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پرستاری حکیمانه الگویی عملکردی برای مراقبت بر پایه متون اسالمی
اکرم السادات سادات حسینی
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چکیده
پرستاری از انسان نیازمند آن است که ابعاد جسمی و روانی وی تواما در نظر گرفته شود تا به نهایت سالمت که همان قلب سلیم
است دست یابد .اگرچه انسان با دانش فیزیکی خود قادر است جنبه هایی از ابعاد غیرفیزیکی انسان را شناسایی کند ولی بعلت
محدودیت در دانش مادی قادر نیست همه آنرا بیابد .لذا نیازمند دانشی برتر است که این دانش همان دستورات الهی و دانستن
بایدها و نبایدهای واقعی در زندگی و عمل بر اساس آن است .در نظریه حاضر به این توانایی حکمت گفته میشود یعنی عمل بر
اساس دستورات الهی و مطابق با نیازهای واقعی انسان و پرستاری حکیمانه یعنی پرستاری بر مبنای همین دستورات از انسان
بادرنظر گرفتن همه جوانب و بر اساس فطرت الهی انسان .در پرستاری حکیمانه ،پرستار این دیدگاه را پیدا خواهد کرد که از
انسانی که به دلیل بیماری دارای موقعیتی ممتاز در نزد خداوند است مراقبت نماید و در این فرآیند مراقبتی دارای موقعیتی ممتاز
شود .پرستاری حکیمانه بر اساس فرآیند پرستاری و با دیدگاه کل نگر به انسان انجام میگردد و مهمترین نکته در این فرآیند توجه
به تعالی و ارتقا انسان در طی کردن مراحل بیماری و دستیابی به سالمت است.

واژه کلیدی :پرستاری حکیمانه  -فطرت  -الگوی اسالمی ایرانی  -سالمت  -مراقبت

مقدمه
جهت اجرای الگوی پیشرفت نیاز به ارائه برنامه های عملکردی در همه حیطههههای دانهش و حرفهه ههای متتلهه هسهتیم.
این الگوهای اجرایی باید بر اساس الگهوی پایهه نوشهته شهوند و در طراحهی و اجهرای خهود از آن تبعیهت نماینهد .پرسهتاری
حکیمانه الگوی پیشنهادی برای عملکردی کردن مراقبت بر اساس الگهوی اسهالمی  -ایرانهی پیشهرفت اسهت لهذا در ابتهدا بهه
توضیحی متتصر در مورد مفهاهیم اولیهه نظر یهه پرسهتاری حکیمانهه خهواهیم پرداخهت( .)Hoseini.A.s, 2011ایهن نظریهه
انسان را دارای ابعاد جسمی و روانی میداند .انسان موجهودی الههی و خردمنهد اسهت کهه دارای فطهرت الههی اسهت و بهرای
رسیدن به تعالی باید بر اساس فطرت خویش حرکت نماید و توانمندی های بالقوه فطری خویش را به بالفعل تبهدیل نمایهد.
در مواردی انسان قادر نیست این توانایی ها را بالفعل نماید یا دچار ناتوانی جسمی و روانی برای نگاهداشهت یها ارتقها فطهرت
میگردد در این موارد پرستار بنابه وظیفهاش برای حفظ و ارتقا حیات بیمار وارد عمهل مهیگهردد و از انسهان پرسهتاری مهی -
 .1دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
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کند .پرستاری بر اساس فطرت سبب می شود تا انسان آنچنهان کهه بایهد رشهد کنهد و مراحهل تعهالی را بهر اسهاس واقعیهت
وجودی خویش بپیماید(جوادی-آملی ;1385 ,ع .جوادی-آملی ;1386 ,جوادی-آملی)1387 ,
مفهوم سالمت این نظریه به سالمت حکیمانه معتقد است ،در تعریه سالمت حکیمان ه نهایت سالمت انسان قلب سلیم
است(حسینی ,الحانی & ,خسروپناه ;1394 ,شیرازی )1374 ,بنابراین سالمت و یا اختالل در سالمت بالنفسه خوب یا
بد نیستند بلکه این برخورد خردمندانه و بر اساس حکمت انسان با آنها است که آنان را دارای ارزش مثبت یا منفی می -
کند .اگر از هرکدام این رخدادها برای رسیدن به تعالی و قلب سلیم استفاده شود آن رخداد مفید و موثر در بالفعل کردن
توانمندی های فطری انسان است در غیر اینصورت دارای ارزش ذاتی نیست .این نوع استفاده از رخدادهای سالمت و
اختالل در رسیدن به قلب سلیم بجز با بکارگیری حکمت و خرد انسانی ممکن نیست که این خردمندی باید هم در
مددجو و هم در پرستار به عنوان چاره جوی مددجو وجود داشته باشد ( A. F. Sadat Hoseini AS, Khosro-panah AH,

 .)2014; A. F. sadat Hoseini AS, Khosro-panah AH ,Behjat Pour AK, 2012بنابراین از طرفی سالمت حکیمانه
بعدی از سالمت را مشتص نمودهاست که بر مبنای ذاتی بودن خوبی سالمت یا بدی بیماری و اختالل نیست؛ بلکه این
دو از امور فطری انسان شمرده شدهاند و خردمندی و حکمت انسان در برخورد با این عوامل آنها را دارای معنا میسازد.
این نگرش به سالمت خاص نظریه موجود است که علی رغم ارزشمند دانستن سالمتی و موظه بودن انسان به حفظ آن،
بیماری را بیارزش نمی سازد بلکه در این عرصه خردمندی انسان و برخورد حکیمانه با این موقعیتها است که سالمت و
بیماری را دارای هویت میکند .در این تعریه سالمت و بیماری از دیدگاه اثری که بر رشد و تعالی فطرت انسانی
میگذارند ،معنی میپذیرد و این بجز با حکمت ممکن نیست (.) Hoseini, 2018

در تعریه پرستاری ،مفهوم چاره جویی از سوی پرستار برای افزایش توانمندی های انسان در پیمودن مسیر تبعیت از
فطرت مفهومی جدید است .بر اساس این تفکر مددجو انسان الهی خردمندی است که بر اساس حکمت به سالمت واقعی
که همان قلب سلیم است دست مییابد .در این مسیر محیط کمک کننده مددجو است و پرستار در طی این مسیر با
چاره جویی حکیمانه خود وظیفه دارد مددجو را در طی طریق بالفعل نمودن نیروی بالقوه فطری خویش کمک کند .در
این دیدگاه مددجو جانداری نیست که دائما نیازمند مراقبت و نگهداری باشد بلکه موجودی خردمند اس ت که در موارد
مشکل و ناتوانی در حل اختالالت نیازمند چاره جویی پرستار میگردد( Sadat Hoseini AS 2014; Sadathoseini,

 . )Alhani, Khosropanah, & Behjatpour, 2013معیار کمک پرستار به مددجو تبعیت از فطرت الهی و کمک به بالقوه
نمودن توانمندی های بالفعل او است  .این نظریه قائل به حیات حکیمانهای است که انسان پله های قرب الی اهلل را در آن
طی خواهد نمود و پرستاری از این انسان بر اساس همین تفکر شکل میگیرد(.)Hoseini, 2018

بنابراین پرستاری حکیمانه بیانگر آنست که انسان دارای ابعادی است که در حیطهی شناختی انسان قرار ندارد ولی
نیازمند پرستاری و چاره جویی است .پرستاری از انسان با این ابعاد ناشناخته نیازمند دانشی است که تنها در حیطه دانش
انسانی نمی توان به آن دست یافت و نیازمند کمک گرفتن از دستورات الهی و بکارگیری حکمت است که متعاقب آن
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مفهوم پرستاری حکیمانه شکل می گیرد .مهمترین رکن پرستاری حکیمانه تبعیت از فطرت الهی در ارائه خدمات به
مددجویان و متعاقب آن رسیدن به نهایت سالمتی که همان قلب سلیم است می باشد .بطور خالصه پرستاری حکیمانه در
پی آنست تا جنبه هایی از وجود انسان که در ارائه خدمات سالمتی نادیده گرفته شده و دانش بشری به آن راه ندارد را
وارد ارائه خدمات سالمتی نماید و چون این جنبه ها از طریق دستورات الهی و عقل بشری درک میگردد بنابراین
پرستاری حکی مانه نام میگیرد.

روش کار
در تبیین متتصات پرستاری حکیمانه از شیوه حکمی -اجتهادی استفاده شد که در مرحله اول با مطالعه متون و نظریه -
های پرستاری موجود متتصات اولیه پرستاری استتراج شد .سپس با مراجعه به متون اسالمی مانند قرآن ،حدیث ،کتب
تفسیری و مقاالت و متون اسالمی مفهوم و شیوه عملکردی این متتصات از متون اسالمی استتراج شد .سپس برای
عملکردی کردن مفاهیم استتراج شده و تبیین عملکرد و مشتصه های پرستاری حکیمانه هر کدام از متتصات و مفاهیم
پرستاری با توجه به توصیه های متون اسالمی بصورت عملکردی تبیین شدند در این مسیر در مواردی که اطالعات کافی
در دسترس نبود از مشورت و استفاده از نظرات اساتید علوم اسالمی و پرستاری که آگاه به مطالعات بین رشتهای بودند
نیز استفاده شد .در نهایت با توجه به متتصات و مشتصههای پرستاری اسالمی برنامه عملکردی با در نظر گرفتن نیازها
و توانمندی های حرفه بصورت اولیه تبیین شد.

تبیین مختصات پرستاری حکیمانه
در تبیین پرستاری حکیمانه سه حیطه طبیعت ( بعد جسمی) ،غریزه ( بعد حیوانی) و فطرت بعد انسهانی بایهد مهورد توجهه
قرار گیرند .حیطه بدنی یعنی هر آنچه مربوط به حیات فیزیولوژیک انسان است در این حیطه جسهم و حفهظ حیهات انسهان
مهم است و بر ابعاد روانی برتری مییابد .مثل نیاز به اکسیژن و آب و غهذا .در حیطهه غریهزه تهداخل اعمهال جسهم و روان بها
شدت بیشتری دیده می شود و می توان فرض نمود هر دو دارای قدرت یکسهانی هسهتند و برتهری بصهورت اولیهه بهین آنهها
وجود ندارد .یعنی اعمال این حیطه در ساحتی جسمی است و در ساحتی دیگر وابسته به روان اسهت مثهل دوسهت داشهتن،
عشق ،ترس و خوشحالی بنابراین این حیطهه تهداخلی بهین ظ ههور انسهانی و حیهوانی وجهود آدمهی اسهت ( Javadi Amuli,

 ;2008; Sadat Hosseini, Alhani, Khosropanah, & Behjatpour, 2012ع .جهوادی -آملهی ;1386 ,ع  .جهوادی -آملهی,

 ;1386جوادی -آملی .)1388 ,حیطهی بعدی فطرت است این حیطه خاص انسهان اسهت ماننهد عشهق بهه خهدا  ،عبهرت یها
سالمت نفس  .با مداخله در این حیطه پرستار قادر اس ت در دو جزء جسهمی و روانهی انسهان مداخلهه نمایهد و سهبب ارتقها و
حرکت انسان به سمت بعد الهی وی گردد  .البته باید توجه داشهت بهر اسهاس دیهدگاه جهامع نگهر و کهل گرایانهه پرسهتاری
حکیمانه این مراقبتها جداگانه و تقسیم شده ارائه نمیگهردد و اگرچهه در ههر مرحلهه اولویتههای خهاص خهود را دارد ولهی در
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مجموع بصورت ترکیبی و در مواردی همه با یکدیگر انجام میگردند .بعد از بیان کلیات فلسهفی و تقسهیم بنهدی حیطههههای
عملکرد پرستاری باید توجه داشت که همواره در پرستاری برای تبیین متتصات پرستاری با ههر دیهدگاهی بایهد بهر اسهاس
فرآیند پرستاری حرکت کرد .فرآیند پر ستاری روشی منظم برای انجهام اقهدامات پرسهتاران اسهت و آن را دارای ارزش جههت
ارزیابی و اطمینان از ارائه پرستاری همه جانبهه و دقیهق مهی نمایهد .فرآینهد پرسهتاری الگهوی راه و کلیهد موفقیهت عملکهرد
پرستاران است بنابراین بر اساس دیدگاه پرستاری حکیمانه فرآیند پرستاری را شرح خواهیم داد.

گامهای اجرایی پرستاری حکیمانه
فرآیند پرستاری شامل گامهای بررسی ،برنامه ریزی ،اقدامات /مداخالت و ارزشیابی است.
اولین گام در فرایند پرستاری بررسی است که در پرسهتاری حکیمانهه بایهد کهل نگهر و بیمهار محهور باشهد همچنهین همهه
مشکالت بالفعل و بالقوه مددجو را در همه ابعاد و حیطه های انسانی بررسی نماید .بایهد توجهه داشهت بررسهی عهالوه بهر در
نظر گرفتن مشکالت آشکار و خودآگاه مددجو باید قادر باشد مشهکالت پنههان وی را نیهز ارزیهابی کنهد .بنهابراین در مرحلهه
بررسی باید همه ابعاد مددجو مورد بررسی دقیق قرار گیهرد و بصهورت یهک کهل دیهده شهود .در گهام دوم برنامههریهزی بایهد
بصورتی طراحی شود که ضمن حفظ حیات انسان بتواند او را به مرحله حیات انسانی نیز ارتقها دههد و در حهداقلههای نیهاز
پرستاری خالصه نگردد .مرحله سوم یا مداخالت یکی از مهمترین مراحل است در این مرحله نقش چهاره جهویی پرسهتار در
چند شکل ارائه میگردد( مراقبت اولیه /آموزشی /اخالقی /رفتهاری و مهدیریتی).در ایهن مرحلهه پرسهتار بهرای حهل مشهکالت
مداخله میکند .نقش اصلی پرستار چاره جویی برای مددجو در یافتن و دستیابی به بهترین راه برای رسهیدن بهه قلهب سهلیم
که همان نهایت سالمت است میباشد .در چاره جویی ابتهدا توانمنهدی هها و ظرفیتههای مهددجو در نظهر گرفتهه میشهود و بهر
اساس آن درجه نیاز و نوع مداخله برای هر فرد بصهورت منحصهر بفهرد مشهتص میگهردد .مداخلهه پرسهتار در بعهد طبیعهت
تمرکز بر چاره جویی در حیطه نیازهای فیزیولوژیک و مراقبتهای اولیهه از بیمهاران اسهت .در بعهد غریهزی بایهد مهداخالت بها
توجه به نیازهای فیزیولوژیک و معنوی مددجویان انجام گیهرد .مهثال وقتهی بیمهار درد دارد غیهر از مهداخالت دارویهی بایهد از
مداخالت مکمل و رفتاری مانند موسیقی درمانی،آرامسازی ،عبادت و دعا نیهز اسهتفاده کهرد .در زمهان طراحهی مهداخالت در
حیطه فطرت باید چاره جویی با توجه به این امر صورت گیهرد کهه روان مهمتهر از جسهم اسهت و انچهه مههم اسهت اعهتالی
روانی فرد است .بنابراین چاره جویی فطری دو نوع اصلی دارد اول بهر اسهاس فلسهفه و دیهدگاه اسهالم بهه بیمهاری اسهت .بهر
اساس عقاید اسالمی زمانیکه انسان مبتال به بیماری یا مشکلی میگهردد خداونهد در ایهن موقعیهت بیشهتر بهه او توجهه دارد و
بیشتر تحت رحمت خداوند است بنا براین پرستار با داشتن این دیدگاه و ارزشمندی بیمار بر ایهن اسهاس بایهد ارائهه دهنهده
مراقبت به مددجویان باشد .بنابراین بیمهار ایهن دیهدگاه را دارد کهه وقهایع ،حهوادک و مشهکالت شهیوه ههایی بهرای تعهالی و
اعتالی انسانی است.
در گام دوم پرستار باید مراقبتها را به نحوی طراحی نماید که سبب از بین رفتن عادات و رفتارهایی شهود کهه علهت بیمهاری
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جسمی یا روانی هستند برای مثال خشم سبب زخم معده است و وظیفه پرستار اینسهت کهه در طراحهی برنامهه مراقبتهی از
بیمار حتما تغییر رفتار وی را نیز در نظر داشت ه باشد .البته تفاوت ایجاد تغییر رفتهار در ایهن مرحلهه از مداخلهه بها مهداخالت
حیطه غریزی اینست که در تغییر رفتار بعد غریزی اولویت اقدامات بر اساس دستورات الهی و توجهه بهه گنهاه و ثهواب بهودن
اعمال نیست ولی در حیطه فطری افزودن دستورات الهی و توجه بهه گنهاه و ثهواب بهودن اعمهال ضهرورت دارد .در طهی ایهن
فرآیند مددجو و پرستار قادر خواهند شد تا راه تعالی و ارتقا روانی را طی نمایند .همهانطور کهه قهبال نیهز گفتهه شهد جهنس
مداخالت پرستاری در فرآیند پرستاری بر اساس الگوی پرستاری حکیمانه چاره جهویی اسهت .حهل مشهکل و چهارهجهویی 5
نوع متتله دارد - 1 .مراقبتهای اولیه( جسمی)  - 2آموزشی  - 3رفتاری  - 4اخالقی  - 5مدیریتی  /کنترلی
-

مراقبتهای اولیه شهامل کنتهرل و مراقبهت از عالئهم حیهاتی و نیازههای فیزیولوژیهک ماننهد اکسهیژن ،تغذیهه ،دفهع،

تحرک ،خواب و استراحت ،بهداشت ،درمانگری و هر چیز دیگر مرتبط با مراقبتهای جسمی است.
-

چاره جویی آموزشی شامل آموزش مددجو برای ارتقا دانش و دانسته ها در مورد مشکالت بالفعهل یها بهالقوه در سهه

بعد انسانی است.
-

چاره جویی رفتاری شامل اصالح رفتارهای غیهر سهالم و ارتقها عهادات و توانمنهدی ههای انسهانی در جههت رضهایت

پروردگار یعنی غیر از ابعاد انسانی اصالح رفتار ب اید به ابعاد الهی و دستورات الهی در مورد آن هم توجه کرد.
-

چهاره جههویی اخالقهی شههامل رعایههت و حفهظ کرامههت انسهانی بههر اسههاس چههار اصههل اخهال زیسههتی( اختیههار/

ضررنرساندن/سودرسانی و عدالت)است که باید در ارائه خدمات سالمت در نظر گرفتهه شهود .ایهن بعهد از مهداخالت بهر روی
تمامی مدا خالت اثر دارد و هیچ اقدامی بدون در نظر گرفتن آن انجام نتواهد شد.
-

چاره جویی مدیریتی شامل مدیریت تمامی اقدامات پرستاری برای رسیدن بهه نهایهت سهالمت انسهان کهه همهان

قلب سلیم است میباشد که مهمترین نکته آن مدیریت و مشارکت سایر اعضهای تهیم ارائهه دهنهده خهدمات سهالمتی بهرای
رسیدن بیمار یا مددجو به نهایت سالمت است.
در گام آخر فرآیند پرستاری ارزیابی انجام میگردد .معیار ارزیابی اقدامات پرستاری در بعهد طبیعهت انسهان و جسهمی حفهظ
و ارتقا وضعیت فیزیولوژیک انسان است .در بعد غریزی مددجو بایهد وضهعیت روانشهناختی ،اجتمهاعی و سهالمت معنهویاش
ارت قا یابد و یا در صورت ایجاد مشکل بهبود پیدا کند.
در بعد فطری مددجو باید به رضای خدا دست یابد و روان وی در جهت تعالی و تکامل حرکهت کنهد تها بهه نهایهت سهالمت
که همان قلب سلیم است دست یابد .اگرچه معیار دستیابی به هرکدام از این اهداف در کتب و مقهاالت پرسهتاری بهه کهرات
وجود دارد ولی نیازمند هماهنگ سازی با فرهنگ اسالمی و ایجاد آنها بر اساس فلسفه و نگهاه اسهالم بهه انسهان هسهتیم .در
مورد قلب سلیم و میزان دستیابی به آن هنوز معیار قابهل انهدازه گیهری ،وجهود نهدارد و نیازمنهد مطالعهات دقیهق و کامهل بها
همکاری گروههای متتله و دانشمندان عرصه های متتله در این مورد هستیم(فیاض. )1391 ,
اسهتفاده از فرآینهد پرسهتاری بهرای تبیهین الگهوی پرسههتاری حکیمانهه سهبب اعهتالی ارزشههای فهردی در پرسهتار و ارتقهها
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توانمندی های او نیز خواهد شد .بنابراین در نتیجه اجرای فرآیند پرستاری ههر دو پرسهتار و بیمهار بهه تعهالی انسهانی دسهت
خواهند یافت.
الگوی عملکردی موجود نسبت به موارد مشابه دارای توانمنهدی هها و تفاوتههایی اسهت اول از همهه اینکهه بعهد فطهرت را بهه
معیارهای عملکردی پرستاری اضافه نموده است این بعد تا کنون در عملکرد پرسهتاری تنهها بصهورت نیازههای روانهی دیهده
شده است بنابراین پرستاری موجود تنها به عنوان روان به ابعاد غیر جسهمی انسهان نگهاه کهرده اسهت و همهین نگهاه نیهز در
سطح برابر موجود است ولی در این شیوه فطرت به عنوان عاملی مهم در ارتقا انسانها بایهد مهورد توجهه و چهاره جهویی قهرار
گیرد .از طرفی در این فرآیند عملکرد پرستاری به چاره جویی ح کیمانه تغییهر مینمایهد کهه پرسهتاری را تبهدیل بهه تحهولی
برخاسته از نیازهای واقعی و فطری انسان تبدیل میکند که در نهایت بیمار بهه شهفا نهه تنهها درمهان دسهت مییابهد و ههدف
نهایی آن رساندن انسان به نهایت سالمت که همان قلب سلیم اسهت میباشهد.این برتهری روان بهر جسهم در بعهد فطهرت و
درونزا شدن نیازهای سالمتی انسان و بر پایه فطرت بودن آنها سبب شده تها پرسهتاری منجهر بهه حکهیم تهر شهدن بیمهار و
پرستار گردد.

6

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
جدول طراحی فرآیند پرستاری در الگوی پرستاری حکیمانه
فطرت

غریزه

طبیعت

روان

جسم و روان

جسم

نیازهای فیزیولوژیک و روانشناختی

نیازهای معنوی

فرآیند پرستاری

بررسی

نیازهای فیزیولوژیک و جسمی

نیازهای عقیدتی
حکمت و خردورزی
روان مهمتر از بدن و جسم است.
برنامه ریزی بیشتر بر آموزش خود

جسم و روان ارزش یکسانی دارند .برنامه ریزی
بیشتر بر اساس آموزش موارد اخالقی ،رفتاری و

در ایهن مرحلههه جسهم مهمتههر از
روان است و برنامه ریزی با تاکیهد

کنترلی و ارتقا روانشناختی و رفتاری

روانشناختی است.

بهههر حفهههظ حیهههات و انجهههام

انسان تمرکز دارد.

برنامه ریزی
هدف از برنامه ریزی است

دستورات درمهانی پرسهتار انجهام
میگردد.

مراقبتهای حفظ حیات و

مراقبت اولیه/

نیازهای فیزیولوژیک

جسمی

ارتقا تفکر خود نقادانه

ایفای نقش

خود  -آموز بودن

مراقبتهای شناختی و روانشناختی

آموزش نقصهای مراقبتی /ارتقا

خود کنترلی
خود ارزیابی

ارتقا آگاهی های اجتماعی
اعتالی سالمت

سالمتی /توانبتشی

ارتقههههههها سهههههههالمن روانهههههههی -

اصالح رفتارهای غیر سالم

اجتمههههاعی  -مههههذهبی و معنههههوی
بر اساس دستورات الهی

مراقبتهای روانشناختی
مراقبت معنوی

ارتقا حکمت و خردمندی مددجو و
پرستار

آموزشی
مداخالت/
رفتاری

رعایت اصول اخال زیستی در ارائه خدمات
سالمت و پرستاری

رعایت اصول اخال زیستی در
مراقبت از بیماران و مددجویان

اخالقی

مههههههدیریت ارائههههههه خههههههدمات

مدیریت ارائه خدمات سالمت بر اساس فرهنگ

مدیریت مراقبت جسمی و انجهام

مدیریتی/

پرسهههتاری بهههر اسهههاس اخهههال و

جامعه

دستورات پزشکی و درمانی

کنترلی

معنویت و تعالی انسان
مهههددجو قهههادر اسهههت تغییهههرات

مشکالت رفتاری مددجویان شناخته شده اسهت.

مددجو مشهکالت جسهمی نهدارد

رفتهههاری مطلهههوب را در خهههود بهههر

مددجو مراقبت بر اساس فرهنهگ خهود دریافهت

یا مشکالتش کم شده است

اسهههههاس دسهههههتورات الههههههی و
منطق گناه و ثواب ایجاد کند.

میکند.
مههددجو مشههکالت روانشههناختی اش تشههتیص

پرسههتار قههادر اسههت تهها کمکهههای

داده میشود.

الزم را بهههههرای مهههههددجویان بههههها

پرسههتار قههادر اسههت مشههکالت روانشههناختی و

کمههههک اعضههههای دیگههههر تههههیم
درمانی بعمل آورد.

رفتاری مددجویان را تشتیص دهد.
پرسههتار در ارائههه خههدمات از افههراد دیگههر تههیم
مشاوره و کمک میگیرد.

7

ارزیابی

چاره جویی

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
راهکارهای تربیت و پرورش پرستار حکیم:
 توجه به نیازهای بیماراغلب مطالعات نشان داده اند توجه به نیازهای بیماران یکهی از مهمتهرین درخواسهت ههای بیمهاران از پرسهتاران اسهت.البته
الزم به ذکر است که نیازهای بیماران در مطالعات متتله با بیان های متفاوت ارائه شده انهد کهه از جنبهه ههای جسهمی تها
روانی و حتی محیط مراقبتی را هم شامل شده اند.
زیر شاخه های توجه به نیازهای بیمار براساس مطالعات موجود  -مراقبت حرفه ای بیمار محور
به این معن ا که در راستای عمل به تعهدات حرفه ای و حاکم بودن دیدگاه کل نگر به بیمار پرستار آموزش ببیند.

 احترام به حقو همراهان و مراقبت خانواده محوربه نظر می رسد پرستاری حکیمانه بدون توجه به نیازهای خانواده و فراهم سازی مراقبت و آسهایش جههت همراههان بیمهار
ممکن نیست .زیرا همراه بیمار فردی ارزشمند است و بدون توجه بهه او نمیتهوان اطمینهان از تکهریم کامهل و مناسهب بیمهار
داشت.
 توجه به عوامل کاهش دهنده کرامت بیمارمشکالتی مانند ترس ،اضطراب ،زندگی با تشتیص بیماری ههای خهاص و مشهکالت اجتمهاعی و حمهایتی ناشهی از بیمهاری
سبب می گردد بیماران احساس از دست دادن یا نقص در کرامت خود را داشهته باشند.بتصهوص در مهواردی کهه بیمهاری بهر
روی ظاهر آنها اثر داشته است یا کارآیی ،توانمندی و یا کیفیت زندگی آنان را بهه شهدت مته ثر کهرده اسهت.بنابراین پرسهتار
حکیم موظه است ضمن شناسایی این موقعیتها راهکارهای مناسب جهت کاهش انها را بیابد.
 تدارک محیط مراقبتی مناسبدر دسترس قرار دادن امکانات مورد نیاز و توجه به برآوردن نیازهای بیماران یکهی از آموزشههای مههم در پرسهتاری حکیمانهه
است .کمبود جا ،ن داشتن خلوت مناسب و نبودن امکانات کهافی مراقبتهی از عناصهر تهدیهد کننهده محهیط مراقبتهی مناسهب
هستندکه پرستار بها توجهه بهه آمهوزه ههای خهود و معنهای محهیط در الگهوی پرسهتاری حکیمانهه بایهد در مهورد اهمیهت و
بکارگیری آن در پرستاری از مددجو آموزشهای الزم را دریافت کند.
 عذرخواهی از بیماران و خانوادههای آنهارفتارهای غیرمحترمانه و دلجویی نکردن از بیماران از عوامل نارضایتی از مراقبت است .بیمهاران بهه علهت شهرایطی کهه دارنهد
در معرض خطر هستند و نیازمند دریافت خدمات محترمانه ،بدون تبعیض و حهق رسهیدگی بهه شهکایات و اظههار خطاههای
درمانی هستند.بنا براین یک پرستار حکیم باید بیاموزد تا در خطاها عذرخواهی کند.
 احترام به فطرت برابر انسانیرفتار محترمانه پرستاران با همه بیماران بدون توجه به جنس ،مذهب و وضعیت اقتصهادی و سهایر عوامهل یکهی از مهمتهرین
عناصر در تکریم بیماران است.
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 رعایت حریم خصوصیبنظر میرسد محیط ناشناخته بیمارستان و موقعیت هایی که بیمار برای انجام رویهه ههای درمهانی و مراقبتهی بها آنهها مواجهه
می شود مهمترین عوامهل بهرهم زننهده حهریم خصوصهی بیمهاران اسهت و در ایهن موقعیهت بیمهاران نیازمنهد حفهظ حهریم
خصوصی خود هستند.
 رازداریدر مطالعات زیادی این مورد زیر مجموعه حف ظ حریم خصوصی قرار گرفته اسهت امها در برخهی مطالعهات بصهورت مجهزا بهه
آن پرداخته شده است .رازداری به معنای حفظ اسرار و اطالعات بیمار در همه زمینهها است.
 ارتباط مناسب و ارائه اطالعات کافی به بیمارمفهوم این دو بتش ارتباط مناسب با بیمار که شامل برقراری ارتباط با بیمار متناسب با سهن ،جهنس و نیازههای مراقبتهی او
است می باشد .امروزه باید ارتباط براساس ارتباط مشارکتی  ،احترام و تعامل بین دو نفهر بنیهانگهذاری شهود .مبحهث بعهدی
دادن اطالعات کافی به بیمار است .براساس آنچه حق تصمیمگیری فرد برای خودش نامیهده مهی شهود بایهد اطالعهات کهافی
در سطح بیمار ،در اختیار او قرار گیرد .در برخی مطالعات این اصهل تحهت عنهوان توجهه بهه منحصهر بفهردی بیمهار در ارائهه
اطالعات و برقراری ارتباط با بیمار بیان شهده اسهت .در مطالعهات زیهادی مشهارکت دادن بیمهار در مراقبهت و احتهرام نیهز از
عوامل موثر در ارتباط با بیمار و دادن اط العات به وی شمرده شده است .ارتباط نامناسب و منتظهر گذاشهتن بیمهار بهه مهدت
طوالنی برای دریافت مراقبت ها نیز از عوامل کاهنده کرامت بیمار بیهان شهده اسهت کهه در زیهر مجموعهه ارتبهاط بها بیمهار و
دادن اطالعات کافی قرار داده میشود .بنظر میرسد پرورش پرستار حکیم بدون توجه به ا ین عوامهل و آمهوزش انهها امهری غیهر
ممکن است.
 همدلیپرستاران موظفند ضمن ارائه مراقبت کهافی و مهورد نیهاز بیمهار همهدلی مناسهب در رابطهه بها احساسهات بیمهار نسهبت بهه
بیماری ،درمان و مراقبت های مورد نیاز را داشته باشند.
 ارائه مراقبت توسط پرسنل حرفهایاگرچه تکریم بیماران امری الزم و ضروری و یکی از اصول ارائه مراقبهت ههای پرسهتاری حرفههای اسهت .یکهی از درخواسهت -
های مهم بیماران دریافت بهترین خدمات توسط شایسته ترین ارائه دهندگان است.
از مواردی که در الگوی پرورش پرستار حکهیم وجهود دارد و کمتهر در نظریهه ههای پرسهتاری مهورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت
عبارتند از:
 - 1توجه به معنویت در بیمار
 - 2امید دادن به بیماران
 - 3توجه دادن بیمار به جنبه ها و آثار معنوی بیماری
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اگر چه این امور در جنبه های دیگر پرستاری مورد توجه قرار گرفتهاند ولی بنظر مهیرسهد دو مهورد امیهد دادن بهه بیمهاران و
توجه دادن بیمار به جنبه های معنوی بیماری ،خاص متون اسهالمی باشهد و الزم اسهت بطهور خهاص وارد دسهتورالعملههای
آموزش و تربیت پرستار حکیم گردد.
درالگوی موجود عالوه بر توجه به مسائل تکنیکی و عملی حرفه پرسهتاران بایهد دارای دیهدگاهی گردنهد کهه در آن بیمهار در
زمان بیماری فردی ارجمندتر از زمان سالمت است و در موقعیتی قهرار دارد کهه در آن خداونهد فرصهتی بهرای ارتقها و تکامهل
فطری در اختیارش قرار دادهاست .این با دیدگاه موجود که بیماری را خارج ار عرف متهداول زنهدگی میدانهد و نهایهت تهالش
را دارد تا بیمار را به حالت قبل برگرداند تفاوت دارد .در این دیدگاه نه تنه ا تالش میشهود بیمهار از نظهر جسهمی بهه مرحلهه
قبل برگردد بلکه باید از نظر روانی و بر اساس چاره جویی فطری به مرحلهای باالتر از قبهل نایهل شهود و در رونهد زنهدگی بهه
نهایت سالمت که همان قلب سلیم است دست یابد .از طرفهی در ایهن دیهدگاه همهواره عملکهرد پرسهتاری بایهد بهر اسهاس
دست ورات الهی یا منطبق با آن باشد بنابراین در طراحی برنامه های مراقبتهی اسهتفاده از روشههای توصهیه شهده اسهالمی در
اولویت قرار دارند.
نتیجه گیری
با توجه به تعاریه فو این نظریه بر اساس تبعیت از فطرت انسان پایه گذاری شدهاست در این نظریه انسان موظه است
تا به نیازها ی فطری خود دست یابد و تا حد امکان قوای بالقوه فطری خویش را به بالفعل تبدیل نماید .لذا پرستاری از
این انسان نیازمند آن است که ابعاد جسمی و روانی وی تواما در نظر گرفته شود تا به نهایت سالمت که همان قلب سلیم
است دست یابد .رسیدن به سالمت حداکثری یا همان قلب سل یم مستلزم این اصل است که توجه به ابعاد روانی مددجو
مهمتر از ابعاد جسمی وی در نظر گرفته شود .در نظریه های پرستاری متداول جسم و روان انسان دارای ارزشی یکسان
در نظر گرفته شدهاند ولی در این نظریه ابعاد روانی مهمتر از جسم شناخته شدهاست .برای رسیدن به برتری روان بر
جسم نیازمند دانش شناخت ابعاد غیر جسمانی(غیرفیزیکی) انسان هستیم .اگرچه انسان با دانش فیزیکی خود قادر است
جنبه هایی از ابعاد غیرفیزیکی انسان را شناسایی کند ولی بعلت محدودیت در دانش مادی قادر نیست همه آنرا بیابد .لذا
نیازمند دانشی برتر است که این دانش همان دستورات الهی و دانستن بایدها و نبایدهای واقعی در زندگی و عمل بر
اساس آن است .در نظریه حاضر به این توانایی حکمت گفته می شود یعنی عمل بر اساس دستورات الهی و مطابق با
نیازهای واقعی انسان و پرستاری حکیمانه یعنی پرستاری بر مبنای همین دستورات از انسان بادر نظر گرفتن همه جوانب
و بر اساس فطرت الهی انسان  .بنابراین نظریه پرستاری حکیمانه بیانگر این اصل است که پرستاری از بیمار نیازمند
دانشی برتر از آنچه با دانش بشری بدست میاید است و انسان دارای ابعادی بیش از آنچه تا کنون در دانش بشری کشه
شدهاست میباشد .از آنجاکه برای پرستاری کل نگر و همه جانبه نیازمند دانستن و توجه به همه ابعادانسان هستیم و تنها
در قالب دانسته های موجود از انسان نمی توان پرستاری همه جانبه را ارائه داد .پس نیازمندیم تا عالوه بر دانش و دانسته -
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های بشری در هنگام پرستاری از انسان به دانشی که بیانگر نیازهای واقعی و فطری انسان نیز باشد دسترسی داشته
باشیم و ابعادی از وجود انسان را که در حیطه های شناختی ما قرار ندارد را نیز مورد توجه قرار دهیم که نام این دانش
حکمت است .بنابراین بر اساس الگوی پرستاری حکیمانه ،مراقبت از فردی که دچار مشکل است نه تنها وظیفه بلکه
نوعی ثواب و جنبه معنوی هم دارد .پرستار باید مشکالت بیمار را حل کند تا درمان شود .در دیدگاه اسالمی پرستار این
دیدگاه را پیدا خواهد کرد که از انسانی که به دلیل بیماری دارای موقعیتی ممتاز در نزد خداوند است مراقبت مینماید و
دارای موقعیتی ممتاز شود .در ای ن دیدگاه بیمار و بیماری اگرچه شیوه پیشنهادی زندگی نیست ولی فردی که در این
موقعیت قرار دارد انسانی است که در وضعیت خاصی برای متعادل شدن و دستیابی به کرامت اکتسابی بیشتر قرار دارد و
نه تنها نیازمند کمک است بلکه شایسته دریافت بهترین خدمات نیز است.
از طرفی این نظریه کمک میکند تا ناتوانی نظریه های پرستاری موجود در جوابگویی به بسیاری از پاسخهای مددجویان
به موقعیتهای ایجاد شدهبرطرف گردد  .یکی از مهمترین این سواالت پاسخ فلسفی به این سوال است؛ که چرا باید دچار
بیماری یا اختالل شد؟ چرا برخی دچار اختالل یا بیماری می شوند؟ رخدادهای سالمتی یا بیماری چه معنایی در حیات
بشری دارد؟ حفظ حیات انسان تا چه حد ارزشمند و یا منطقی است؟ چگونه باید با موقعیت بیماری یا اختالل برخورد
کرد؟ جایگاه معنویت در پرستاری چیست؟ جایگاه طبیعت در پرستاری کجاست؟ پرستار فرمانده مددجو است یا کمک
کن نده مددجو؟ نهایت سالمت انسان جسمی است یا روانی؟ آیا از وضعیت های ایجاد شده در بیماری و اختالل میتوان در
جهت تعالی انسان استفاده نمود؟ نظریه های متتله پرستاری به این سواالت پاسخهای متفاوتی دادهاند و در مواردی
اصال پاستی ارائه نکردهاند .بطوریکه آخرین راه کار ارائه شده برای حل این ناتوانی در پاستگویی به سواالت فو ،
درخواست سازگارشدن مددجو با وضعیت موجود است این راهکار امروزه دیگر مانند گذشته پاستگوی سواالت بیشمار
مددجویان نیست .کاربرد پرستاری حکیمانه در بهبود بیماری ها ،استفاده از نیروهای طبیعی در پرستاری از مددجویان،
مجبور بودن انسان به تبعیت از اجتماع یا داشتن نقش فعال در تغییر آن ،خوب بودن یا بد بودن بیماری از مواردی است
که با نظریه های موجود پرستاری و تفکر سازگاری در مقابل موقعیتهای ایجاد شده ،نمی توان به پاسخ دقیقی برای آنان
دست یافت .این نظریه با تغییر تعریه انسان و ایجاد مفهوم سالمت حکیمانه و تبیین چاره جویی به عنوان نقش پرستار و
استفاده از محیط طبیعی و اجتماعی برای پرستاری از مددجویان با دیدگاه خدامحورانه توانسته برای برخی از این
سواالت پاسخ مناسبی بیابد.
مراقبت طراحی شده فعلی در پرستاری ،بر اساس نیاز ،درک و تجربه مددجو از محیط و تعامالت وی با محیط و انسانهای
دیگر می باشد .در این تعامالت انسان دارای احساس نیاز نسبت به اموری می شود که آنها را حس و تجربه میکند که این
احساس و تجربه می تواند به امور مادی یا غیرمادی مربوط باشد .بنابراین اصل مراقبت در سیستم پرستاری بر اساس نیاز
مددجو یا سیستم است که منبع این نیاز تعامالت و تجربیات انسان با محیط است .این تعریه در پرستاری موجود دو
اشکال عمده دارد؛ اول اینکه هرگز دلیلی ندارد انسان آگاه ،دانا و آزاد از محیط بطور مطلق اطاعت کند .انسان باید در
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برخورد با محیط حالت گزینشی داشته باشد و آنچه مطابق فطرت است برگزیند و از محیط در جهت اعتال و ارتقا انسانی
خویش بهره گیرد .اگر چه عمده قوانین طبیعت سازگار و متناسب با فطرت انسانی است ولی درک انسان از این قوانین
گاه او را به اشتباه میاندازد  .از طرفی ،شناخت جهان از طریق تجربیات انسانی ،محدود به درک و عملکرد انسان است و
انسان با توجه به محدودیت های بیشمارش در درک و شناخت جهان و خودش ،فلسفه زندگی را با توجه به این
محدودیتها طراحی خواهد کرد .پس سوال اصلی اینست که ،آیا هر آنچه در جهان است انسان نسبت به آن آگاهی دارد؟
اگرچه دانش انسان تا حدودی می تواند پاستگوی نیازهای مادی و روانی انسان باشد ،ولی در خوشبینانه ترین حالت در
صورتیکه تصور کنیم انسان به همه اطالعات مادی و در قلمرو درک انسانی دست خواهد یافت؛ ولی باز این نکته باقی
میماند که ابعاد غیر مادی انسان و خارج از دسترس او چگونه کشه و بحث خواهند شد .بنابراین با فرض داشتن حداکثر
دانش مادی انسان تا حدی اعتال خواهد یافت که دانش او اجازه میدهد و خارج از محدوده درک دانش او اگر چیزی
موجود باشد قابل استفاده نیست یا استفاده حداقلی خواهد شد .در تفکر رایج علوم مراقبتی؛ محیط را هم وزن انسان
میدانند یعنی محیط مانند انسان است و دارای همه ی خواص و خصوصیات انسانی است و هر آنچه انسان برای تعالی
خود نیاز دارد در ارتباط با محیط بدست خواهد آورد .اگرچه این دیدگاه جالب و پاستگوی بسیاری از نیازهای انسان
است ولی در مواردی بسیار ناتوان است .مثال؛این پاسخ باقی میماند که در صورت اعتقاد به بعد غیر مادی در انسان
چگونه می توان بدون اتصال به ماوراء همه مشتصه های آنرا درک کرد و در راه تعالی و ارتقا آن گام برداشت؟ آیا جهان
همه آن چیزی است که دیده می شود یا ابعاد دیگری نیز دارد؟ اگر بله چگونه می توان از آنها در پرستاری از انسان
استفاده کرد؟ در دیدگاه مراقبتی بر پایه انسان مداری ،ارائه خدمات مراقبتی زمانی معنی می یابد که منافعش تنها به
انسان برسد و انسان آن منفعت را درخواست نماید ،درارائه این مراقبت تنها زمانی معنویت نقش سازنده دارد که انسان
آنرا طلب کند و اگر انسان آنرا نتواهد عمال از حیطه ارائه خدمات مراقبتی خارج خواهد شد .ولی در دیدگاه پرستاری
حکیمانه همه جهان و انسان ،به عنوان جزئی از جهان ،برای رسیدن به خدا آفریده شدهاست .پس مراقبت معنوی و
داشتن دیدگاه خدایی بستگی به خواست انسان ندارد ،بلکه به عنوان هدف آفرینش انسان جزئی جدایی ناپذیر از سیستم
ارائه خدمات سالمتی است .بنابراین اجزای ارائه مراقبت در سیستم های موجود نیاز انسان و درخواست او است اما در
سیستم پرستاری حکیمانه ،فطرت انسان و وظایه او است .بنابراین اگر هدف پرستاری را پرستاری حکیمانه در نظر
بگیریم .پرستاران وظیفه دارند در سه حیطه ارائه خدمات سالمتی به مددجویان آگاهی و دانش اولیه را بر اساس دیدگاه
خدامحورانه ارائه دهند و در نهایت باید ها و نبایدهای مراقبتی را نیز بر همین اساس طراحی نمایند .پرستاری حکیمانه،
پرستاری حرفهای را تبدیل به علمی بین رشتهای از علوم طبیعی و انسانی خواهدنمود .زیرا دیگر پرستار تنها تامین
کننده نیازهای جسمی مددجویانش نیست بلکه او در نقش پرورشی خود نیازمند است تا همهی ابعاد وجودی انسان را
شناخته و برای آن در مواقع مشکل چاره جویی نماید .بنابراین تقسیم بندی فعلی پرستاری متحول خواهدشد و بر اساس
ابعاد و ساحات انسانی در گروه های متتله سنی شکل خواهد گرفت .راهکار موجود قادر است پرستاری در ایران را از
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شکل فعلی که تنها در بالین و به شکل اجراکننده دستورات پزشک در حال ارائه است ،خارج نموده و به پرستاران نقش
تعالیدهنده انسان را ببتشد .در ای ن راهکار پرستار در حیطه ارتقا و حفظ سالمت برای دستیابی به نهایت سالمت که
همان قلب سلیم است بر اساس تفکر سالمت حکیمانه عمل خواهد کرد و در این راه از کمک های جامعه و محیط نیز
استفاده می کند .در صورتیکه محیط و جامعه مطابق فطرت انسان نباشد پرستار باید اقدام به تغییر آنها درجهت تطابق با
محیط را بنماید .البته این امری تک رشتهای نیست بلکه فعالیتی چند رشتهای است ولی وجود دیدگاه پرستاری و
سالمت حکیمانه برای دستیابی به آن ضرورت دارد .در حیطه درمانی و فعالیتهای بالینی پرستاران با داشتن دیدگاه
انسانی و توجه به کرامت انسانها و اخال بر اساس پرستاری حکیمانه عالوه بر داشتن دانش عملی خود را موظه میدانند
بیماران را تکریم نمایند و بتوانند زمینه آرامش و آسایش مددجویانشان را فراهم کنند .در این دیدگاه بیمار دارای کرامت
است و چون این کرامت از جانب خداوند و بواسطه متلو خداوند بودن به وی هدیه شدهاست پس باید به بهترین نحو
تکریم گردد .بنابراین در این دیدگاه پرستار حکیمانه به مددجویان کمک میکند تا از بیماری نیز به عنوان ابزاری برای
رسیدن به تعالی استفاده کنند و در این مسیر خود نیز به تعالی میرسد.
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