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 پوست 3919

 یبم در ارائه مراقبت ها ییو ماما یدانشکده پرستار یپرستار انیسطح سالمت دانشجو یبررس
 مارانیبه ب یمعنو

 یبرهان بایفر، یاسراء ناصح، ییرفع نیحس *,یجعفر یمجتبگان(: ) سندهینو
 بم یپزشک علومدانشگاه سازمان: 

 mojaf62@yahoo.com پست الکترونیکی:
 

معنوی و پرداختن به نیازهای معنوی بیماران بخش مهمی از عملکرد پرستاران و دانشجویان پرستاری را تشکیل  یهامراقبتارائه : مقدمه

معناوی باه  یهامراقبتبررسی سطح سالمت دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی بم در ارائه  با هدف. پژوهش حاضر دهدمی

 .بیماران طراحی و اجرا گردید

دانشجوی پرستاری مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بم در سال  036تحلیلی حاضر را  -نمونه پژوهش توصیفیروش تحقیق: 

ساالمت معناوی پاولتزین و الیساون  نامهپرساشی مربوط به سطح سالمت معنوی آنان با اساتفاده از هاداده تشکیل می دادند که 0328

 افازارنرمدر  هااداده. اساتشدهدسته بندی  "سالمت مذهبی و سالمت وجودی  "گویه ای در دو دامنه  81گردید. این مقیاس  آوریجمع

آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل  هایآزمونبا استفاده از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و  SPSS 18آماری 

 آماری قرار گرفتند. وتحلیلتجزیهو آزمون آنالیز واریانس یکطرفه مورد 

باا  2/66±6/6المت ماذهبی دانشاجویان بود. میانگین نمره سا 002تا  63با دامنه  0/26±2/00میانگین نمره کل سالمت معنوی نتایج: 

ساطح ساالمت معناوی،  ازنظربود.  61تا  38با دامنه  0/62±6/2بود. همچنین میانگین نمره سالمت وجودی دانشجویان  22تا  83دامنه 

ن درصد نیاز ساطح بااالیی از ساالمت معناوی را گازارش نمودناد. تارم تحصایلی و سا 2/66درصد از دانشجویان سطح متوسط و  0/22

 (.>P 12/1گذار بود ) تأثیر هاآندانشجویان بر سطح سالمت معنوی 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دانشجویان پرستاری مشغول به تحصیل در دانشکده پرستاری و ماماایی حضارت : گیرینتیجهبحث و 

زینب بم از سطح سالمت معنوی نسبتا باالیی برخوردارند ولی تحصیل در دانشکده پرستاری نتوانساته باود سابب ارتقااء ساطح ساالمت 

معناوی  یهاامراقبتن و برنامه ریزان این حوزه جهت گنجاندن واحدهای مرتبط با گردد که این موضوع باید مد نظر مسئوال هاآنمعنوی 

 در برنامه درسی دانشجویان قرار گیرد

یمعنو یمراقبت ها ،یپرستار انیدانشجو ،یسالمت وجود ،یسالمت مذهب ،یسالمت معنو کلمات کلیدی:
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