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  :مقدمه
 معنويت بعدي از انسان است كه به افراد

احساس بودن را با كيفيت هايي نظير فطرت، ظرفيت 
براي دانستن دروني و منبع تقويتي، تجربه ذهني 
مقدس، تعالي فرد به سوي ظرفيت عشق و دانش 
بزرگتر، يكي شدن با سايه كلي همه زندگي و يافتن 
معنايي براي موجوديت فرد كه محور هر موجودي 

معنوي به  بعد). 1،2(است را به انسان القا مي كند 
مانند ابعاد زيستي، رواني و اجتماعي، يكي از ابعاد 
چهارگانه مراقبت كل نگر انسان بوده و داراي 

رشته پرستاري يك رشته . اهميت خاصي مي باشد
كل نگر بوده كه بر اساس آن انسان موجودي چند 
بعدي است كه بعد معنوي در مركز اين ابعاد قرار 

بنابراين . ر بسزايي داردثيأداشته و در كسب سالمتي ت
ارائه مراقبت هاي معنوي و پرداختن به نيازهاي 
معنوي بيماران بخش مهمي از عملكرد پرستاران را 

از بيماران  معنوي مراقبت). 1- 10( تشكيل مي دهد
 مسائلي از قبيل شاملبعدي  چند مفهوميبه عنوان 

حفظ  ،ماحترا مانند هايي زمينه در فعاليت و تمرين

  :چكيده
به بيماران، داشتن صالحيت الزم در يكي از موارد الزم جهت ارائه مراقبت هاي معنوي صحيح  :زمينه و هدف

پژوهش حاضر با هدف بررسي صالحيت دانشجويان پرستاري در ارائه مراقبت هاي معنوي . اين رابطه مي باشد
  .به بيماران و مقايسه آن بين دانشجويان سال اول و سال چهارم پرستاري انجام شده است

نفر  35نفر سال اول و  45(نفر دانشجوي پرستاري   80تحليلي بر روي  -  اين مطالعه توصيفي: روش بررسي
صالحيت مقياس "ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه . دانشگاه علوم پزشكي كرمان انجام شد) سال چهارم

  .بود "مراقبت معنوي
ت ميانگين نمره صالحي .بود سال 28 تا 18دامنه با  60/20±60/2ميانگين سني دانشجويان شركت كننده  :يافته ها

ميانگين نمره صالحيت مراقبت معنوي بين دانشجويان . بدست آمد 26/101 ± 68/13مراقبت معنوي دانشجويان 
سابقه شركت در ). <05/0P(سال اول و چهارم به يك اندازه بود و از نظر آماري اختالف معناداري را نشان نداد 

ر صالحيت معنوي دانشجويان شده بود سبب ارتقاء معنادا مضامين اخالقيكارگاه هاي آموزشي مرتبط با 
)05/0P<(.  

يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه در جهت برنامه ريزي براي آموزش دانشجويان پرستاري  :نتيجه گيري
در رابطه با ارتقاء صالحيت آنها در ارائه مراقبت هاي معنوي توسط اساتيد، مربيان و پژوهشگران فعال پرستاري 

  .رت گيردبايد توجه الزم صو
  

  .مراقبت معنوي، آموزش، دانشجويان پرستاري، صالحيت :هاي كليدي واژه
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 وكمك بيمار به كردن گوش دقت با يمار،ب حريم
 مي باشد بيماري اش گاهي از روندآبراي  بيمار به
با توجه به اينكه معنويت، اساس هستي ). 11،12(

بخشي  انسان معرفي شده، تاثير آن در التيام و شفا
ينده اي قرار آانسان در سال هاي اخير مورد توجه فز

رستاري كه اين موضوع در مطالعات پ گرفته است
نيز متبلور است به گونه اي كه عالقه مندي به 
معنويت و ارائه مراقبت هاي معنوي به بيماران و 
آموزش آن در دانشكده هاي پرستاري و ادغام 
نظريه هاي معنوي در حرفه پرستاري رو به افزايش 

  ).6( بوده است
در مطالعه اي كه به بررسي و مقايسه نگرش 

 كي در رابطه با دانشجويان پرستاري و پزش

نشان داد كه  مراقبت هاي معنوي پرداخته است،
تفاوتي بين نگرش دانشجويان پزشكي و پرستاري در 
رابطه با مراقبت هاي معنوي وجود ندارد و گنجاندن 
مباحث معنوي در برنامه آموزشي دانشجويان 
پزشكي و پرستاري بايد مورد توجه مسئولين مربوطه 

العه اي ديگر نيز كه به در مط). 13( قرار گيرد
بررسي سالمت معنوي دانشجويان پرستاري سال اول 

ها در مورد معنويت و مراقبت  و آخر و ديدگاه آن
معنوي از بيماران پرداخته است، نتايج نشان داد كه 
سالمت و نگرش نسبت به معنويت در بين 
دانشجويان سال اول و آخر پرستاري تفاوت چنداني 

و توصيه مي كند كه واحدهاي را نشان نمي دهد 
آموزشي مربوط به ارائه مراقبت هاي معنوي بايد در 
برنامه هاي آموزشي دانشجويان پرستاري گنجانده 

پرستار انجام  397مطالعه اي كه  بر روي ). 3(شود
شد، نشان داد كه معنويت پرستاران بر رضايت شغلي 

يش به گونه اي كه با افزا. ها اثر گذار خواهد بود آن
). 14( معنويت، رضايت شغلي نيز افزايش يافته بود

پژوهشگران ساير كشورها نيز به پژوهش در رابطه با 
مطالعه اي در . موضوع معنويت عالقه مند مي باشند

اين زمينه نشان داد كه دانشجويان پرستاري از سطح 

سالمت معنوي خوبي برخوردار بوده و همچنين 
هاي پرستاري معنوي درك مناسبي از ارائه مراقبت 

به بيماران برخوردارند و دانشجوياني كه در ترم هاي 
پاياني تحصيل خود به سر مي برند در مقايسه با 
دانشجويان مشغول به تحصيل در ترم هاي پايين تر 
سالمت معنوي باالتر و درك بهتري از ارائه مراقبت 

در پژوهشي ديگر در سال ). 15( هاي معنوي دارند
ررسي درك پرستاران از معنويت و به ب 2011

ثير گذار بر آن پرداخته أمراقبت معنوي و عوامل ت
است و نشان مي دهد كه پرستاران در رابطه با 
معنويت و ارائه مراقبت هاي معنوي به بيماران نياز 

  ).16( به آموزش هاي الزم دارند
صالحيت در مراقبت معنوي به مجموعه اي 

شده در زمينه اي حرفه از مهارت هاي بكار گرفته 
كه شامل  دارديند پرستاري باليني اشاره آاي يا فر

بيمار، در دسترس بيمار  -  ارتباط درماني پرستار
بودن، گوش كردن فعال، نشان دادن همدلي و 
همدردي كه به زندگي ارزش و اميد مي دهد، 
تسهيل مهارت هاي مذهبي براي بيماران با اعتقادات 

بيمار براي ايجاد فضاي مذهبي خاص، كمك به 
آرام و تكميل كارهاي ناتمام و ارجاع به روحاني يا 

ارائه صحيح . )17،18(ديگر متخصصين مي باشد 
مراقبت هاي معنوي به بيماران، نيازمند آن است كه 
ارائه دهندگان اين مراقبت ها صالحيت الزم در اين 

به منظور داشتن صالحيت . رابطه را داشته باشند
اي پرستاري از بيماران، بايد آموزش هاي كافي بر

اولين گام . الزم در دوران دانشجويي دريافت شود
جهت آموزش دانشجويان پرستاري در رابطه با ارائه 
مراقبت هاي معنوي به بيماران، دانستن وضعيت 

با اين . موجود و نقاط ضعف و قوت آن مي باشد
وجود در كشور ما پژوهش ها كمتر به اين موضوع 
پرداخته اند و بيشتر در رابطه با پرستاران و نگرش و 

ها به ارائه مراقبت هاي معنوي توجه كرده  دانش آن
به همين منظور پژوهش حاضر با هدف بررسي . است
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صالحيت دانشجويان پرستاري در ارائه مراقبت هاي 
معنوي و مقايسه آن بين دانشجويان سال اول و سال 

  .آخر طراحي و اجرا گرديد
  

  :بررسيروش 
 1390مطالعه اي توصيفي مقطعي در سال اين 

 دانشكده پرستاري و مامايي رازي شهر كرماندر 
در اين پژوهش نمونه گيري به  .شده استانجام 

صورت سرشماري بوده و تمام دانشجويان پرستاري 
مشغول به تحصيل در سال اول و چهارم اين 

 معيارهاي ورود و. دانشكده را شامل شده است
خروج از مطالعه شامل تحصيل در دانشكده پرستاري 
و مامايي، تحصيل در سال اول و يا آخر دوران 
تحصيل و رضايت جهت شركت در پژوهش بوده 

به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه اطالعات . است
 صالحيت مراقبت معنويدموگرافيك و همچنين مقياس 

)(Spiritual Care Competence Scale= SCCS  كه
 2009در سال  Van Leeuwen & Cusvellerتوسط 

بازگرداني پرسشنامه به  .طراحي شده استفاده گرديد
توسط  ward back ward forت زبان فارسي به صور

دو نفر از اعضاي هيئت علمي مسلط به زبان انگليسي 
انجام شد سپس نسخه فارسي توسط دو نفر ديگر به 

روايي  منظور بررسيبه . انگليسي بازگردانده شد
محتوايي نسخه فارسي پرسشنامه، از نظرات اعضاي 

بدين ترتيب كه  ابزار  .هيئت علمي كمك گرفته شد
گروه  در اختيار ده تن از اعضاي هيات علمي

قرار گرفت تا سواالت پرسشنامه را از نظر  پرستاري
آسان بودن، واضح بودن و مربوط بودن مورد بررسي 

به منظور  .د را اعمال نمايندو نظرات تكميلي خو
تعيين  پايايي مقياس، از آلفاي كرونباخ استفاده شد 

اين  به دست آمد/.  7 8و براي آن آلفاي كرونباخ 
بررسي و اجراي "بعد اول بعد،  6 داراي مقياس

حرفه اي " بعد دوم ،)6 - 1سواالت ( "مراقبت معنوي
 )12 -  7سواالت ( "نمودن و بهبود كيفيت مراقبت معنوي

سواالت (حمايت فردي و مشاوره بيماران  "بعد سوم
، )21 -  19سواالت ( "ارجاع "، بعد چهارم)18 -  13

) 25 - 22سواالت ( "نگرش به معنويت بيمار "بعد پنجم
بوده ) 27-  26سواالت ( "ارتباط "ششم و در نهايت بعد

 قسمتي 5 ليكرت مقياس حسب بر ها پاسخاست كه 
. رتبه بندي شده اند) مخالف الًموافق تا كام كامالً(

). 19( مي باشد 135تا  27نمره كلي اين مقياس بين 
نمره بندي مقياس در پژوهش حاضر با توجه به نظر 

 62تا  27اساتيد آمار بدين صورت بود كه نمره بين 
 98تا  63نشان دهنده صالحيت معنوي كم، نمره بين 

 98نشان دهنده صالحيت متوسط و نمره باالتر از 
پس از  داده ها .نشان دهنده صالحيت معنوي باال بود

استفاده از آمار توصيفي و آزمون با با  جمع آوري
در نرم  همبستگي ضريب و هاي آماري تي مستقل

و تحليل قرار  بررسيمورد   SPSS 18افزار آماري
ماري سطح آدر تمامي آزمون هاي . گرفت

  .در نظر گرفته شد )≥05/0P(معناداري 
  

  :ته هاياف
 پرستاري دانشجوي 80 از مطالعه اين در

نفر در سال  35 و دوم ترم نفر در 45 شركت كننده
 سني دامنه. چهارم مشغول به تحصيل بودند

 6/20±6/2ميانگين  با سال 28 تا 18 بين دانشجويان
نفر را دانشجويان  45دانشجو،  80از مجموع . بود

 نظراز . دختر و مابقي را پسران تشكيل دادند
%) 76(مجرد  دانشجويان اكثريت تأهل وضعيت
دانشجويان  از كمي درصد همچنين تنها. بودند

كارگاه هاي آموزشي  سابقه شركت در%) 2/6(
مرتبط با مضامين اخالقي و مراقبت هاي معنوي غير 

ي رازي اجباري كه توسط دانشكده پرستاري و ماماي
  .برگزار شده بود را داشتند
د كه ميانگين نمره صالحيت يافته ها نشان دا

با  26/101 ± 68/13مراقبت معنوي كل دانشجويان 
هر چند ميانگين نمره . دست آمده ب 125تا  76دامنه 
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دانشجويان سال چهارم اندكي از دانشجويان سال 
اول بيشتر بود ولي اين اختالف با توجه به نتايج 
آزمون تي مستقل از نظر آماري معنادار نبود 

)05/0P≥( )1شماره  جدول(.  
  

ميانگين نمرات صالحيت دانشجويان : 1جدول شماره 
  سال اول و آخر

 P انحراف معيار±ميانگين  تعداد  ترم تحصيلي

  1/102±٦/١٤  45  سال اول
56/0    100/±٧/١٢  35  سال چهارم

  2/101±٦/١٣  80  كل
  

مراقبت صالحيت  مقايسه ميانگين نمرات
 هاي موگرافيكبر حسب ويژگي معنوي دانشجويان 

با استفاده از آزمون آماري تي مستقل و همبستگي 
صالحيت پيرسون نشان داد كه بين ميانگين نمرات 

بر حسب ويژگي هاي مراقبت معنوي در دانشجويان 
به جز شركت در كارگاه با مضامين  دموگرافيك

اخالقي در ساير موارد از لحاظ آماري تفاوت 
  . )2جدول شماره( )≤05/0P(معنادار مشاهده نشد 

كاركاه هاي دانشجوياني كه سابقه شركت در 
برگزار شده غير اجباري با مضامين اخالقي در 
دانشكده پرستاري و مامايي رازي كرمان را داشتند 
نمرات باالتري را در مقايسه با ساير دانشجويان 

چگونگي پاسخ  .)≥05/0P( كسب نمودند
دانشجويان به ابعاد مختلف صالحيت مراقبت معنوي 

آورده  3در جدول شماره جزء به جزء به صورت 
  .)3جدول شماره (شده است 

  

د ابعا چگونگي پاسخ دانشجويان به: 2جدول شماره 
  مختلف صالحيت مراقبت معنوي

  

  سواالت هر جزء از ابعاد صالحيت معنويچگونگي پاسخ دانشجويان به  :3جدول شماره

  انحراف معياروميانگين  صالحيت مراقبت معنويمقياس
  16/401/21  بعد بررسي و اجراي مراقبت معنوي

بعد حرفه اي نمودن و بهبود كيفيت 
  مراقبت معنوي

32/386/21  

  53/377/22  بعد حمايت فردي و مشاوره بيماران
  98/102/11  بعد ارجاع

  49/281/15  بعد نگرش به معنويت بيمار
  32/127/8  بعد ارتباط

  مخالفم كامالً  مخالفم  نظري ندارم  موافقم  موافقمكامالً ابعاد پرسشنامه به تفكيك سواالت آن
  بعد بررسي و اجراي مراقبت معنوي

  1) 3/1(  13) 3/16(  31) 8/38(  26) 5/32(  9)3/11( صورت شفاهي و كتبي مي باشمهمن قادر به گزارش، نيازهاي معنوي بيمار ب
  0) 0(  15) 8/18(  18) 5/22(  38) 5/47(  9)3/11( من مي توانم مراقبت معنوي خود را متناسب با نيازهاي معنوي هر بيمار تنظيم كنم

  0) 0(  9) 3/11(  18) 5/22(  42) 5/52(  11)8/13( تنظيم كنمنيازهاي بيمار و پس از مشورت با تيم مراقبتي من مي توانم مراقبت معنوي رابر اساس
  1) 3/1(  9) 3/11(  22) 5/27(  40) 50(  8)10( من قادر به گزارش بخش معنوي مراقبت پرستاري، در برنامه مراقبتي بيمار هستم

  1) 3/1(  14) 5/17(  27) 8/33(  30) 5/37(  9)3/11( من مي توانم عملكرد معنوي بيمار را بصورت كتبي يادداشت كنم
  0) 0(  11) 8/13(  24) 30(  38) 5/47(  7)8/8( گزارش كنمطور شفاهيهر را بمن مي توانم عملكرد معنوي بيما

  بعد حرفه اي نمودن و بهبود كيفيت مراقبت معنوي
  0) 0(  5) 3/6(  28) 35(  36) 45(  11)8/13( من مي توانم در زمينه تضمين كيفيت مراقبت معنوي در بخش مشاركت داشته باشم

  0) 0(  4) 5(  25) 3/31(  39) 7/48(  12)15( حرفه اي مراقبت معنوي در بخش مشاركت داشته باشم من مي توانم در زمينه ارتقاء
  0) 0(  3) 8/3(  26) 5/32(  40) 50(  11)8/13( من مي توانم مشكالت پرستاري مربوط به مراقبت معنوي را در جلسات بحث با همكاران مشخص كنم

  0) 0(  6) 5/7(  29) 3/36(  36) 45(  9)3/11( ئه مراقبت معنوي به بيمار هدايت كنممن مي توانم ساير همكاران را در زمينه ارا
  0) 0(  8) 10(  33) 3/41(  33) 3/41(  6)5/7( مراقبت معنوي در بخش ارائه كنمهايمن مي توانم توصيه هائي براي تنظيم سياست

  0) 0(  5) 3/6(  24) 30(  44) 55(  7)8/8( جرا كنممن مي توانم راهكارهائي براي ارتقا مراقبت معنوي در بخش پرستاري ا
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  چگونگي پاسخ دانشجويان به  سواالت هر جزء از ابعاد صالحيت معنوي :3جدول شمارهادامه 

  
  :بحث

ارائه صحيح مراقبت هاي معنوي به بيماران 
ثير عوامل شخصي، فرهنگي و آموزشي قرار أتتحت 
و افراد ارائه دهنده اين مراقبت ها، خود بايد ) 20( دارد

 .از صالحيت معنوي و اخالقي كافي برخوردار باشند
صالحيت ارائه مراقبت نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه 

معنوي اين دانشجويان در سطح مطلوبي قرار دارد و 
 نمره پژوهش اين در كنندهشركت  اكثريت دانشجويان

 از مقياس صالحيت ارائه مراقبت) متوسط( مطلوبي  نسبتاً

اگرچه پژوهش ها در رابطه با . نمودند دريافت معنوي
بررسي صالحيت دانشجويان پرستاري در ارئه مراقبت 

هاي معنوي بسيار محدود مي باشد ولي در رابطه با ساير 
گرش و درك جنبه هاي مراقبت هاي معنوي از قبيل ن

دانشجويان پرستاري و پرستاران مطالعات متعددي در 
ايمانزاد و . داخل و خارج از كشور انجام پذيرفته است

در پژوهشي در ايالم به بررسي سالمت  همكاران اخيراً
معنوي دانشجويان پرستاري بر اساس موازين دين مبين 
اسالم پرداخته اند و گزارش كردند كه دانشجويان 

از سالمت معنوي متوسط رو به بااليي  پرستاري
برخوردارند كه با نتايج به دست آمده در پژوهش حاضر 

در پژوهشي ديگر محبي و همكاران ). 21( همسو است

  مخالفم كامالً  مخالفم  نظري ندارم  موافقم  موافقمكامالً ابعاد پرسشنامه به تفكيك سواالت آن
  بعد حمايت فردي و مشاوره بيماران

  2) 5/2(  5) 3/6(  23) 8/28(  41) 3/51(  9)3/11( معمل آورهمن مي توانم از بيمار مراقبت معنوي ب
من ميتوانم مراقبت معنوي كه براي بيمار انجام داده ام را با مشورت با بيمار و تيم 

 تي ارزشيابي كنممراقب
)3/11 (9  )5/57 (46  )5/22 (18  )8/8 (7  )0 (0  

من مي توانم به بيمار اطالعاتي در خصوص تسهيالت معنوي كه در بيمارستان وجود دارد ارائه 
 )شامل مراقبت معنوي، مركز مديتيشن، خدمات مذهبي(كنم

)8/13 (11  )8/58 (47  )20 (16  )5 (4  )5/2 (2  

شامل ايجاد (هاي معنوي روزانه خود را انجام دهد  ار كمك كنم تا فعاليتمن مي توانم به بيم
 )ها، دعاها، مديتيشن، خواندن انجيل يا قرآن و گوش كردن به موسيقي فرصتي براي پرداختن به سنت

)15 (12  )5/62 (50  )8/18 (15  )5/2 (2  )0 (0  

  0) 0(  2) 5/2(  15) 8/18(  45) 3/56(  18)5/22( حاني بيمار توجه كنممن مي توانم در حين مراقبت جسمي روزانه به حالت معنوي يا رو
كه نبازهاي معنوي در خواست كند به  من ميتوانم اعضاي خانواده بيمار را در صورتي

 فرد مذهبي ارجاع دهم
)20 (16  )3/51 (41  )5/22 (18  )5/2 (2  )8/3 (3  

 بعد ارجاع
  2) 5/2(  5) 3/6(  20) 25(  44) 55(  9)3/11( زهاي معنوي يك بيمار را به همكار ديگرم واگذار كنمصورت موثر، مراقبت از نياهمن مي توانم ب
كه بيمار نياز معنوي داشته باشد وي ي در زمان مناسب و به گونه اي موثر در صورت من مي توانم

 ارجاع دهم)پيش نماز، يا روحاني آشناي بيمار(به فرد ديگري مانند را
)15 (12  )8/58 (47  )5/17 (14  )5 (4  )8/3 (3  

  1) 3/1(  2) 5/2(  34) 5/42(  34) 5/42(  9)3/11( من مي دانم چه موقع بايد براي مراقبت معنوي بيمار با يك مشاور صحبت كنم
 بعد نگرش به معنويت بيمار

 معنوي بيمار، به اعتقادات مذهبي/ من بدون هر گونه پيشداوري و تعصب نسبت به پيشينه مذهبي
 و معنوي او احترام مي گذارم

)8/38 (31  )3/36 (29  )3/21 (17  )8/3 (3  )0 (0  

  0) 0(  3) 8/3(  23) 8/28(  37) 3/46(  17)3/21( من ديدگاه باز و روشني نسبت به عقايد معنوي و مذهبي بيمار دارم هرچند كه با من متفاوت باشد
  1) 3/1(  2) 5/2(  17) 3/21(  32) 40(  28)35( مار تحميل كنممن سعي نمي كنم كه عقايد مذهبي و معنوي خود را به بي

  1) 3/1(  4) 5(  21) 3/26(  37) 3/46(  17)3/21( من از محدويت هاي شخصي خود در برخورد با اعتقادات مذهبي و معنوي بيمار آگاه هستم
 بعد ارتباط

  1) 3/1(  3) 8/3(  10) 5/12(  39) 8/48(  27)8/33( معلوليتش گوش كنممن مي توانم بطور جدي به داستان زندگي بيمار در رابطه با بيماري يا
القا كننده اعتماد و  همدل، حساس،(من داراي روحيه پذيرا در قبال بيمار هستم 

 )صميمي و ريا صادق، احترام،
)5/32 (26  )5/52 (42  )15 (12  )0 (0  )0 (0  
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به بررسي هوش معنوي دانشجويان پرستاري مشغول به 
تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي زنجان پرداخته اند و 

يان پرستاري از به اين نتايج دست يافتند كه دانشجو
همچنين سن، جنسيت . هوش معنوي بااليي برخوردارند

و وضعيت تحصيلي از مواردي هستند كه در پژوهش 
محبي و همكاران به عنوان عوامل اثر گذار بر هوش 

فراهاني نيا و ). 22(معنوي دانشجويان معرفي شده اند 
همكاران نيز به بررسي سالمت معنوي داشجويان رشته 

و نشان دادند كه دانشجويان . رداخته اندپرستاري پ
پرستاري از سالمت معنوي الزم جهت ارائه مراقبت هاي 
  معنوي برخوردار نبوده و نيازمند به دريافت 
آموزش هاي الزم در اين رابطه مي باشند كه با نتايج 

يكي از داليل اين ). 3( پژوهش حاضر همسو نيست
. دو پژوهش باشدتفاوت مي تواند تفاوت در زمان انجام 
سال قبل انجام  8پژوهش فراهاني نيا و همكاران حدود 

در سال هاي اخير دانشكده هاي پرستاري . پذيرفته است
  توجه بيشتري را به آموزش مراقبت هاي معنوي 
داشته اند كه اين موضوع سبب شده تا دانشجويان 
شركت كننده در پژوهش حاضر از صالحيت معنوي 

در پژوهش ديگري در ). 3( باشند باالتري برخوردار
 429و همكاران به بررسي درك  Wongكشور چين، 

پرستار چيني در رابطه با مراقبت هاي معنوي و ارائه آن 
مشابه با نتايج به دست آمده در . به بيماران پرداخته اند

پژوهش حاضر آنها گزارش كردند كه پرستاران درك 
رند و همچنين مثبتي از ارائه مراقبت هاي معنوي دا

اعتقادات مذهبي و افزايش سطح تحصيالت پرستاران 
  ها در رابطه با معنويت و  سبب ارتقاء درك آن

  ).23(مراقبت هاي معنوي مي گردد 
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه دانشجويان سال 

مراقبت هاي اول و سال چهارم از نظر صالحيت ارائه 
ابه با نتايج پژوهش مش. معنوي تفاوتي با يكديگر ندارند

حاضر، فراهاني نيا و همكاران نيز گزارش كردند كه 
تفاوتي بين سالمت معنوي دانشجويان ترم هاي پايين و 

). 3( ندارد دانشجويان ترم هاي آخر پرستاري وجود

ايمانزاد و همكاران نيز نتايج مشابهي با نتايج به دست 
بر ). 21( آمده در پژوهش حاضر را گزارش مي كنند

خالف آنچه كه در پژوهش حاضر و ساير پژوهش هاي 
گذشته به دست آمده، انتظار مي رفت كه با گذراندن ترم 
هاي تحصيلي بيشتر و آشنايي بيشتر دانشجويان با ارائه 
مراقبت هاي معنوي، دانشجوياني كه در سال هاي پاياني 
تحصيل خود هستند اطالعات باالتر و صالحيت بيشتري در 

دست آمده ه نتايج ب. ه مراقبت هاي معنوي داشته باشندارائ
پژوهش هاي گذشته مي تواند نشان در پژوهش حاضر و 

دهنده اين موضوع باشد كه دانشجويان رشته پرستاري در 
رابطه با مراقبت هاي معنوي آموزش خاصي را دريافت نمي 

همانگونه كه در پژوهش حاضر به دست آمد، . كنند
هاي مربوط به ارائه مراقبت هاي معنوي  شركت در كارگاه

موثر مي تواند در جهت ارتقاء صالحيت دانشجويان بسيار 
باشد، دانشكده هاي پرستاري و مامايي به عنوان مراكز 

مي توانند با اصلي آموزش دهنده دانشجويان پرستاري 
برگذاري دوره ها و كالس هاي آموزشي بيشتر، توسط 

ر محيطي امن جهت بحث و تبادل اساتيد و مربيان مجرب د
نظر،دانشجويان را با اين بعد مهم از مراقبت هاي پرستاري 

همچنين توجه بيشتر مربيان باليني به ارائه ). 3( آشنا سازند
مراقبت هاي معنوي در زمان آموزش هاي باليني مي تواند 

  .ثيرگذار باشدأدر اين رابطه ت
  

  :نتيجه گيري
پژوهش حاضر از دانشجويان شركت كننده در 

صالحيت كافي جهت ارائه مراقبت هاي معنوي برخوردار 
بودند ولي بين دانشجويان مشغول به تحصيل در ترم اول و 

بنابراين . ترم آخر از اين نظر تفاوتي وجود نداشت
بايد توجه بيشتري را به دانشكده هاي پرستاري و مامايي 

ت هاي امر آموزش دانشجويان در رابطه با ارائه مراقب
همچنين توصيه مي شود . معنوي به بيماران داشته باشند

دانشگاه هاي صالحيت معنوي دانشجويان ساير رشته هاي 
علوم پزشكي به مانند مامايي و اتاق عمل و هوشبري نيز 

  .دنهاي آينده مورد بررسي قرار گيردر پژوهش 
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  :بالين در پژوهش هاي يافته كاربرد
ثير دوره هاي آموزشي ارائه مراقبت أبررسي ت

يكي از  ،هاي معنوي بر صالحيت دانشجويان پرستاري
كه مي تواند مورد توجه پژوهشگران  است موضوعاتي

در جهت برنامه همچنين . در مطالعات آينده قرار بگيرد
ريزي براي آموزش دانشجويان پرستاري در رابطه با 

ها در ارائه مراقبت هاي معنوي از  ارتقاء صالحيت آن

توجه الزم  نظر اساتيد، مربيان و پژوهشگران فعال
  .صورت گيرد

  

  :تشكر و قدرداني
خود الزم مي دانند كه از  پژوهشگران بر

دانشجويان شركت در پژوهش و كليه كساني كه ما را 
  .نماينددر انجام آن ياري رساندند، تشكر و قدرداني 
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Background and aims: Having competency is necessary for delivering good level of spiritual 
care to patients. The aim of present study was to survey student nurses level of competency for 
delivering spiritual care and comparison of competency between first and final year’s students. 
Methods: Samples of present descriptive study were 80 nurse’s students (45 first years and 35 
final years) who were studying in Kerman University of Medical Science. Data about students’ 
competency in spiritual care were collected with use of Spiritual Care Competence Scale. 
Results: Mean of students age was 20.60± 2.60 years (range between 18 to 28 years). The mean 
score of students spiritual care competency were 101.26±13.68. Mean score of spiritual care 
competency were similar between first and final years student and not showed significant 
difference (P>0.05). Previous history of participating in workshops related to the ethic, 
improved student spiritual competency significantly (P<0.05). 
Conclusion: Nursing students participated in present study showed a good level of competency 
for delivering spiritual care. Also we not found different between mean score of first and final 
years students. 
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