبیین در ،ییایمیش مانند فعل و انفعال های ،تجربیو  یحس بر اساس این دیدگاه، رویکردی منحصرا

 .شود یم به کارگرفته ،وانپزشکی

 و ماهیتی داند یمبیولوژیک نمتاثر از عوامل صرفا را  یروانشناخت قرار دارد که اختالالت یدگاهید ،غالب دگاهید نیا درمقابل

 . روان انسان قائل است یبرا ،یماد ریغ

 دگاهیصاحب نظران دو د انی،در م یرمادیاثبات وجود روح غ ای یروان و نف تیماه نهیکه در زم یفلسف یاز بحث ها گذشته

 .است به کار گرفته شده دراین عرصه، ،ی نیزو حس یتجرب یو شواهد لیداشته است، دال انیمذکور، جر

 از جمله دالیل و شواهدتجربی که پیشتر، از سوی معتقدان غیر مادی بودن روان، ارائه شده بود، عبارت بودند از:

خواني و ذهن  (telepathyدورآگاهي ) ،(ودمشاهدة جسم خ) Autoscopyثبات شخصیت انسان با وجود تغییرات بیولوژیکی،  

(Mind reading). 

 (Near death experiences)به مرگ کینزد یتجربه ها"تحت عنوان یتجرب یوگسترس مطالعات شیدایر،پیاخ انیدرسال

از  ،بیولوژیک و یحس ییها فسیرت رچنده فراهم آورده است؛ پس ازمرگ، یاریبر وجود هوش ی، شواهد NDE اختصارا ای
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 ییخبرها انیاست؛ مانند ب دهیرا به چالش کش یماد یها ریگونه تفس نید، اشواهد قدرتمن نیشده اما ا انیب زین دهیپد نیا

 .برگشته است یتنفس-یقلب اءیاح ندیفراطی  درآن لحظه، ثابت شده و در ،یکه مرگ او، از نظر علم یماریب یاز سو ،یواقع

حوزه ،  نیظران و محققان اصاحب ن یبرخ ندچروند، هر یدوم، گاه معادل هم به کار م دگاهیروان و روح ، در د نفس،

درتبیین  ،یشواهد تجرب نیچن شیدایهم پ باز ؛ریخ ایآنها قائلند. اگر روان، معادل روح، درنظرگرفته شود و  نیب ییها تفاوت

 سالمت معنوی،کارآمد است.

 به نظر می رسد، اگر این دیدگاه نوین، درکنار سالمت معنوی، قرارگیرد:

 سالمت معنوی به حاشیه می رود.اوال تفسیرهای صرفا حسی از 

ثانیا به پیشگیری از تشتت درتعریف سالمت معنوی، کمک می کندو یک چهارچوب مشخص نظری و وحدت رویه، در این 

 زمینه، ایجاد می شود.

 نتیجه گیری
محدوده ، عالوه بر مشخص تر شدن   NDEبا ورود سالمت معنوی در حوزه سالمت و به موازات آن، مطالعات روبه گسترش

 قرار یاختالالت روانشناخت نییتبو   ندهیآ یروانپزشک توجه درکانون ،یرمادیروان غ موضوعسالمت معنوی، احتماال، 

  .ردیگ یم

 NDE، تیروان، ماه:  های کلیدیواژه
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 بررسی جایگاه دعا در سالمت معنوی
 * 9کالنی نوید ،2فویضیت درویشی منصور ،5دژکام اهلل لطف ،5مدبر حسین محمد

 .ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، اخالق تحقیقات مرکز معارف، گروه استادیار. 5

 .ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، اخالق تحقیقات مرکز اخالق، فلسفه ارشد کارشناس. 2

 .ایران جهرم، جهرم، کیپزش علوم دانشگاه پزشکی، اخالق تحقیقات مرکز کارشناس. 9

 شماره. پردیس، سایت جهرم،. پزشکی اخالق تحقیقات مرکز کارشناس مرکز تحقیقات اخالق پزشکی، نوید کالنی،: مسئول نویسنده

 navidkalani@ymail.com: ایمیل ادرس ،19571611152: تماس

 

 ارتباط ، معنوی سالمت کلی طور هب. شود محسوب می انسان در سالمت مهم ابعاد از یکی ، معنوی سالمت مقدمه:

 هماهنگی، و تناسب زندگی، صلح، در ثبات های ویژگی با و کند می فراهم داخلی نیروهای را بین یکپارچه و هماهنگ

دعا از جمله آموزه های دینی بوده که اثر بخشی . شود می مشخص محیط و خدا، جامعه یشتن، خو با نزدیک ارتباط احساس

 دعا جایگاه بررسی محتوا، بر فشارهای روانی و مشکالت جسمانی تایید شده است. لذا هدف از این تحقیقآن از جهت لفظ و 

 روان می باشد. و جسم سالمت در

 روش کار: شیوه تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و تحلیلی است.

انسان قرار بگیرد، اثر بخشی دعا در  در مطالعات انجام شده اگر آموزه های دعا الگوی فکری، رفتاری و عاطفی یافته ها:

سالمت جسم و روان و معنویت جامعه امری قطعی خواهد بود. بنابراین بین خواندن و باور دعا و الگوگیری از آموزه های آن 

 با سالمت روانی و معنویت رابطه معناداری وجود دارد. 

متخصصان و راهبران جوامع برای پیوند آسایش با  با توجه به مشکالت موجود جوامع بشری، هدایتگران و نتیجه گیری:

آرامش، رفاه بیرونی با آرامش درونی و حل مشکالت رو به فزونی، باید آموزه های این در گرانبها را به عنوان الگوی شناختی، 

ود را ارتقا رفتاری و عاطفی عرضه نماید تا خوانندگان با به کارگیری آموزه های آن، بهداشت روانی و سالمت جسمانی خ

 بخشد.

 

 دعا، سالمت جسم و روان،معنویت کلمات کلیدی:
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 روان سالمت افزایش و معنوی سالمت

 3، عفیفه رحمانیان2، ، زهره بادیه پیما*1سمیه رمضانلی

 رانیجهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یارشد پرستار یکارشناس ،یمرب
s.ramazanli@jums.ac.ir 

 
 

اخالق  مثبت، احساسات پذیرش، حس از برخورداری به معنوی سالمت .است معنوی سالمت سالمت، چهارگانه انواع از یکی

 و پویا فرآیند طی یک که می شود اطالق خود و دیگران قدسی، برتر و حاکم قدرت یک با مثبت و حس ارتباط متقابل

 شدن برآورده و رسیدگی خواهان ران،اکثر بیما .آید می حاصل شخصی پیامدی و کنشی عاطفی، شناختی، هماهنگ

 زیستی، ابعاد دیگر سالمت معنوی، بدون که است آن بیانگر مطالعات برخی .هستند خود مذهبی معنوی و نیازهای

 سطح باالترین بنابراین برسد، ظرفیت خود حداکثر به یا باشد داشته درست عملکرد تواند اجتماعی نمی و روانشناختی

 و بود. مفهوم معنویت با همه حیطه های سالمت در تمامی سنین ارتباط دارد. معنا نخواهد ستیابیقابل د زندگی، کیفیت

 مهمترین از معنویت و اند. مذهب شده شمرده معنوی سالمت اجزاء از خود و دیگران به اتصال خودآگاهی، زندگی، هدف در

 است آن بیانگر دیدگاه ها دهند. برخی می معنا ساختار تجربیات و رفتارها، انسانی، ارزش های به که هستند عوامل فرهنگی

معنوی  سالمت مختلف اجزاء است ممکن گروهی فعالیتهای حمایتی و مراقبه، مجسمه سازی فعالیت هایی همچون که

کنند. سالمت اصلی  تأمین را بزرگتر واقعیت یک و دیگران خود، اتصال به آگاهی و خود زندگی، در هدف و معنا همچون

ن مولفه ثمرات معنوی، کنش معنوی، عواطف معنوی و شناخت معنوی هستند. کشیش آمریکایی به دوازده موضوع عمده تری

و حساس در معنویت عصر جدید اشاره می کند، وی معتقد است که معنویت عصر جدید برآگاهی یافتن فرد از خود تاکید 

ک مساعی تکیه می کند، ظرفیت های انسانی را ارج مینهد، دارد، بر مسوولیت و انتخاب شخصی تاکید می ورزد، بر تشری

احساسات انسان را ارزشمند می شمرد، از نیروی تفکر مثبت استفاده می کند، بر تعادل و هماهنگی تاکید دارد، در پی ارزش 

های شهودی  و معنا در زندگی است، برای بی گناهی و مظلومیت ارزش قائل است، نظری الهی به محیط دارد، بر اندیشه

شواهد تجربی موجود، نقش مثبت معنویت در مقابله با  انسان ارزش می دهد، راه دستیابی شخصی به خداود را ارائه می دهد.

بسیاری از بیماری های جسمی و روانی و نقش آن به عنوان یک سبک زندگی برای جلوگیری از بیماری، مقابله با بیماری، 

نین نشان می دهد. بنابراین یک رابطه مثبت بین سالمت معنوی و سالمت مثبت مانند پیش آگهی و توانبخشی آن و همچ

  .و عالئم کمتری از اضطراب و افسردگی وجود داردارزش های مثبت، نگرش ها، باورهای مثبت  اعتماد به نفس باال، ابراز

 

 سالمت معنوی، سالمت روان، معنویت  : های کلیدیواژه
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مت معنوی در کنترل فاکتورهای تهدید کننده  بیماران مبتالء به اختالت قلبی بررسی نقش سال

 وعروقی
 یوسف حسینی1،هادی خاتونکی2،شیوا صالح3،مسعود عزت زادگان3،فریبا کشاورز1

 دانشجوی علوم ازمایشگاهی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران-5

 انگل شناسی پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایراندانشجوی کارشناسی ارشد،-2

 دانشجوی پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران-9

 کارشناس اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران -1

 چكیده

گسترده ترین بیمارهای مزمن هستند خصوصا در ایران در دهه اخیر جز در دنیای کنونی بیمارهای قلبی وعروقی جز مقدمه:

نخستین علل مرگ ومیر است که ریز فاکتورهای مثل فقدان تحرک ،کشیدن سیگار ،اضطراب وافسردگی،مشکالت روحی 

شتن هدف باعث افزایش بیماری می شود واز انجایی که سالمت معنوی باعث ارتباط به یک قدرت برتر وسالمت وجودی ودا

منتهی می شود در این مطالعه به بررسی نقش سالمت معنوی در کنترل فاکتورهای تهدید کننده  بیماران مبتالء به اختالت 

 قلبی وعروقی پرداخته شده است.

با استفاده از   google scholarوpubmede در این مطالعه مروری با جستجو در بانک های اطالعاتی  روش کار:

بیمارهای قلبی عروقی ،سالمت معنوی،فاکتورهای خطر ساز بیمارهای قلبی وعروقی مقاالت مرتبط پیدا شد  واژگان کلیدی

(دسترسی داشتن به تمام  متن یا چکیده مقاالت به صورت چاپ 2 2151-2111(سال های 5.معیار ورود مقاالت: شامل 

 شده در ژورنال ها

ر کشور ماست وبا توجه درمان قطعی بیماری امکان پذیر نیست چون ریز شواهد بیانگر افزایش بیمارهای قلبی دیافته ها:

فاکتورهای مختلفی در بر روند بهبودی در این بیماری موثر هست که سالمت معنوی یکی از راهکارها در رویایی با این 

وضعیت زندگی  مشکالت وتنش ها در جامعه هست که باعث ایجاد انگیزه وهدف در زندگی می شود که نتیجه ان بهبود

هست که باعث ایجاد سازگاری فرد می شود وارتباط معنی داری بین داشتن سالمت معنوی با بهبود ریز فاکتورها در زندگی 

 گردیدد.

با توجه به اینکه سالمت معنوی ابعاد جسمی وروحی فروانی داردوباعث ایجاد هدف وامید به اینده در پرتو معنویت   نتایج :

از عاملهای مهم در بیماران قلبی داشتن نگرش مثبت وامید هست که باعث بهبودی در امر درمان می شود لذا یکی 

وهمچنین بهبود کیفیت این گروه از افراد جامعه می شود لذا این اهتمام را می طلبد که زمینه های مناسب جهت پرورش 

 سالمت معنوی در جامعه ایجاد شود. 

 ،سالمت معنوی،فاکتورهای خطر ساز بیمارهای قلبی وعروقیبیمارهای قلبی عروقی کلمات کلیدی:
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 ارتباط بین سطح مراقبت معنوی و مولفه های آن در بین دانشجویان هوشبری
 5، وحید زارعان 9، فریده معارفی5، حمیده بهروزیان 2*، مهران فرزانه 5سعید نیکویی

  saeid_nikooei@yahoo.comجهرم، جهرم، ایران گاه علوم پزشکی دانشجوی کارشناسی هوشبری و عضو کمیته تحقیقات دانش-5

جهرم، جهرم، ایران دانشجوی کارشناسی هوشبری و  دبیر کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -2  

 جهرم، جهرم، ایران علوم پزشکی ، گروه بیهوشی و مراقبت ویژه ، دانشگاه کارشناس ارشد پرستاری -9

 

 چكیده

 دانشجویان چه هر، دارد اساسی نقش وی، خانواده و بیمار در آرامش و سالمتی احساس ایجاد در معنوی، مراقبتمقدمه:

 دهند. مطالعه انجام می خود بیماران برای بهتری مداخالت و مراقبت باشند، برخوردار بیشتری معنوی از مراقبت هوشبری 

پزشکی  علوم دانشگاه هوشبری  دانشجویان در معنوی مراقبت و معنویت به ونگرش معنوی سالمت بررسی هدف با حاضر

 . گرفت صورت5991سال  در جهرم
 علوم نفر زن (دانشگاه 11 و مرد نفر 91هوشبری) دانشجویان نفر90 روی بر تحلیلی - توصیفی مطالعه اینروش کار: 

می  "معنوی صالحیت مراقبت مقیاس" پرسشنامه ها، داده آوری جمع شده است. ابزار انجام  5991پزشکی جهرم در سال 

بعد ، بعد اول )بررسی و اجرای مراقبت معنوی ( بعد دوم )حرفه ای نمودن و بهبود کیفیت مراقبت  6دارای باشد این مقیاس 

معنوی( بعد سوم )حمایت فردی و مشاوره بیماران( بعد چهارم )ارجاع ( بعد پنجم )نگرش به معنویت بیمار (و در نهایت بعد 

استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل و ضریب ششم )ارتباط ( می باشد. داده ها پس از جمع اوری با 

  مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .spss21همبستگی  در نرم افزار آماری 

 چگونگی پاسخ دانشجویان به ابعاد مختلف صالحیت مراقبت معنوی به صورت جزء به جزء در جدول پایین آمده است. بحث:

 

 انحراف معیار یانگینم مقیاس صالحیت مراقبت معنوی

 4.00 22.00 بعد بررسی و اجرای مراقبت معنوی 

 4.00 22.00 بعد حرفه ای نمودن و بهبود کیفیت مراقبت معنوی 

 4.00 23.00 بعد حمایت فردی و مشاوره بیماران 

 2.00 10.00 ارجاعبعد 

 2.00 16.07 به معنویت بیمار نگرشبعد  

 1.00 8.00 ارتباطبعد 

 

 (P=0.00بعاد مختلف مراقبت معنوی دانشجویان و مولفه های آن رابطه ی معنی داری از نظر آماری وجود دارد)بین ا

باالیی می  دانشجویان هوشبری در سطح معنوی مراقبت دیدگاه نمرات که داد نشان حاضر پژوهش نتایج نتیجه گیری:

در  ینگر کل دیدگاه بر تأکید و عملی و نظری های زشآمو در اخالقی و بعد معنوی به توجه از ناشی میتواند که باشد

 باشد. پرستاری

 دانشجویان هوشبری ، مراقبت معنوی ،صالحیتکلیدواژه: 

 

 

mailto:جهرم،%20جهرم،%20ایران%20saeid_nikooei@yahoo.com
mailto:جهرم،%20جهرم،%20ایرانMehranFarzaneh711@gmail.com
mailto:جهرم،%20جهرم،%20ایرانMehranFarzaneh711@gmail.com
mailto:جهرم،%20جهرم،%20ایرانMehranFarzaneh711@gmail.com
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 اسالم نید یبراساس آموزه ها یسالمت معنو یارتقا بری گزار و سپاس یقدردان ریتاث

 

 2انوحید زارع، 3منصور درویش تفویضی، 2مهران فرزانه، * 5یبهمن جهرم دایآ
 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیعضو کم ی،پزشک یدانشجو -5

a.bahmanjahromi@gmail.com 
 رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک دانشجویی، قاتیتحق تهیکمی، دبیرهوشبر یکارشناس یدانشجو -2

 .رانیجهرم، جهرم، ا یگاه علوم پزشکدانش ،یاخالق پزشک قاتیکارشناس ارشد فلسفه اخالق، مرکز تحق -9

 چكیده

 مقدمه:

باشد. از مفاهیم روان شناختی است که در متون دینی با نام شکر، حمد و سپاس مطرح می  (appreciation)قدردانی

 praise)های خودشکوفایی معنوی است. حمد و سپاس خداقدردانی یکی از عوامل مهم بهزیستی و سومین عامل از گرایش

of God)  یعنی« کفر»که نقطه مقابل آن، شود میو تصور نعمت و اظهار آن گفته  یآور ادیبه و خشنودی از خالق 

 است .  «شکایت»و یا  داشتن آن دهینعمت و پوش یفراموش
آیات قرآن کریم و تفاسیر، روایات معصومین علیهم السالم و ، با دقتبوده و  یمطالعه مرور کی قیتحق نیاروش کار:

. کلیدواژه های کنکاش شده قدردانی، سپاسگزاری، حمد، ثنا، کفران، شکایت، قرار داده است یمرتبط را مورد بررس قاتیتحق

 نعمت و سالمت معنوی بوده است.
سالمت معنوی وضعیتی ذومراتب، هدفمند و معنا دار است که در آن بینش، گرایش و توانایی الزم برای تعالی روح و بحث:

از  یبه درجه اباشد.انسان شکرگزار در بعد شناختی، های فرد فراهم میها و قابلیتتعال، متناسب با ظرفیتتقرب به خدای م

شناسد. در معطی نعمت را میکرده و  داینعمت و نقمت را پ نیب زیکه نعمت را شناخته ، قدرت تم دهیرشد و سالمت رس

شده  داریاحساس تشکر از صاحب نعمت در او پد ست چراکهالزم برخوردار اسالمت  ساحت عواطف نیز انسان قدردان از

نشان از ی یعنی از مرتبه قلبی فراتر رفتن و به زبان و رفتار ظاهر یابراز تشکر و قدردان زین یرونیب یدر حوزه کنش ورزاست. 

د شاکر در حوزه آن است که فر نیفرد، مب یرفتار یو قدردان یشکر زبان رای؛ زمعنوی فرد در بعد رفتاری داردسالمت 

و در رفتارهای بیرونی وی نیز ظهور یافته است. افراد دارای سالمت معنوی شناخت و عواطف از سالمت برخوردار بوده 

گرایشات بیشتری به توجه به خالق دارند،حضور او را در زندگی احساس می کنند بر این اساس به این حقیقت واقفند که 

ان خالق خود هستند. قدردانی موجب رضایت از زندگی، بهزیستی روان شناختی، امید، هرچه دارند همه از اوست پس قدرد

 خوش بینی و همدلی می شود.به عبارت دیگر شکرگزاری ظرفی برای شناخت خدا قرار داده شده است.

تأکید خداوند شکر خدا و تشکر از بندگان او به عنوان وسیله و اسباب رحمت و نعمت پروردگار، بارها مورد نتیجه گیری:

توصیه می شود در برنامه های متعال در قرآن و سنّت و سیرت پیامبران الهی و امامان معصوم)علیهم السالم(قرار گرفته است.

آموزشی و مشاوره ای به خصوص برای نوجوانان آموزش و تاکید بر قدردانی اختصاص داده شود چرا که قدردانی از یک سو 

کند که به خودی اجتماعی ایجاد می-طرح است و از سوی دیگر برای نوجوانان منابع حمایتیبه عنوان یک ارزش اخالقی م

 خود می تواند مفید باشد.

 گزاری، سالمت معنوی، دین اسالمقدردانی، سپاسکلید واژه: 
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 سالمت معنوی، مراقبت معنوی و ارائه خدمات سالمت 

   

 4طاهری لیال ،3طاهری مینا ، 2شاکری فاطمه ،1پرندآور نحله

  چكیده

 :  مقدمه
بعد معنوی سالمت تاثیر بسزایی در کیفیت زندگی و احساس خوب و مفیـد بـودن در افـراد دارد. در بررسـی ابعـاد سـالمت       

معنوی، بعد افقی آن ارتباط با دیگران و همنوعان است. لذا داشتن سطح مناسبی از بعـد افقـی سـالمت معنـوی از ملزومـات      

ی و اخالقی برای شاغلین در هر حرفه است. پرستاران بعنـوان ارائـه دهنـدگان خـدمات سـالمت، مراقبـت       ارائه خدمات انسان

معنوی و حفظ سالمت معنوی بیماران را از ملزومات و ارکان حرفه ی پرستاری برشـمرده چنانچـه مطالعـات مختلـف نشـان      

دمات پزشکی اثرات شگرفی داشـته باشـد. مطالعـه    داده اند که سالمت معنوی قادر است روی سایر ابعاد سالمت و موفقیت خ

حاضر به بررسی نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در مورد سالمت معنوی پرستاران و ارائه مراقبت های معنوی به بیمـاران  

 .  می پردازد

نـوی بیمـاران و   با استفاده از کلیدواژه های اختصاصی، مطالعات انجام شده با مضامین توجه بـه سـالمت مع  روش تحقیق: 

ارائه مراقبت های معنوی در طی سالهای گذشته مورد بررسی قرارگرفت. از انجایی که مفهوم سـالمت معنـوی انـدک زمـانی     

 است که به تعریف سالمت افزوده شده است محدودیت زمانی در بررسی متون در نظر گرفته نشد.

 بحث و یافته ها
اران معتقدند که بایستی به نیازهای معنوی و تعلقات مذهبی بیماران توجـه  پرست %87مطالعه استرانگ نشان داد بیش از 

افراد به مراقبت معنوی و ارائه آن برای بیماران توجه دارند. نتـایج   %12کرد اما در بررسی عملکرد افراد در بالین بیماران تنها 

لبـی پرسـتاران در جهـت برطـرف کـردن      چند مطالعه کمی و کیفی در کشورهای مختلف از جمله ایـران حـاکی از تمایـل ق   

نیازهای معنوی بیماران بود اما بیشتر افراد ارائه دهنده خدمات از ابعاد مراقبت معنـوی ناآگـاه هسـتند. اگـر چـه در امـوزش       

پزشکی بعد معنوی مراقبت بعنوان بخشی از مراقبت های سایکولوژیک به دانشجویان آموزش داده می شـود امـا در عملکـرد    

حصیالن این حرف این بعد از سالمتی مورد غفلت واقع می شـود. در کشـور ایـاالت متحـده، انجمـن پرسـتاری بعـد        فارر الت

معنوی ارائه مراقبتهای درمانی را در مرکز استانداردهای عملکرد بالینی قرار داده است و افراد را با توجه ویژه به این بعد مورد 

ری ارائه مراقبت معنوی و ارتقاء سطح سـالمت معنـوی را در بهبـود سـیر بیمـاری      ارزشیابی قرار می دهد؛ زیرا مطالعات بسیا

موثر دانسته اند و این اعتقاد وجود دارد که این بعد از سالمتی قادر خواهد بود افراد بیمار را در دستیابی به سـالمتی کامـل و   

 همه جانبه یاری کند.

ت کافی پرستاران در برقـراری ارتبـاط بـا بیمـار، نـا آشـنا بـودن        نتایج مطالعه ونگ نشان می دهد عواملی چون عدم مهار

مفهوم سالمت و مراقبت معنوی برای افراد از دالیل عدم ارائه مراقبت معنوی بـه عنـوان جزئـی از خـدمات درمـانی باشـد. از       

نـده خـدمات، سـطح    سویی برخی مطالعات دیگر نیز ارتباطی معنادار را با داشـتن سـابقه کـار بیشـتر، سـن بـاالتر ارائـه ده       

تحصیالت باالتر و میزان ارائه مراقبت معنوی نشان دادند. در اکثر مطالعات انجـام شـده در دنیـا سـالمت معنـوی پرسـتاران       

متوسط تا خوب گزارش شده است اما بایستی دید که ارائه مراقبت معنوی کـه بـا سـالمت معنـوی ارتبـاط دارد نیـز در حـد        

 مطلوب گزارش می گردد؟
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براساس نتایج مورد بررسی افراد ارائه دهنده خدمت نسبت به ابعاد سالمت معنوی نااگاه باشند اما نتایج مطالعـات  اگر چه 

مختلف نشان میدهند که اگرافراد به چند متغیر مهم نظیر: احترام به اعتقادات معنوی بیمـار، توجـه بـه اعتقـادات فرهنگـی،      

کردن تسهیالت برای شرکت در مراسم مذهبی توجه داشته باشند ایـن بعـد از    ارتباط با بیمار، حمایت از وی، همدلی، فراهم

 سالمت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

          

 نتیجه گیری
با توجه به اهمیت و ضرورت ارائه مراقبت معنوی در بهبود جسمانی افـراد و ارتقـاء کیفیـت زنـدگی بیمـاران و همچنـین       

ر ارائه دهندگان خدمات سالمت آموزش مراقبت های معنوی در دانشگاهها بعنوان بخشی ارضاء بعد اجتماعی و نوع دوستی د

جدا از سرفصل دروس ارائه شده در هر رشته و برگزاری دوره های آموزش مداوم منجر بـه افـزایش دانـش افـراد مـی گـردد.       

ه می تواند منجر بـه تغییـر نگـرش در    تکرار دوره های آموزشی به شکل مداخالت درمانی ضمن درگیر کردن افراد ارائه دهند

 آنان گردد.

 : سالمت معنوی، مراقبت معنوی، پرستاران های کلیدیواژه
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 بررسی ضروری برنامه ریزی درآموزش پزشكی در بُعد سالمت معنوی

 ، نرجس کاظمی*5پیمان رحمتی

 راندانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ای -5

 کارشناس ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران -2

آن.  هم بدون و باشد سازگار دینی ایمان و خدا به اعتقاد با هم است ارائه شده دنیا رسمی متون در که معنویت مقدمه:

 مراکز و مجامع در اجتماعی و وانیجسمانی، ر بعد سه کنار در سالمت، ابعاد چهارم بعد عنوان به معنوی سالمت مفهوم

 محتوای برای درک وسیله ای تنها معنوی آموزشی توجه قرار میگیرد. برنامه مورد جدی ای به گونه المللی بین معتبر

 به معنویت از مختلف ادیان است. در ورزی و اندیشه تحلیلی شیوه های و استدالل از فراتر حرکتی بلکه نیست آموزشی

به تعالیم حضرت عیسی )ع(  جوانان کاتولیک تشویق آموزشی مؤسسات شود مثال در آمریکا می یاد مختلفی صورتهای

 آموزشی های نظام اهداف به دارد. از این رو با نگاهی ای ویژه جایگاه مذهب آموزشی های ریزی برنامه صورت میگیرد و در

بررسی ضروری میباشد. لذا این پژوهش به  عنویتم سمت به بیش و کم ها جهت گیری برنامه که میشود مشاهده ،متفاوت

    برنامه ریزی درآموزش پزشکی در بُعد سالمت معنوی می پردازد.

این مطالعه بصورت مروری سیستماتیک بوده و مقاالت استفاده شده  از سایت های معتبر داخلی و خارجی  روش و مواد:

مقاله پیدا گردید.  27فاده شده است. در این مطالعه حدود و . . . است   sid، magiran، pubmed، Noormagsچون: 

 انجام شده است.  2151تا  2152الزم به ذکر است که این مطالعه از سال 

 مناسبی زمینه عمال و رفت شعار فراتر و توصیه از پزشکی علوم آموزش نظام و بهداشت بخش همکاری خوشبختانهیافته ها: 

هدف که  این به نیل برای دقیقا که آموزشی برنامه به شد. نیاز فراهم آموزش پزشکی کیفی ارتقای و کمی گسترش برای

 البته .میشود احساس همچنان فردی که دارای تزکیه و تعالی روح هست و کمک به مردم را در جهت رضای خدا بداند

 سر پشت را آن دو ترم تحصیلی یک یا در تنها و دارند خود آموزشی برنامه در را و ...  اخالق چون دروسی دانشجویان

میگذارند. بعد سالمت معنوی در پرستاری به صورت کلی گراست و پرستارانی که سالمت معنوی را فراهم می کنند کم 

 در معنوی سالمت و معنویت مورد در باید درسی هستند و یا اگر مراقبتی را انجام می دهند آنرا ثبت نمی کنند. محتوای

 محتوای تعیین جهت میرسد. نظر به امری ضروری نیز درسی محتوای تهیه جهت بسترسازی و شود دهآموزش گنجان برنامه

 با آموزش برنامه شود که مشخص تا باشند داشته مشارکت امر این در مختلف نظران صاحب از باید جمعی مناسب درسی

 شود. تدریس باید چگونه باشد و باید چگونه معنوی سالمت محتوای

 در مهارت آوردن دست به است الزم دانشجویان مراقبت برای زمینه در که هایی مهارت کنار دره گیری: بحث و نتیج

رسد. با توجه به تصویب وزارت بهداشت و درمان و تحوالت زیاد در این  می نظر به ضروری و الزم نیز معنوی زمینه سالمت

 تحول و تغییر مسیر ادامه در علمی که های رقابت در قیتموف و امروز پیچیده های سیستم با سازگاری حوزه ها و ضرورت

  معنوی است توجه به این مسئله شاید حالل بساری از مشکالت باشد. سالمت بر مبتنی آموزشی ریزی برنامه سمت به

 برنامه ریزی ،آموزش پزشکی ،سالمت معنوی ،سالمت کلید واژه:
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 راه های تاثیر دین یا معنویت بر سالمت
 حیدرعلی میمنه

خانوادگی،وضعیت اقتصادی، شرایط زیستی و  سالمت یا بیماری جسم به عوامل گوناگونی مانند سن،جنس،سابقه

 را نیز می توان یکی از این عوامل تاثیرگذار دانست؟  همانند آنها بستگی دارد. آیا معنویت یا دین

 به چهار شیوه می توان تاثیرمعنویت و دین را برسالمت بررسی کرد

 رفتارهای بهداشتی

و بیش پیروان خود را موظف یا تشویق می کنند از  پیشوایان مکتب های معنوی و پدید آوردگان ادیان  کم

خوردن، نوشیدن و پوشیدن برخی خوراکی ها و لباس ها و انجام پاره ای از فعالیت های مرتبط با جسم به صورت همیشگی 

هر مکتب با دین  یا موقت پرهیز کنند و یا آنها را مورد استفاده قرار دهند و بکار ببندند . اینگونه دستورها یا تشویق ها را در

می توان دستمایه پژوهش علمی قرار داد و میزان تاثیر آنها را بررسی کرد.برای نمونه می توان از فرمان خوردن یا نخوردن 

 5کلی یا جزیی گوشت،انواع نوشیدنی ها،انواع امساک،کنترل رفتارهای جنسی نام برد.

 حمایت های اجتماعی

ت که در نتیجه آن فرد دوست داشته می شود،مورد احترام قرارمی گیرد، مقصود از حمایت اجتماعی باورهایی اس

ارزشمند می گردد و با اتصال به یک شبکه اجتماعی خود را در معرض تعهدات متقابلی قرار می دهد.حمایت اجتماعی می 

اطالعاتی می گردد.  تواند از سوی خویشان ،دوستان یا هم گروهی ها به فرد برسد که شامل حمایت های عاطفی،ابزاری و

درحمایت عاطفی فرد احساس می کنند با کمک غیرملموسی دیگران ارزشمند تر شده است و درنتیجه می تواند وظایف 

خود را بهتر انجام دهد یا برمشکالت چیره شود. حمایت های ابزاری کنش های ارایه شده از سوی دیگران به فرد است که 

وارروزمره خود مانند نگهداری از کودکان وسالمندان به خوبی برآید ویا تعهدات کاری یا وی بتواند از پس مسئولیت های دش

مالی را با سالمت بیشتری انجام دهد.حمایت های اطالعاتی مانند دادن انواع مشاوره به فرد زندگی را برای وی تسهیل می 

ایت دریافت کننده( وهم برسنجش میزان کند. مطالعه پژوهشی می تواند هم برکیفیت حمایت دریافت شده )احساس رض

 حمایت های خاص یا عام استوار باشد.پژوهشگر می تواند انواع حمایت ها را در مکاتب معنوی و ادیان بیابد. 

 آرامش بخشی روانی

آرامش کیفیتی درونی است که آدمی وجود یا کمبود آن را درک می کند .این کیفیت درونی گرچه تماما قابل 

اما شدت و ضعف آن سنجش پذیر است. نقطه مقابل آن یعنی نگرانی و تشویش هرچند تا حدودی  برای سنجش نیست 

زندگی آدمی الزم است اما اگر از اعتدال بگذرد افزون بر اختالل در انجام وظایف سالمت جسمی فرد و اطرافیان را نیز تهدید 

ی شود. عوامل بیرونی مانند خواب و خواب شب،داشتن شغل می کند. عوامل آرمش زا به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم م

و مسکن و همسر که سنجش تاثیر آنها برجسم امکان پذیر است. عوامل درونی از جنس شک و یقین است که اگرچه چندان 

و مهربان به  کمیت پذیر نیستند ولی تاثیر آنها برجسم قابل رد و اثبات است.باور یا عدم باور به موجودی برتر،آگاه،قدرتمند

عنوان آفریننده و مدیر جهان و انسان که می توان بر اوتکیه کرد  و ایمان به زندگی و نظام پاداش و کیفر پس از مرگ 

                                                 
رقی نی، نماز وحج؛ و در ادیان شپژوهشگران غربی با تحقیقات مکرر و گسترده علمی نشان داده اند باور به خدا،شرکت در مراسم مذهبی، دعا،صدقه، انواع رژیم های غذایی دی5 

اثیر معنی دار داشته و در بهبود دیابت و اعمالی مانند یوگا و مدیتیشن برکاهش فشار خون، بهبود بیماری های قلبی عروقی،کاهش کلسترول،تری گلسرید،کاهش سکته و افسردگی روانی، ت

فعالیت ها را انجام می دهند فعال تر مانده و حتی تغییر شکل داده است.)منابع وآمار  سرطان نیز موثر بوده است. در پژوهشی دیگر نشان دادند ناحیه ای از مغز کسانی که مستمراینگونه

 مربوط در اصل مقاله قابل ارائه است(
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ازعوامل درونی آرامش یا تشویش است. درکنار آنها می توان از عواملی مانند باوربه وجود موعود،شفاعت و شفا بخشی های 

 معنوی نیز یاد کرد.

 فراطبیعی تاثیرات

آدمی نیرویی محدود و شناخته شده دارد که برای کارهای روزمره خود مورد استفاده قرار می دهد اما برخی انسان 

.این پدیده ها که با نام هایی مانند 2ها در پاره ای حاالت نیرویی از خود بروز می دهند که با علوم طبیعی قابل تفسیر نیست

( معرفی می شوند Remote viewingیا مشاهده از دور) (Anomalous cognitionفرا طبیعی، شناخت غیر متعارف )

شاید در گذشته مورد تردید یا ریشخند قرار می گرفتند ولی امروزه مشاهدات چنان دقیق و مکرر شده اند که نمی توان 

مجالت علمی راه یافته است. هرچند احتمال وقوع برخی از آنها را نادیده گرفت. به همین دلیل گزارش ازاینگونه پدیده ها به 

تور علم نتواند پدیده های فرا طبیعی را صید کند ولی باور به وجود آنها و تاثیرشان بر سالمت روان و جسم تا حدودی قابل 

 سنجش است.
 

  

                                                 
نجات کودک هفت سال خرس قطبی برای کنده شدن در قلعه خیبر به دست امام علی در گذشته و بلند کردن یک ماشین توسط مادر درگرجستان برای نجات کودک و جنگیدن مادر دیگر با 2 

 درکانادا و گزارش های متعدد دیگر را می توان از این دست شمرد.
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 ابعاد چهار گانه سالمت در بوته نقد

 9، نوید کالنی2، منصور درویشی تفویضی*5محمد حسین مدبر
 . استادیار گروه معارف، مرکز تحقیقات اخالق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.5
 .ایران رم،جه جهرم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، اخالق تحقیقات . کارشناس ارشد فلسفه اخالق، مرکز2

 .ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، اخالق تحقیقات . کارشناس مرکز9

پزشکی. جهرم، سایت پردیس، مدیرگروه معارف  اخالق تحقیقات مرکز معارف، گروه استادیار محمد حسین مدبر،نویسنده مسئول: 
 MHM3733@YAHOO.COM ، ادرس ایمیل:19577929799اسالمی. شماره تماس: 

 

( کامل well- beingتامین رفاه )  "تعریف سازمان جهانی بهداشت از سالمتی انسان عبارت است از  :مقدمه

بعد دیگری به ابعاد سالمت  5981. این سازمان در سال "جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری و نقص عضو

. سوال "عضو سازمان جهانی بهداشت می باشدبخش جدانشدنی در استراتژی های سالمت در کشورهای  ،معنوی بعد "افزود:

با توجه به تعاریف متعدد فرهنگ های مختلف از معنویت و انسان اگر بنا باشد کشور ما و  "اساسی این نوشتار این است: 

جایگاه این عنوان کجاست؟ مقسم سالمت  حث کنیم.سالمت معنوی بکشورهای مسلمان متناسب با فرهنگ اسالمی از 

معنوی چیست؟ آیا سالمت مقسم است یا انسان از حیث سالمت و بیماری؟ اگر اولی است که این اقسام اوال کامل نیستند، 

های های طبیعت سخنی به میان نیامده است. ثانیا  اگر روان و اجتماع و معنویت قسیم چرا که از روابط انسان با مولفه

قرآن و آموزه های دین اسالم، انسان جسمند و نه خود جسم، پس ماهیت انها چیست؟ اما اگر مقسم انسان است از دیدگاه 

 وحی.سالمت جسمی و سالمت رموجودی است مرکب از جسم و روح. بنابراین ما دو نوع سالمتی بیشتر نداریم: 

 لیلی است.روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و تح روش تحقیق:

نچه در مصوبه سازمان جهانی بهداشت آمده است این است که کشورهای عضو این سازمان در آ بحث و یافته ها:

 بعاد جسمی،این سازمان در تعریف خود از سالمت به ا جدی بگیرند.های نظام سالمت خود، سالمت معنوی را استراتژی

در  ،یا سالمت معنوی یکی از اقسام سالمتآتصریح نموده است. سوال اساسی این است که  روانی و اجتماعی سالمت نیز

نتیجه یکی از ابعاد سالمت است؟ اگر چنین است می توان ابعاد دیگری برای سالمت انسان بیان کرد. مانند : سالمت فردی، 

سالمت سیاسی، سالمت خانوادگی و غیره.  سالمت طبیعی) رفتارهای درست و مسئوالنه  با مظاهر و مولفه های طبیعت(،

بنابراین این تقسیم کامل نیست. و سوال اساسی تر این که اگر تمام حقیقت انسان جسم اوست، ابعاد سه گانه دیگر مربوط 

به چیست؟واقعیت این است که چون پوزیتیویسم نخواسته است پدیده روح را برای انسان بپذیرد و از طرفی حقایقی در 

ادعای نویسندگان این مقاله  یافته است که توجیه مادی و جسمانی نداشته است، دست به این تقسیم زده است.نسان وجود ا

ت که دلیلی ندارد که پژوهشگران مسلمان این تقسیم غیر منطقی را مبنای مطالعات خویش قرار دهند. بر اساس ساین ا

ت و این دو حالت تعادل و سالمت و نیز حالت عدم تعادل و بیماری موزه های وحیانی قران انسان ترکیبی از جسم و روح اسآ

بنابراین سالمتی یا جسمی است یا روحی. مولفه های سالمت روانی، اجتماعی، معنوی و غیره، در حقیقت افعال، قوا و  دارند.

 مراتب نفسند.

اوال اساسی برخوردار است. تقسیم سوم سالمت به جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی از دو اشکال نتیجه گیری:

م قسیموزه های دین اسالم در مورد انسان، ابعاد روانی، اجتماعی و معنوی آتمامی اقسام سالمت را در بر ندارد، ثانیا، براساس 

 دمی است و ابعاد سه گانه فوق زیر مجموعه سالمت روحی انسان هستند.آروح و نفس قسیم  جسم نیستند.

 عاد سالمت، روح، انسان.سالمت، اب واژگان کلیدی:

  

mailto:MHM3733@YAHOO.COM
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 بیمار و ادعیه قرآنی

 

 9نوید کالنی، 2منصور درویش تفویضی، 5*محمد حسین مدبر

  .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیمرکز تحقدکترای تفسیر قرآن و متون اسالمی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی،  -5

 MHM3733@YAHOO.COM، ادرس ایمیل: 77929799195جهرم، سایت پردیس، مدیرگروه معارف اسالمی. شماره تماس: 

  .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیارشد فلسفه اخالق، مرکز تحقکارشناسی  -2

 .ایران جهرم، جهرم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، اخالق تحقیقات کارشناس مرکز -9
 

 چكیده

یکی از نیازهای فطری بشر، راز و نیاز با خداوند است. او می خواهد آرام باشد و در فراز و نشیب ها و تنگناهای  :همقدم

زندگی به خالق خویش پناهنده شود و به او اعتماد و توکل نماید. برای ارتباط با او لفظ و بیان خاصی الزم نیست. هرکس با 

تواند با او سخن گوید. اما متن دعاها و مناجات هایی که از زبان اولیاء خدا و انسان هر زبانی و به مقدار فهم و معرفتش می 

های وارسته برخاسته است دارای ظرافت و ظرفیت های فراوانی است که در کالم و دعای دیگران یافت نمی شود. نمونه 

یامبران و بندگان صالح خدا آمده است. از کامل این سخنان در تنها کتاب آسمانی تحریف نشده )قرآن(، از زبان فرشتگان، پ

تواند در حالت بیماری است. بیمار می ،جمله حاالتی که آدمی در آن حالت شدیداً به دعا و ارتباط با خدا نیاز دارد

 مند شودهای مختلفِ بیماری از مطمئن ترین دعاها از نظر سند و با عالی ترین مضامین که در قرآن آمده است بهرهموقعیت

و با پروردگار و شافی و یگانه طبیب خویش ارتباط برقرار کرده و از این معنویت برای تعادل روحی، روانی و جسمی خویش 

 مدد جوید.

مراجعه به آیاتی از قرآن که در آنها از اولیای الهی و فرشتگان مقرب خداوند دعاهایی نقل شده و یا خود  :روش تحقیق

ش آموزش داده است. همچنین، استحصال این ادعیه و تطبیق آنها با حاالت بیمار و موقیت های خداوند دعاهایی را به بندگان

 مختلف بیماری.

را تالوت کند؛ اگر  «26طه/»سوره مبارکه بیمار می تواند برای سپری کردن یک مرحله دشوار از بیماری  :بحث و یافته ها

( اگر خود را قربانی 92واهد که بهتر از آن را نصیب وی بگرداند )قلم/واسطه بیماری چیزی را از دست داده از خداوند بخبه 

پایان حسد حسودان می داند معوذتین و آیه الکرسی را تالوت کند. اگر احتمال پایان حیات خود را می دهد و یا خود را در 

( را بخواند. برای آغاز هر 59؛ نمل/89؛ شعراء/599؛ آل عمران/526؛ اعراف/515این مرحله از حیات می بیند آیات )یوسف/

( اگر 87( را تالوت نماید. اگر بیماری اش مزمن گشته ذکر یونسیه را تکرار کند )انبیاء/15کاری بسم اهلل بگوید و یا آیه )هود/

؛ 558؛ مؤمنون/286؛ بقره/56؛ آل عمران/517؛ آل عمران/56؛ قصص/17؛ هود/29آیات )اعراف/خود را گنه کار می داند 

؛ 99؛ کهف /529( تالوت کند. اگر خود را بی پناه و بی تکیه گاه احساس می کند، ترنم آیات )توبه/15؛ ابراهیم/519مؤمنون/

آیات  ؛از زبان خداست ،یافته است و درصدد تشکر از خدا( را آغاز کند. اگر از خطر بیماری رهیده و یا شفا 11؛ غافر/88هود/

بقره را بخواند. اگر خود را شدیداً  211اعراف و  526سوره فاطر را بخواند. اگر از خداوند صبر را می خواهد آیه  91و 91

اوند این ( را تالوت کند. اگر می خواهد خد558و  519؛ مؤمنون/51محتاج لطف و عنایت و رحمت خدا می بیند )کهف/

را بخواند و اگر طالب یک مناجات کامل با خدا خصوصاً در  89و انبیاء / 15بیماری وعامل آن را از او دور گرداند آیات ص/

 سوره بقره را بخواند. 286-281آل عمران و یا آیات  591-595نیمه های شب و پس از نمازهاست، آیات 

 نوشتار به اهداف زیر دست می یابد:بیمار، با عمل به توصیه های این : نتیجه گیری

 ندارد. را الف( دعاهایی می خواند که دغدغه مستند بودن آن

 ب( در هر موقعیتی دعای مناسب آن موقعیت را می خواند وخواسته خود را به طور مشخص و عینی، طلب می کند.

mailto:MHM3733@YAHOO.COM
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 ندارد. را ج( چون متن دعایش کالم خداست، دغدغه درست نبودن محتوای دعایش

کالمش هم تالوت کالم خداست هم دعا و هم ذکر خدا . بنابراین از معنویتی مضاعف و اطمینان و آرامشی بیشتر  د(

 برخوردار می شود.

 دعا، دعاهای قرآن، بیمار، سالمت معنوی :های کلیدیواژه
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 حقیقت مرگ مؤمنان و تأثیر آن در سالمت معنوی
 

 9نوید کالنی، 2منصور درویش تفویضی، 5*محمد حسین مدبر

  .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیمرکز تحقدکترای تفسیر قرآن و متون اسالمی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی،  -5

 MHM3733@YAHOO.COM، ادرس ایمیل: 19577929799اسالمی. شماره تماس: جهرم، سایت پردیس، مدیرگروه معارف 

  .رانیجهرم، جهرم، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یاخالق پزشک قاتیارشد فلسفه اخالق، مرکز تحقکارشناسی  -2

 .ایران هرم،ج جهرم، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، اخالق تحقیقات کارشناس مرکز -9

سالمت معنوی وضعیتی است هدفمند و معنادار از »در تعریف سالمت معنوی با رویکرد اسالمی چنین آمده است  :مقدمه

حیات انسانی که حاصل ایمان واعتقاد وارتباط فرد به قدرت و کمال الیتناهی الهی و زندگی ابدی پس از مرگ است. سالمت 

امید، رضایت مندی، اطمینان قلبی، آرامش و داشتن قلب سلیم در فرد و رستگاری در دنیا و  معنوی منجر به ایجاد نشاط،

دچار تشویش خاطر گشته، هراسان  ،اما کم نیستند افراد با ایمانی که با یادآوری صحنه مرگ خود و اطرافیان ،شودآخرت می

تابی زندگی را ز عزیزانشان برای مدت ها در غم و بیشوند. از قبرستان ها گریزانند و با از دست دادن یکی او مضطرب می

ایمان مرگ این قدر هراسناک و مصیبت بار است؟ اگر جواب منفی باشد بلکه مرگ،  کنند. به راستی برای فرد باسپری می

ن پاسخ از کند. این مقاله درصدد یافتشیرین و زیبا باشد چقدر به آرامش زندگی و تعادل روحی و رضایت از زندگی کمک می

 منظر بزرگان دین اسالم است.

با مراجعه به مجامع ای به شیوه کتابخانه ،مطالب این نوشتارباشد و تحلیلی می –پژوهش حاضر توصیفی  :روش تحقیق

 .شیعه و اهل سنت و متن قرآن تهیه شده است یروای

 وصیف یا تشبیه شده است:ایمان چنین ت در قرآن و سخنان معصومین)ع( مرگ فرد با :بحث و یافته ها

ی به نعمت جاویدان بزرگ ترین شادی که به مؤمنان می رسد زیرا از سرای رنج وسخت؛ بشارتی است به نعمت جاویدان

تعویض لباس های چرکین و و سختی به سوی بهشت عبور می دهد؛  پلی است که مؤمنان را از رنجمنتقل می شوند؛ 

استشمام ؛ رها شدن از کندو زنجیرهای سنگین و سوار شدن بر مرکب های راهوار؛ پرحشره با جامه های فاخر و خوشبو

ناهان مؤمن را از او جدا می صافی و فیلتری که گ؛ خوش ترین بوها و به خواب رفتن و فراموش کردن همه دردها و رنج ها

ای باایمان می آید جز اینکه همان خوابی است که هرشب به سرار انسان هگناهان مؤمن است؛ آخرین دردی کفاره سازد؛ 

خوردن دارویی که باعث بهبودی می شود و درد و ؛ مدتش طوالنی است و از این خواب برنمی خیزند مگر در روز رستاخیز

تولدی دیگر است مانند تولد طفل که است؛ مانند حمام رفتن انسانی است که بدنش کثیف و چرکین ؛ رنج را از بین می برد

بازگشت  لحظه؛ نوشیدن آب خنک و گوارا در روز گرم تابستاندنیایی روشن و فراخ تر گام نهاد؛  اریک بهاز دنیای تنگ و ت

لحظه ؛ خوردن مسکن و آرامش بخش؛ لحظه دریافت ارمغان؛ بوییدن یک دسته گل خوشبوبه خدا و مالقات با اوست؛ 

انتقال از ؛ لحظه خروج از زندان و رها شدن از قفس ؛مالقات با پیامبر )ص( و اهل بیت )س( با چهره هایی نورانی و شادان

 ؛ زندان به قصر

او دارد. حقیقت مرگ افراد با ایمان ا منفی فراوانی در سالمت تأثیر مثبت ی ،نوع نگاه آدمی به مرگبنابراین : نتیجه گیری

گر این حقیقت توسط مبلغان و ا لذاتوسط مطمئن ترین و داناترین منابع دینی به نحوی زیبا و دلنشین بیان شده است. 

این امر تأثیر مثبت فراوانی در حفظ و تعادل روحی و روانی  ؛متولیان سالمت معنوی آموزش داده شود و تبدیل به باور گردد

ت پایانی حیات بیمار در کنار او باشند، اخواهند در لحظها میدارد. این باور و آگاهی و آموزش برای کسانی که در بیمارستان

 ز اهمیت بیشتری برخوردار است.ا

 مؤمنان، حقیقت مرگ ،سالمت روانی، مرگ :های کلیدیواژه
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Introduction: spiritual intelligence may be articulated as representing a general factor of 

intelligence underlying any other factor of intelligence. In the other hand Satisfied 

employees play a crucial role in an organization’s success, so health care organizations must 

be aware of the importance of nurses’ job satisfaction whom are the most important human 

resources in hospitals. 

 Aim: The aim of this study was to assess the assossiation between spiritual intellegence, 

with job satisfaction of nurse managers in teaching hospitals of Jahrom. 

Method and materials: This was a cross-sectional analytical descriptive study. The 

samples were 69 headnurses and supervisors in teaching hospitals in Jahrom who were 

selected by simple randomly sampling. The instruments were Minnesota Job Satisfaction 

(MSQ), King Spiritual intelligence questionnaires. consisting evaluated on a 5 point Likert-

type scale.  Internal consistency reliability (Cronbach’s alpha) was relatively (α=0.91 and 

α=0.80). The data were analyzed. Pearson Correlation and Multiple Regression Analysis by 

using SPSS software V:21.  

Results: Findings showed that Mean total Job satisfaction was73.92±1.14, that was 

evaluated in moderate level. Also their Mean spiritual intelligence was 45.19±1.93 of 100 

and the lowest score of spiritual intelligence was belonge to the scope of the conscious state 

expansion (CSE). No correlation was seen between job satisfaction and spiritual intelligence 

score in this study. 

 

Conclusion: Since no correlation was found between these two variables in this study, 

therefore, it is recommended to assess other predictors of nurses' job satisfaction and plann 

to promote it.  

 
Key words: nurse, managers, spiritual intelligence,  job satisfaction  
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Spirituality in childbearing women 
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Abstract 

Background: Childbearing is the ideal time within which to enrich spirituality. The 

purpose of this study was to determined spirituality and religiosity among childbearing 

women. 

 

Material &Methods: In this study was carried out by searching the data bases of SCOPUS, 

PUBMED, PROQUEST, SCIENCE DIRECT, ISC, IRANDOC, MAGIRAN with the key words of 

"childbirth, religious, spiritual, child bearing" without limitation of years. 

 

Results: The themes we identified in all of the reviewed data included childbirth as a time to grow 

closer to God, the use of religious beliefs and rituals as powerful coping mechanisms, and childbirth 

as a time to make religiosity more meaningful. Other themes included the significance of a Higher 

Power in providing blessings and influencing birth outcomes, and childbirth as a spiritually 

transforming experience. 

 

Conclusion: Childbirth and motherhood are ideal contexts in which to acknowledge the spiritual 

dimension of women's lives. Birth can provide insights into the connection between childbearing 

and spirituality, and can be utilized as an effective intervention for childbirth educators. 

 
 Keywords:Spirituality,childbearing,women  
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EFFECTIVENESS OF SPIRITUAL INTERVENTION ON DISTRESS IN 
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Objectives: Preterm birth is a major challenge in perinatal health care. Preterm birth not 

only affects infants and their families providing care for preterm infants, who may spend 

several months in hospital. The premature birth of an infant and its subsequent 

hospitalization in the Neonatal Intensive Care Unit  is a source of considerable stress for 

parents. 

Method: This study is a reviewed article that is provided by internet resources and books. 

Results: Findings revealed that parents with an infant in the NICU experience depression, 

anxiety, stress, and loss of control, and they vacillate between feelings of inclusion and 

exclusion related to the provision of health care to their neonate.  Moreover, spiritual 

resources are likely to play a role in resolving these issues. This seems even more likely 

given the body of research suggesting that spirituality and religion play a helpful role when 

people face a traumatic life event. The studies indicates that spiritual intervention decrease 

anxiety and stress of the  mothers of preterm infant. This concept analysis of spiritual care 

in mothers contributed to promote performance of spiritual care in clinical fields by 

removing conceptual ambiguity. 

Conclusion: The spiritual  intervention was an effective program to  decrease disterss of 

the mothers of preterm infant. According to these results, it can be regarded as an effective 

one that relieved anxiety and depression of the mothers of preterm infant.The research 

assessing the effect of spirituality-based interventions is needed to establish what methods 

can help engender a sense of peace and meaning. 

Key words: spiritual intervention, disterss, mothers of preterm infant 
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Introduction:Studies have increasingly examined spirituality in nursing research as a 

coping mechanism attenuating the negative impact of traumatic stress on mental health. 

Existing definitions of spirituality in nursing research include elements of positive 

emotional states (meaning, purpose, general well-being) which confound mental health 

outcomes. 

Methods: This study is written by review of the new library and Internet articles. Medline 

and CINAHL databases were searched from 20011–2015 for research articles examining 

spirituality definitions and measures used by nurse researchers. 

Result:An analysis of the definitions of spirituality in nursing research reveals 

inconsistencies and confounding mental health concepts. The authors propose defining 

spirituality in the context of religious involvement when conducting research, while using a 

broader definition of spirituality when providing spiritual care. They argue such definition 

provides a more appropriate method of measuring this concept in research aimed at 

evaluating mental health outcomes while preserving the currently used patient- defined 

definition of spirituality when providing spiritual care. 

A consistent definition of spirituality in nursing research evaluating mental health outcomes, 

distinct from ‘spiritual care’ in a clinical setting, is essential to avoid tautological results that 

are meaningless. Appropriate definitions will enable nursing researchers to more clearly 

identify resilience mechanisms and improved health outcomes in those exposed to traumatic 

stress. 

Conclusion: A definition of spirituality that focuses on religious involvement provides a 

more Uniform and consistent measure for evaluating mental health outcomes in nursing 

research 

Spirituality, Nursing, Research: Keyword 
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Objectives: Most of the commonly used quality of life (QOL) instruments  in woman with breast 

cancer do not include spirituality as a core domain. However, previous research suggests that 

spirituality might be an important aspect of QOL for cancer patients and that it may, in fact, be 

especially salient in the context of life-threatening illness. 

 

Method: This study is a reviewed article that is provided by internet resources and books. 

Results: These studies show that spiritual beliefs typically play a positive role in adjustment and 

greater health. In a review of over 200 studies, positive relationships were documented between 

religious commitment and physical and functional status, reduced extent of psychopathology, 

greater emotional well-being, improved coping, and strengthened social support. Spiritual Health 

has been associated with several indicators of well-being, including self-esteem, assertiveness, and 

purpose in life. Additionally, higher spiritual health in cancer patients has been shown to correspond 

with lower levels of anxiety and higher life satisfaction quality of life. Many advanced cancer 

patients’ spiritual needs are not supported by religious communities or the medical system, and 

spiritual support is associated with better QOL.  

 

Conclusion: Women with breast cancer with many challenges, not the least of which is facing the 

existential dilemmas of pain, suffering, and possible death. All resources, including spiritual 

resources, that encourage healing, adjustment, and a better quality of life. Research demonstrates an 

association between spiritual health and improved coping and quality of life. 

 

Key words: Spiritual Health, Quality of Life ,Woman with Breast Cancer 
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