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Abstract   

 
Background & Aims: Human-being is a complicated creature who has different 

cognitive, social, emotional, and spiritual dimensions. Spiritual health dimension is the 

most recent dimension of health, and it also reinforces mental functioning and 

adaptability. A lack of spiritual health results in other dimensions of health not being 

able to have their maximum efficiency that they are expected to have. Individuals with 

spiritual health have a sense of identity, perfection, satisfaction, love, respect, positive 

perspective, peace, and inner balance, and their lives are purposeful. On this account, 

spiritual health in the nursing profession is considered as an ethical system which has a 

noticeable impact on the quality of the services that are provided for patients. As a 

matter of fact, one of the fundamental factors of providing spiritual health for 

individuals is resilience, and this capacity is considered as an essential component for 

the nursing profession, since it is one of the responsibilities of nurses to maintain their 

proper function in stressful conditions, and this would not be possible except when the 

nurses have the desirable resilience. As it was mentioned before, one of the main factors 

of providing health for individuals is resilience. Resilience is considered as a skill, and 

it is defined as the skill in which people use all of their abilities to achieve success in 

stressful conditions. As a result, it helps an individual to be adaptive to risk factors. 

Because of that, some researchers deem resilience as necessary for nursing profession, 

because this capability not only has an impact on quality of life, but it also influences 

job performance as well as quality of nursing services. Findings of Rajabiyan dehzireh 

study showed that there is a relation between the dimensions of spiritual health and 

resilience, in a way that when spiritual health increases, the level of resilience also 

increases. The incidence of Corona virus pandemic has an influence on all economical, 

social, and political domains in the country; however, among all these, the impact of 

psychological domain on spiritual health for people is of high importance. According to 

the study of Rouhaniun in Iran in 2020, the level of mental disorders and resilience 

during COVID-19 pandemic are reported as high and low, respectively. With these 

evidences in mind, the researcher decided to identify the factors related to spiritual 

health, by determining the factors which influence resilience in nurses. In spite of the 

fact that considering spiritual health as an important dimension of individual and social 

life is attended to by health professionals in recent years, it is still important to improve 

nurses’ spiritual health; it is because of the importance of providing spiritual care in 

order to meet patients’ spiritual needs. By confirming the above-mentioned points, in 

this study, a review was done on the studies conduced in the field of nurses’ spiritual 

health, which both describes the condition of nurses’ spiritual health, and discusses the 

factors related to nurses’ spiritual health.  
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Methods: This research was designed as a conceptual review. Through using the key 

words of “spiritual health”, and “nurse”, the resources in databases of Google Scholar, 

SID, Iran Medex, Magiran were obtained. These words were often used separately and 

sometimes as a combination of two words together. The inclusion criterion was that the 

language of articles was in Farsi, and the articles were searched for with a time limit 

from 2010 to 2016. The number of articles were investigated and after omitting the 

repeated articles, 23 studies remained. After searching the databases, 13744 cases were 

studied, and by performing the inclusion and exclusion criteria and omitting the 

repeated ones, 13721 articles were excluded, and finally, 23 articles were included.  

Results: This study demonstrated that the level of spiritual health in nurses is average. 

The factors related to spiritual health include gender, occupational stress, depression, 

spiritual intelligence, quality of life, job satisfaction, social skills, decisiveness, self-

control, moral distress, general health, resilience, anxiety, happiness, and problem-

focused strategy. Out of the 23 articles under study in this research, 17 articles were in 

Farsi and 6 articles were in English. In addition to that, most of the study samples were 

nurses (not nursing students). Moreover, most of the studies were for the year 2016. 

Among all the articles which were investigated, categorization of articles was based on 

the content, in such a way that the result of the study was categorized in four groups 

which are: 3 articles including quality of personal life (quality of life and marital 

satisfaction), 9 articles were related to job performance (occupational burnout, job 

satisfaction, occupational stress, vocational adjustment, coercion), 6 articles were 

associated with quality of medical services (caring behavior, spiritual provision, 

limitations of spiritual provision, caretaking stress), and 5 articles were about personal 

characteristics of nurses (psychological well-being, self-efficacy, moral distress, 

positive attitude toward death). The diversity in these studies indicates the widespread 

coverage of this study in the studies which were conducted before. In order to observe 

the ethical considerations in the study, the studies which were used are mentioned in the 

reference section and all are written correctly.  

Conclusion: The results of this study suggested that when the spiritual health in nurses 

decreases, it does damage to the patients. Thus, it is useful to lay the foundation for 

improving spiritual health in nurses’ workplace, because favorable spiritual health leads 

to enhanced job satisfaction, improvement in service-providing quality, job 

performance, improvement in psychological well-being, and self-efficacy in nurses. 

This issue becomes more complex regarding the current pandemic of COVID-19, in 

particular. A lack of resilience skill not only forces limitations on nurses’ working 

conditions, but also exposes nurses to mental and biological damages. Therefore, it is 

necessary to take into consideration some proper training programs in order to improve 

the spiritual health in nurses and to eliminate obstacles which are in the way of taking 

spiritual care; through this, the nurses are able to provide better service to patients and 

their families, and the nurses themselves can also enjoy a higher level of resilience by 

achieving a favorable level of spiritual health.  
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کرونا یپاندم در پرستاران یآورتا  یمفقود حلقه یمعنو سالمت                  

 

 

 مقدمه
اسااک  اام  اا له ی  اا      انساا م لوقااپیچ ده هاا  

 ان تتچ  اتتاا ،چ  ،ا  فچ ع ل ناپ       ل نن لوتقفچ 
 ام سا ت ییپداک      ا  ساتلک  ی  ا   ت دا یندب ی   لچ

ل نپ  اسک  ام    ر ند رعانچ ع س زگ ر  فند  ستلک 
ثهنگااار ی  ا  ع سا ت    أ      ددگان ع  ی یپان  ین ی لچ

ادب الن س ت افزادش یاپام    اریی   ستلک ،اپلچ  پد
ینتچ لحیی م ین    پدلچ  ر ند رعانچ ع س زگ ر  فند 

ل ناپ   سا ت    ساتلک   ام فیا ام   ادب ،یه    ستن 
 ،اقکاند  نتپاننا  دا ا  ن   ساتلتچ  ددگن ای  د گنددلچ

یام   در اداب واپرر رساه م    ع ی  ن  دا تم را ظنن لپرد
  (1) لحیا  نوپا ا   ا     زنا گچ   هفهاک  ی ال  سطپح
ث ا ر در زنا گچ      ا له     ستلک ل ناپ   لشوصم

  ین ست اری  ط نزددک ی  تپدشتب  ت ا  ت ل م ع لحهط
ع  ا  نگچ دا اتب ل ناچ ع  ا ر در زنا گچ ع واق       

    ستلک عتاپد     ستلک ل نپ    له دع ی ی   لچ
ی  ا   ساتلک عتاپد  یها نگن     ع ستلک لاا  چ لاچ  

اری  ط ی  ددگنام  لحاهط ع تاپد  الا  ساتلک لاا  چ      
نه داک  لطنح  نن   اری  ط ی  تا ا دا  داک یا رر یاچ     

د ل چن ن م ستلک ل نپ  فند   یزلازل    (2) ی   لچ
ده ا  ن   ادتا ل اتتتالیچ  ا ننا  ادسا ت ینها دچ     
افسندگچ  از دسک دادم ل ن  در زن گچ ینا  فند عتپد 

ستلک ل نپ  س ت    ش اتتتالر ذ ناچ    (3) دارد
ع اریی  ستلک ذ نچ  وص ل نن  افازادش  نتانل یام    
 تپد ع ا،تا د یم نفا  ع  ا  ش اراطنا  ع افساندگچ    

الزم یام ذ ان اساک  دکاچ از لهاتاندب         ال تام  پدلچ
 ا    ان تتم  ا   ساتلک ل ناپ   لی یقام یاا        نیاش 

  (4)اسک استنت 
 33لساوپل   اسک 21استنت  م یها ر  فناگهن ینم 
 اا  در دنساانه لن ااز درواا  به ااک از  اا ر ع یهااا ر  

 ا   ام یام      دکچ از دنفام (6  5) یه ا تچ  ن تتم   
استنت زدا د  را ی دا  یحااه     دلهه ل  هک  غقچ تپد

    لط ل ا ر واپرر     (7)  نن   دنفم دنست ر  اسک
 ا    درو  یهشاتن از سا دن گانع     03گنفتم دنست رام  

 فتم یم ،قک فنسپدگچ د  ن یپانچ ن  اچ از    غقچ در  ن
انجا دچ  ام دکاچ از     ع از (0)  ننا  استنت به اک لاچ  

اتزا  رانعر  ع دها یچ ،اقکاند دنسات ر   لنای اک      
ین ینادب نه ز    ل نپ  یهاا رام تازع    ؛ی   ل نپ  لچ

  (13  9)آدا       دنست ر  یشاا ر لاچ  الدنفک لنای ک

 Florence)   اااا  ،یهاااا   فقااااپران  ن دتهنگااااه 
Nightingale) اا   دنساات ر یاا  در نظاان گاانفتب تن اام 

ل نپ  ع رعانچ یها ر در اریی   ستلک لا دتپ ع ساهن   
    اا  (12  11)  ناا یه ااپد  نیااش لهاااچ ادفاا  لااچ

ارائام لنای اک ل ناپ      (Vance) عانک    لط ل م د فتم
  13)ی  ا   ثهن ستلک ل نپ  آن م لچأدنست رام یحک ی

  ساتلک  (Dan) دام   ا نهب     نت دج لط ل ام  (14
ثهن لستیهاچ ین  هفهک لنای ک آن م أل نپ  دنست رام ی

لااا دنسات ر   ام ساتلک ل ناپ  لن سات        ؛گااردلچ
 اپر لن سات از   م تاپیچ ع یا  م یپان  یا ن ا تم ی    ناچ
ثهن ستلک ل نپ  یان  أ  ت ا از ی(15) یها ر لنای ک  ن 

 هفهک زن گچ  ین     نت دج لط ل ا ر واپرر گنفتام     
ستلک ل نپ  س ت رر دک  غقچ ع رر دک یها رام از 

ین ینادب دکچ ؛ ثن تپا   یپدؤ    دنست ر  نهز للنای ک
 اا   ارز ااچ ع ا،تیاا د  دنساات رام یااندب نظاا ملهاا از 

ثهن یساه ر زدا د  در   أی     م یستلک ل نپ  آن م لچ
نگنش ع ،اقکاند آنا م در لنای اک از یهاا رام ع ی ها       

  (7) ا  آن م تپا   دا کدنفم
لهب ساتلک افاناد    أال تم دکچ از ،پاله اس سچ در یا 

عر  له ریچ اسک  ام افاناد در   آی     ی  عر  لچآی  
 ا ر  م     تاپد را یا  فنس   یا م یپانان   نادط   یک

لپتت گهند ی  یم لپفیهک دسک ده ا  ن   در نتهجم لچ
یام  ااهب دلهاه       اپد س زگ ر  فند ی  ،پاله تطن لچ

عر  را ینا  دنفم دنسات ر   آینتچ از دژع شگنام  ی  
ثهنگااار   أزدنا ادب ظنفهک ،تع  ین ی؛ دانن رنعر  لچ
     هفهک زن گچ  ین ،اقکند  غقچ ع  هفهک ین دهطم

  (16) گااارد ثهن لاچ أرس نچ دنست ر نهاز یا  ارائم ت ل ر
م یپد  م یهب ای ا د  آردز  یه نگن د فتم لط ل م رت ه م د 
م عر  اری ا ط ینیانار اساک  یاا   آساتلک ل ناپ  ع یا     

عر  آافازادش ساتلک ل ناپ   لهازام یا        پردکم ی  
  ی  ادنکام د نا لچ  نعنا  یان یاا م      (17)د ی  افزادش لچ

ثهن أ    ایتص د   اتتاا ،چ ع سه ساچ  شاپر یا    دهطم
رعانشان تتچ      ل ن  ث ر ینتآگاارد ال  از ادب له م لچ
م یاان یه ا ااک رعام افااناد از ا اهااک یسااه ر یاا الدچ   آ

 ینتپردار اسک    ا  لط ل ام اتپنا   در ادانام سا ل     
عر  در د نا لچ  آ  لهزام اتتتالر رعاناچ ع یا    1399
  (10) یم ینیهت یا ال ع دا دهب گازارش  اند     19- پعد 

در  شاپر    (1399) نصاهنزاد  ع  اکا رام      لط ل م 
عر  در د نا لچ  آلهازام اتاتتالر رعاناچ ع یا       ادنام 
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 و همکاران انیطالب فاطمه

  یا   (19)  دهب گزارش  اند یم ینیهت ی ال ع د 19- پعد 
 ام یا   ن سا دچ ،پالاه      م  ا  آادب  پا   لحی  ین 

عر  آثهنگاار یان یا    ألنی ط ی  ستلک ل نپ   ،پاله ی
 ا   اتهان   یا  ادنکام در سا ل    دنست رام را  پد ا نا د  

 ا  لها  از   ،ناپام داک ی   یپتم یم ساتلک ل ناپ  یام    
نظنام درگهن زن گچ فند  ع گنع چ  لپرد یپتم و دت

یپتم یام ا اهاک ارائام     الن ستلک ینار گنفتم اسک ع ی 
م  اریی ء لنای ک ل نپ  ینا  رفع نه ز    ل نپ  یها را

ستلک ل نپ  دنست رام نهز د ئز ا اهک اسک  ی  اذ، م 
لنعر  ین لط ل  ر  ی   از  در ادب لط ل م فپقیم لط لت 

،تع  یان        در دپز  ستلک ل نپ  دنست رام انج م
اسا ت   یپوهف عر هک ساتلک ل ناپ  دنسات رام یان    

لط ل  ر انج م      ،پاله لنی ط یا  ساتلک ل ناپ     
 م نهز یه م تپا      دنست را

 

 روش کار
واپرر لانعر رعادتاچ انجا م  ا   در      م ادب لط ل م یا 

 ا   ا ت،ا یچ   د دگ  در لط ل م د رن  لط ل  ر ف رسچ 
  Noormags  Elmnet  Magiranف رسااچ زیاا م ل نناا   

Sid  سا ل      ستلک لاا  چ  دنسات ر  از   ی   قه  عاژ
    یانا  تساتجپ  لط ل ا ر     تستجپ 1309-1399

ع  nurses انگقهسااچ یاام زیاا م انگقهسااچ از  قهاا  عاژ    
spirtual well-being  اا  در د دگاا   داد  Google 

Scholar  عPubmed   2323-2313در یااااهب ساااا ل 
 م یم یپد ل ه ر    عرعد   له لی الیچ   گندد استف د  

ر    تنعج  ا له  ینرسچ ستلک ل نپ  دنداتک  ل ه 
، م دستنسچ یم لی لم   له یپد  دا  از تساتجپ  در   

لاپارد لط ل ام  ا   ام یا        13744    ا ت، یچ ی نک
 ا،ا ل ل ه ر    عرعد ع تنعج ع داار لاپارد یکانار     

لی لم از لط ل م ت رج    ع در نه دک یم ی ا اد   13721
 ( 1) که  ان لی لم را عارد لط ل م ناپد  23
 

 هایافته
لی لام   17لی لم لپرد ینرساچ در اداب لط ل ام      23از 

    دژع ش لی لم انگقهسچ یپد ع ا  ن ناپنم 6ف رسچ ع 
)ناام دانشااجپ دنساات ر (   ا نااهب   دنساات رام یپدناا 

از  ه  یپد  اسک  2316یهشتندب یحیه  لت ق  یم س ل 
لی لم یم  هفهک زن گچ  وصاچ   3لی الر ینرسچ      

 لی الر در رایطم ،اقکاند  اغقچ ع  لپرد از  9 دنداتتن  
لپرد لنی ط یا    5 لپرد در اری  ط ی   هفهک ت ل ر ع 6

    فند  دنسات ر یاپد  اساک  یناپا لط ل ا ر      عدژگچ
 ا    یه نگن دپ ش عسهع ادب لط ل م در لاپرد داژع ش  

ی  ا   تهاک ر، داک اواپل اتتیاچ در      انج م     لچ
ک لن یع دژع ش  لط ل  ر استف د      ی  ذ ن در فهنس

ان   نت دج تستجپ    انج م یم  هپ  وحه  نگ رش    
د ا   ام یهشاتن لط ل ا ر انجا م  ا             نش م لاچ 

دهنالپم  پش اتتیچ دنست رام  ،پالاه لانی ط نظهان     
     غقچ دنسات ر  ارییا  رعانشان تتچ ل  اک      لپفیهک

  هفهااک ،اقکااند ساا زل م ع رراا دک یهااا ر را در یاان   
ع یفکهاک لط ل ا ر لنتوات یا       ینا   دستم گهنن  لچ

م       ر انج م گنفتم اساک  یا  یپتم یم لحتپا ع گنع 
گانع    هفهاک    4 پر   م در نه دک نت دج لط ل ام در  

زن گچ  وصچ ) هفهاک زنا گچ ع ررا دک زن  اپدچ(      
رراا دک  ااغقچ   ،اقکااند  ااغقچ )فنسااپدگچ  ااغقچ  

 
 فرآیند جستجو و انتخا  مقاالت -1 شکل
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سا زگ ر   اغقچ  زعرگاپدچ(   هفهاک      استنت  اغقچ  
ر لنای تچ  ارائم ل نپ   لپانع ارائم ل نپ   ت ل ر )رفت 

    فاند  )یهزدساتچ   استنت لنای ک( ع دهطم عدژگچ
دندشا نچ اتتیاچ  نگانش     رعانشن تتچ  تپد  رالا    

از  ا گهند  تتوام ل  ک یم لنگ( لپرد ینرسچ ینار لچ
 ( ارائم     اسک 1ت عل     لط ل م در )د فتم
 

 و نتیجه گیری بحث
 ( ارتباط زندگی شخصی با سالمت معنوی1

لتغههن   دچ نظهن   هفهک زنا گچ ع  در ادب دهطم یم 
 پد  در لط ل م ،صا رعد   رر دک زن  پدچ دنداتتم لچ

دار  یهب  هفهک زن گچ ع لط ل م چ ع ه م رایطم ل نچ
  ی دب ینیهت  م (19  3) ی  ستلک ل نپ  عتپد دا ک

دنست رام یا  ساتلک ل ناپ  یهشاتن   هفهاک زنا گچ       

 خالصه مطالعات وارد شده در این مطالعه -1 جدول

نویسنده اول  ردیف
 (سال چاپ)

 روش عنوان مطالعه
 مطالعه

حجم 
 نمونه

 هایافته ابزار

 شمسایی 9
(0202) 

بررسی ارتباط سالمت معنوی 
با دیسترس اخالقی پرستاران 
شاغل در بخش اورژانس 

های وابسته به بیمارستان
 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 -توصیفی
 تحلیلی

 ینامهپرسش سرشماری
 معنوی سالمت
 الیسون و پولوتزین

 دیسترس شدت با معنوی، سالمت بین
 و منفی ستگیبهم پرستاران، اخالقی

 شد. مشاهده دارمعنی

 عبدالملکی 0
(0202) 

ی رضایت شغلی بررسی رابطه
 پرستاران در معنوی سالمت با

در مراکز درمانی منتخب شاغل 
 علوم پزشکی کردستاندانشگاه 

 -توصیفی
 تحلیلی

992 

 
ی پرسشنامه

سالمت معنوی 
 پولتزین و الیسون

بین سالمت معنوی پرستاران و رضایت 
داری ها ارتباط مستقیم و معنیشغلی آن

 .وجود داشت

 موسوی مقدم 8
(0202) 

ی سالمت معنوی بررسی رابطه
و رضایت زناشویی و 

 های جمعیت شناختیویژگی
ازدواج و مدت  )سن، مدت

اشتغال( در پرستاران بیمارستان 
 نظام مافی شهرستان شوش

 -توصیفی
 همبستگی

00 
 

ی پرسشنامه
سالمت معنوی 
 پولوتزین و الیسون

بین سالمت معنوی و رضایت زناشویی 
در های جمعتی شناختی و ویژگی

 .ی معناداری وجود داردپرستاران، رابطه

سلیمانی  0
(0291) 

 یهایو ناراحت یمعنو سالمت
 یرانیپرستاران ا نیدر ب یاخالق

 -توصیفی
 مقطعی

 پرسشنامه 918
 سالمت معنوی

نتایج نشان داد که پریشانی اخالقی به 
ها و عناصر زیادی از جمله آرمان

های فردی و همچنین عوامل تفاوت
 سازمانی مربوط است.

 رفیعی 0
(0293) 

 استرس بر معنوی سالمت نقش
 مطالعه یک پرستاران شغلی
 آموزشی بیمارستان در مقطعی

 قزوین شهر

-توصیفی
 مقطعی

پرسشنامه استاندارد  002
 سالمت معنوی

سالمت معنوی در هر دو بعد سالمت 
سابقه  جنسیت،با  مذهبی و وجودی

 ووضعیت استخدامی پرستاران  کاری،
استرس شغلی ارتباط اماری معناداری 

 .داشت
 پورقلی 6

(0293) 
 معنوی سالمت ارتباط بررسی

 در پرستاران شغلی رضایت با
 شهدای درمانی آموزشی مرکز

 تبریز

 -توصیفی
 تحلیلی

 معنوی سالمت 900
 الیسون و پولتزین

 سالمت بین که داد نشان هایافته
 هاآن شغلی رضایت و پرستاران معنوی
 .وجود داریمعنی و مستقیم ارتباط

 (Kim) کیم 7
(0293) 

و  یمعنو سالمت نیارتباط ب
در پرستاران  یشغل یفرسودگ

 کی: ژهیو یهابخش مراقبت
 یفیمطالعه توص

 -توصیفی
 مقطعی

پرسشنامه سالمت  893
 معنوی

سالمت معنوی با سطح پایین 
 .فرسودگی شغلی همراه بود

صمدی فرد  3
(0293) 

 سالمت، یاخالق تیرابطه هو
با  یمذهب یریگو جهت یمعنو

 در پرستاران یشغل یسازگار

توصیفی 
 مقطعی

معنوی  بهزیستی نفر 902
 فیشر

بین هویت اخالقی و بهزیستی معنوی 
با سازگاری شغلی پرستاران همبستگی 

 مثبت و معناداری وجود داشت.
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 و همکاران انیطالب فاطمه

ان  ادب یف عر  ا د  دام اداب ،قاک ی  ا        یهتن  دا تم
یهشتن  یم لس ئه ل نپ  دارنا  از ی ا     افناددکم ا،تی د

رعاناچ ع ،اقکاند   هفهاک زنا گچ یهشاتن        فهزدکچ 
  در لط ل م لپسپ  لی م اری ا ط  (23) ینتپردار  ستن 

دار یهب رر دک زن  پدچ ع ساتلک ل ناپ  نشا م    ل نچ
داد   اا   ادااب یفاا عر  اا د  یاام دلهااه یاا رزین یااپدم  

یم زن گچ لشتنک    دچ  ا پم ی ه  ع د د ن  عدژگچ
افناد ینتپردار از  یم زن گچ در ع اله عار یپدم ع   فان 

  (21) ی   ستلک ل نپ  لچ
 
 ( ارتباط عملکرد شغلی با سالمت معنوی2

در ادب دهطم یم لتغههن  دچ نظهن  فنسپدگچ  اغقچ   
رراا دک  ااغقچ  اسااتنت  ااغقچ  ساا زگ ر   ااغقچ ع   

 اه   زعرگپدچ لحهط   ر دنداتتام لاچ  اپد  لط ل ام     
دار  یهب فنسپدگچ  غقچ ع ستلک ل نپ  رایطم ل نچ
ی دب ینیهات دنسات رام یا  ساتلک       (22) عتپد دا ک

 ادامه -1جدول 

نویسنده اول  ردیف
 (سال چاپ)

 روش عنوان مطالعه
 مطالعه

حجم 
 نمونه

 هایافته ابزار

 Musa) موسا 1

  ) 
(0297) 

و  یمداخله مراقبت معنو
 : چشمیمعنو سالمت

پرستاران مسلمان  یاندازها
 اردن

-توصیفی
 مقطعی

800 

 
پرسشنامه سالمت 

 معنوی
سالمت معنوی با ارائه مراقبت معنوی 

 ارتباط مثبت دارد.

 کیتچر 92
(Kitchener) 

(0296) 

 سالمتادراک مرگ و  راتیتأث
 یزندگ تیفیبر ک یمعنو

 پرستاران در اورژانس

توصیفی 
 همبستگی

معنوی  بهزیستی سرشماری
 فیشر

سالمت معنوی پرستار عامل مهمی در 
تأمین ارائه مراقبت معنوی در پرستاران 

 های حاد است.مراقبت
 توان 99

(0296) 
ای سالمت هررسی مقایسب

 معنوی دانشجویان پرستاری
 -توصیفی

 همبستگی
پرسشنامه سالمت  62

لوتزین و معنوی پو
 الیسون

و با جنسیت  سالمت معنوی پرستاران باال
 .دار گزارش شدرابطه معنی

 معصومی 90
(0296) 

بررسی ارتباط استرس شغلی و 
سالمت معنوی پرستاران 

ی های ویژهشاغل در بخش
 های شهر بوشهربیمارستان

 -توصیفی
 مقطعی

پرسشنامه سالمت  902
لوتزین و معنوی پو

 الیسون

بین سالمت معنوی و استرس شغلی 
های آن همبستگی پرستاران در تمام حیطه

 .داری وجود داشته استمنفی و معنی

98  
 زاده آتش

(0296) 

سالمت معنوی ی بین رابطه
پرستاران با رفتارهای مراقبتی 

 آنان

 -توصیفی
 همبستگی

های نامهپرسش 006
سالمت معنوی و 
 رفتارهای مراقبتی

-ارتباط مثبت معناداری بین میانگین نمره

های کل رفتارهای مراقبتی و سالمت 
 .معنوی وجود دارد

 رفیعی 90
(0296) 

ارتباط سالمت معنوی با 
پرستاران نگرش به آتانازی در 
های شاغل در بیمارستان

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 
 قزوین

پرسشنامه سالمت  820 تحلیلی
معنوی پولتزین و 

 الیسون

سالمت معنوی پرستاران مرد بیشتر از 
پرستاران زن بود ولی از نظر آماری، 

ارتباط آماری و  معنادار نبود اختالف
معنوی و نگرش به  سالمتمعناداری بین 

 .ی دیده نشداتاناز
ادراک  نیرابطه ب یبررس (0296هی ) 90

و  یمعنو سالمتمرگ، 
 ییاسترس مراقبت نها

 سالمندان مارستانیپرستاران ب

توصیفی 
 مقطعی

939 
 پرستار

 پرسشنامه
 سالمت عمومی

 

بهزیستی معنوی تأثیر قابل توجهی بر 
های نهایی پرستاران استرس مراقبت
 .های سالمندان داردبیمارستان

 معینی 96
(0290) 

سالمت معنوی پرستاران و 
موان  انجام  دیدگاه آنها از

های معنوی بیماران در مراقبت
 های مراقبت ویژه قلبیبخش

 -توصیفی
 همبستگی

پرسشنامه استاندارد  33
سالمت معنوی 
 آلیسون و پولوتزین

مذهبی پرستاران با موان  بعد سالمت 
انجام مراقبت معنوی بیماران از دیدگاه 

داری رابطه معکوس و معنی پرستاران
 .داشت

 ستوده 97
(0290) 

 

قش سالمت خانواده و ن
سالمت معنوی در بهزیستی 

 روانشناختی پرستاران

 ال توصیفی
 همبستگی

 

پرسشنامه سالمت  902
معنوی پولوتزین و 

 الیسون

با  های  آنمعنوی و مؤلفهبین  سالمت 
بهزیستی  روانشناختی ارتباط  مثبت  و  

 .معنادار  مشاهده  شد
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ل نااپ  یهشااتن  فنسااپدگچ  ااغقچ  اتاان  را یجنیاام  
 نا   ند  ستلک ل نپ  یم دنست رام  اک لچتپا ن   

ی  آرالش داتقچ ع ث  ر رعانچ عاستنت  اغقچ تاپد را   
 ا نهب  نیاش ل نپداک در تقاپگهن  از    ؛ دفظ  نن 

 ا    ت ل م فنسپدگچ  غقچ   رلن ام در لنا ز لنای ک
یقاچ  در لط ل م ،  الاقکچ ع   لتف عر گزارش     اسک

دار یااهب رراا دک  ااغقچ ع تاا ناهن  اری اا ط ل نااچدپر
  یم ادب وپرر  م (24  23) ستلک ل نپ  گزارش   
دک  غقچ افازادش  لهزام رر  ی  افزادش ستلک ل نپ  

افناد ینتپردار از ساتلک   د ی     د  یم ادب دلهه  ملچ
 ننا  ع  ل نپ  یهشتن  ینش  غقچ  اتن  را یجنیم لچ

  ستلک ل نپ   نن ارائم ت ل ر را   فان  ینظه  لچ

در   (25)ی  اساتنت ع افساندگچ در افاناد اری ا ط دارد     
ع ل صپلچ ع رفه اچ یاهب اساتنت     (Han)   ملط ل م 

دار نش م داد   غقچ ع ستلک ل نپ  رایطم لنفچ ل نچ
  ی دب ینیهت دنست رام ی  ستلک ل ناپ   (26-20)   

یهشتن  استنت  غقچ  اتان  را یجنیام تپا نا   اند      
عر  ع آنیااش لهاا  سااتلک ل نااپ  در افاازادش یاا   

 ا  ش اساتنت ع    سا ت    د اپار   ا دادنش لپی هک
 در لط ل ام واا   فاند  رایطام    گاندد   لچ فش ر   ر 

دار  یهب س زگ ر   غقچ ع ستلک ل نپ  عتاپد  ل نچ
  یام اداب واپرر  ام یا  افازادش ساتلک        (29) دا ک

شاتن  را یجنیام   ل نپ   دنست رام سا زگ ر   اغقچ یه  
تپا ن   ند  دنست رام ی  ل نپدک یا ال  اساتنت  اغقچ    

 ادامه -1جدول 

نویسنده اول  ردیف
 (سال چاپ)

 روش عنوان مطالعه
 مطالعه

حجم 
 نمونه

 هایافته ابزار

 آذرچاوشیان 93
(0290) 

نقش سالمت معنوی و حمایت 
بینی کیفیت اجتماعی درپیش

 نزندگی پرستارا

 -توصیفی
 تحلیلی

پرسشنامه بهزیستی  022
معنوی پالوتزین و 

 الیسون

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین 
های های حمایت اجتماعی سازهلفهؤم

حمایت عاطفی، ابزاری و اطالعاتی سهم 
بینی کیفیت زندگی داری در پیشمعنی

داشتند و سازه سالمت مذهبی بر کیفیت 
 .داری داشتمعنی زندگی پرستاران اثر

مزاحمت در محل  نیرابطه ب (0290گلپرور ) 91
 یو روانشناس یکار با روانشناس

 پرستاران

توصیفی 
 همبستگی

011 
 پرستار

 پرسشنامه
 سالمت معنوی

آزار و شکنجه کالمی و استرس کاری 
نامتعارف دارای قدرت پیش بینی قابل 

 سالمتتوجهی برای پیش بینی 
 .روانشناختی است

 زارع 02
(0290) 

تأثیر سالمت معنوی پرستاران 
های ویژه بر ارایه بخش

مراقبت معنوی از بیماران 
 بستری

 -مقطعی
 تحلیلی

پرسشنامه استاندارد  092
سالالمت معنالوی 
پالیتزیالان و 
 الیالسون

 ارتباط معناداری بین سالالمت
 .های معنوی مشاهده شدمعنوی و مراقبت

، یخودکارآمد نیروابط ب (0290) 9یانگ 09
و استرس  یمعنو سالمت

 ینیدر پرستاران بال یشغل

توصیفی 
 مقطعی

 پرسشنامه نفر 029
 سالمت معنوی

و سالمت معنوی  بین خودکارآمدی
همبستگی مثبت و ضعیفی وجود دارد و بین 
خودکارآمدی و استرس شغلی همبستگی 
منفی ضعیفی وجود دارد. بین استرس شغلی 
و سالمت معنوی رابطه معنی داری وجود 

 نداشت.
، نگرش یسالمت ذهن تیوضع (0298) 9هی 00

 سالمتنسبت به مرگ و 
 پرستاران یمعنو

 توصیفی
 همبستگی

883 
 پرستار

پرسشنامه سالمت 
 معنوی

چه سالمت ذهنی پرستاران باالتر بود،  هر
تر بود. ها نسبت به مرگ مثبتنگرش آن

هرچه سالمت معنوی پرستاران باالتر بود و 
و  تر بودها نسبت به مرگ مثبتنگرش آن

 ها باالتر بود.بهزیستی معنوی آن
 ،عصارودی 08

(0290) 
ارتباط سالمت معنوی و کیفیت 

 زندگی در پرستاران
 -مقطعی
 تحلیلی

پرسشنامه سالمت  18
 SWBS  معنوی

باالی سالمت معنوی با ابعاد مختلف  سطح
داری کیفیت زندگی ارتباط مثبت و معنی

 دارد.
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 و همکاران انیطالب فاطمه

 اتن ع رر دک  غقچ یا الین یجنیام لاچ  ننا   ام در      
در لط ل ام گاه     انج لا  نه دک یم س زگ ر   اغقچ لاچ  

دنعر  یهب زعرگپدچ لحهط   ر ع ستلک ل ناپ  رایطام   
  یاا دب ینیهاات (33) دار نشاا م داد   اا لنفااچ ل نااچ

دنست رام ی  ستلک ل نپ  یهشتن  زعرگاپدچ  اتان  را   
یجنیم تپا ن   ند  در دک لحاهط زعرگاپ  ام ارزش ع    

ی عم  اک   گهند ادتنام افناد لپرد یج عز ع آزار ینار لچ
 یپانن  ادس ت ستلک ل نپ  را یجنیم  نن  افناد ناچ

 
 ( ارتباط ارائه کیفیت خدمات با سالمت معنوی3

در ادب دهطم یم لتغههن ا دچ نظهان  رفتا ر لنای تاچ      
ارائام ل ناپ   لپاناع ارائام لنای اک ل ناپ  ع اساتنت        

 اپرد     زاد آیاش  لنای ک دنداتتم لاچ  اپد  لط ل ام   
دار  یهب رفت ر لنای تاچ ع ساتلک ل ناپ     رایطم ل نچ
  ی دب ینیهات دنسات رام یا  ساتلک     (31) عتپد دا ک

ل نپ  یهشتن  رفت ر لنای تچ یهتان  از دنسات رام ارائام    
  گاندد  غقچ لچ تپا       ،ی د  لا  چ لپتت ی ه 

 داللااک یاان( 1394 اکاا رام ) لط ل اام یااپام نتاا دج

 دارد  ا ستگچ یهب ستلک لا  چ ع ستلک عتاپد   
    ساتلک لاا  چ یا الین ی  ا   ناان       ن چم ناان  

 یا   لط ل ام    (32) ستلک عتاپد   ا  یا الین اساک    
(Bae) (2316)  دار اری  ط ل نچ (2317لپس  )ع لط ل م

 یهب ارائم لنای ک ل نپ  ع ستلک ل نپ  گازارش  ا   
یم ادب وپرر  م ی  افزادش ستلک ل ناپ      (34  33)

زدانا ارادام   ؛ د یا  لهزام ارائم لنای ک ل نپ  افزادش لاچ 
ینگهنن   دع ی  : ارییا ء ی   ل ناپ    لنای ک ل نپ  در

اراداام د ناا   تاا لک ع آگاا  چ از لاا اتتر ل نااپ   
لنیپ م ینا  یانآعرد نه ز ا   یها رام رنعر   فن نگچ

 ا نهب در لط ل م ل هنچ  یاهب لپاناع ارائام      ی   لچ
دار لنای ک ل نپ  ی  ستلک ل نپ  رایطم لنفاچ ل ناچ  

یندب لپاناع ارائام لنای اک ل ناپ      له  از  عتپد دا ک
دجا   ا ر  ع    یپام یم یف عر فن نگاچ ع ا،تیا د    لچ

 ام افاناد یا     در دا لچ  ؛   اند انگهز  ر هف   ر  ا ا ر 
    ل  تچ  ا اپم  نی ر از عدژگچآستلک ل نپ  ی ال 

ینتپردارن   م ین یا م ادب لپانع بق ام  بهن  عر  ع آی  
دار یهب رایطم ل نچ (2316د نگ )لط ل م   (35)  ن لچ

استنت لنای ک ع ستلک ل نپ  نش م داد      یا دب  
ینیهت دنست رام ی  ستلک ل نپ  ی ال اساتنت لنای اک   

اری   ا ر ل ناپ       (36)  اتن  را یجنیم تپا ن   ند

 ا   لها ر  ع   یاهب ساهن د    لنجن یم افزادش اری ا ط 
  (37)  پد    ،  فچ لچد ن   یم عا نشد سخ
 
 های فردی با سالمت معنویارتباط ویژگی( 4

در ادااب دهطاام یاام لتغههن اا دچ نظهاان  تنسااهک     
یهزدستچ رعانشن تتچ  تپد  رال    دندش نچ اتتیچ ع 

در ینتاچ    اپد  نگنش ل  اک یام لانگ دنداتتام لاچ     
دنست رام یهب لتغهن تنسهک ع ستلک ل نپ  لط ل  ر 

ال  در ؛ (36  32  20  21)دار عتپد دا ک اری  ط ل نچ
تنساهک ع   ( یاهب 1395لط ل م ل صاپلچ ع  اکا رام )  
  (27)دار لشا     نگنددا    ستلک ل نپ  اری  ط ل نچ

د را در      وصهک زم ع لان یپام یف عر در عدژگچلچ
ثن دانسک   ا نهب در لندام یم ،قک دد گ   ؤادب الن ل

لتف عر یم   ر ع زن گچ ستلک ل نپ  نس ک یام زنا م   
 (1394ع  اکا رام )  در لط ل م ستپد  یهشتن یپد  اسک 

 دنسات رام  رعانشن تتچ ی  ستلک ل ناپ   ستچیهب یهزد
  یأثهن ستلک ل نپ  دار عتپد دا کرایطم ل  ک ل نچ

ام ین یهزدستچ رعانشان تتچ نسا ک یام ساتلک     دنست ر
فناد ینتپردار از سط  ستلک   ا(30)ت نپاد  یهشتن یپد 

لشکتر رعانچ ع تساا نچ   ثن  ی ؤ پر لم ل نپ  ی ال ی
دنا  ع ساط  سا زگ ر  افاناد یا  رعدا اد          آ ن ر لاچ 

    زن گچ رعزلان  را افازادش   زن گچ یم تصپص ینش
د اا   ا،تیاا د یاام عتااپد ت اعناا  ع دا ااتب رایطاام لااچ

  فانا   ع دا اتب ل ناچ در    یوش ی  ت اعن   رر دک
 ناا   اام یسااه ر  از لااچ زناا گچ یاام دنساات رام  اااک

آعر رعزانام لحاهط   رعد اد    لنفاچ ع  انادط اساتنت   
  (39)    نن آعریها رست م را ی  یپانان   یهشتن  ی  

دار یهب تپد  رال   ع ساتلک  رایطم ل نچ   م لط ل م
  یا دب ینیهات   (27) نشا م داد   ا    دنسات رام ل نپ  

تپد  رالا   یهشاتن      دنست رام ی  ستلک ل نپ  ی ال
پد  ا،ا ل ل نپ   ا نن  د،  ع ناا ز  نایجنیم تپا ن   را

رداز   ع ینن لام  افاناد  لپتت افازادش ا،تاا د یام نفا     
در لط ل ام  اسا دچ      (43)  پدلچ آن م د فتم س زل م

یهب ددستنت اتتیچ ی  ساتلک ل ناپ  رایطام لنفاچ     
 اام لط ل اام   در داا لچ(41) دار عتااپد دا ااکل نااچ

 اری  ط سقها نچ یهب ددستنت اتتیچ ی  ستلک ل نپ 
  ادب یفا عر  ا د  یام اداب     (42) گزارش نکند دارل نچ

،قک ی     ت ل م دژع ش لط ل م  اسا دچ  دنسات رام   
ا  ام  گنفاک  چان    به در یواش اعرژانا  را در ینلاچ   
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دنست رام   به در یوش اعرژان   یام  اپر رعزانام  یا      
    د اپار ع ادج د ننا   ددساتنت اتتیاچ      لپی هک

( 2316) (Yun) دا م  لط ل ام   اپن   یهشتن  رعینع لاچ 
دار یهب نگانش یام لانگ ع ساتلک     اری  ط ل  ک ل نچ
سانا ر ع   م لط ل م در د لچ  (43) ل نپ  عتپد دا ک

اری ا ط نگانش یام لانگ ع ساتلک       (2323 اک رام )
ادب یف عر  ا د     (44) دار گزارش نکندل نپ  را ل نچ

 پر یص دفچ وپرر م گهن  یادب ،قک ی     م ناپنم می
 نگنفک ع ی اه  نت دج لط ل م ی  لشکه لپاتم اسک 

 لط ل ام  ناپنچ یها نگن     ا نطپر  م یه م  ا  نتا دج  
یاا   هفهااک تاا ل ر درلاا نچ  سااتلک ل نااپ   اری اا ط

 اا   فااند    هفهااک زناا گچ ،اقکااند  ااغقچ  عدژگااچ
 زدنم ونر     اچ ی     دنست رانآعر   وصچ ع ی  

در راست   اریی ء ستلک ل ناپ  دنسات رام اثان یواش     
ررا دک    زدانا لهازام یا ال  ساتلک ل ناپ      ؛ ی   لچ

 ند  اغقچ قکا  غقچ ع افزادش  هفهک ارائم ت ل ر ع ،ا
یپانا  لپتات   لاچ   ا  چناهب    داردرا در دچ  دنست رام

افااازادش یهزدساااتچ رعانشااان تتچ  تپد  رالااا   در  
،تع  ین ادب  دکاچ از ،پالاه یحاک     دنست رام نهز گندد 

ر  اساک  ام یا  یپتام یام      آعثهن ستلک ل نپ   ی  أی
  فیا ام  یساه رده یچ اساک    19 پدا     انادط د نا لچ  

 عسا زد  را د اپار لاچ   ام نادط   ر  دنسات ر  آعر ی  
دنسات رام ع تا نپاد         رعانچ ع زدستچسهتآلپتت 
لا دنام    پددهشنه د لچتپا       در ادب راست   آن م

 چ   انادط آلپز ا  یساتن سا ز  سا زل نچ ع    دنست ر  ی 
عر  در دنسات رام  آع له رر ی   ل نپ  افزادش ستلک
ا  ت د  نهساک  لمأستلک ل نپ  لس را یسههه س زن  

ی  ا  یام  ااهب دلهاه     ال  لط ل  ر در لپرد آم    لچ
ساتلک   هفچ در زلهنم ای ا د    پد یحیهی ریپوهم لچ
ی  یپتم تا ص یام  انادط فن نگاچ ع      دنست رامل نپ  

 گهند وپرر  لا  چ  شپرل م
 

 تقدیر و تشکر
 .IR.MAZUMS  اااا  اتااااتق لط ل اااام د راااان

REC.1399.8238  ی  اا   اام در دانشااگ   ،قااپم  لااچ
 دز کچ ل زن رام ث اک گنددا   اساک  یا دب عساهقم از     

ل  عناک یحیهیا ر ع فاب    ع  اهتم یحیهی ر دانشجپدچ 
تهک دا دک ل لچ دانشگ   ،قپم دز کچ ل زن رام اعر  

 آد  ع یصپدت  نح یشکن ع ی ردانچ یم ،اه لچ
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