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Abstract
Introduction: Holistic nursing is a care process based on mutual interactions that lead to consciousness, 
empowerment, and well-being of the client, and also plays an important role in improving the performance 
and skills of nurses, promoting their professional status and independence and self-confidence. The aim of this 
study was to describe holistic nursing based on Dossey's Theory of Integral Nursing. 
Methods:  This is a narrative review study that was done in 2021 by searching databases such as PubMed/
Medline, Scopus, Google Scholar, AND SID and using key terms /words of “integral nursing”, “integral 
theory”, “holistic nursing”, “nursing theory”, “Theory of integral nursing” in date interval January 2007  to 
2021 October 2021. A total of 3 articles and 3 books were selected for review, after reviewing the retrieved 
literature and removing duplicated and unrelated items.
Results: This grand theory is based on the philosophy and legacy of Florence Nightingale and the principles 
of the Holistic approach. Its building blocks are healing, the meta-paradigm of nursing, patterns of knowing, 
and the four quadrants that adapted from Wilber's integral theory consist of the individual interior (personal 
/intentional), the individual exterior (physiology /behavioral), the collective interior (shared / cultural), the 
collective exterior (systems /structures). 
Conclusions: The theory of integral nursing guides the science and art of nursing for integral practice, education, 
research, and health-care policy. Also, it provides individualized care for clients, expands the professional roles 
of nurses to a global level, and improves inter-professional relationships. Acquainting nurses with this new 
approach to holistic care and developing nursing education programs based on it can improve the quality of 
patient care;The development of professional independence, the promotion of inter-professional cooperation 
and ultimately the expansion of global health.
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چکيده
مقدمــه: پرســتاری کل نگــر فرآینــد مراقبتــی مبتنــی بــر تعامــات دو جانبــه اســت کــه منجــر بــه هوشــیاری، توانمنــدی و بهزیســتی 
مددجــو  مــی شــود و نقــش بســزایی نیــز در بهبــود عملکــرد و مهــارت پرســتاران، ارتقــای جایــگاه حرفــه اي و اســتقال و خودبــاوري آنها 

دارد. ایــن مطالعــه بــا هــدف تشــریح پرســتاری کل نگــر بــر مبنــای نظریــه ی پرســتاری جامــع دوســی انجــام شــد.
ــی  ــگاه هــای اطاعات ــه حاضــر یــک پژوهــش مــروری روایتــی اســت کــه در ســال 1400 از طریــق جســتجو در پای روش کار: مقال
 integral nursing”, “integral” ــدی ــارات کلی ــات و عب ــتفاده از کلم ــا اس PubMed/Medline  ,Scopus و Google Schoolar و  ب

ــا پایــان اکتبــر  ــازه ی زمانــی ســال 2007  ت theory”, “holistic nursing”, “nursing theory”, “Theory of integral nursing“ در ب

2021 صــورت گرفــت. پــس از بررســی متــون بازیابــی شــده و حــذف مــوارد تکــراری و غیــر مرتبــط در مجمــوع 3 مقالــه و 3 کتــاب 
جهــت مــرور انتخــاب شــدند. 

یافتــه هــا: ایــن نظریــه بــزرگ بــر پایــه فلســفه و میــراث فلورانــس نایتینــگل و اصــول رویکــرد کل نگرانــه خلــق شــده اســت. اجــزای 
ســازنده آن التیــام بخشــی، عناصــر متاپارادایــم پرســتاری، الگــوی هــای دانســتن و دیــدگاه چهارگانــه اقتبــاس شــده از تئــوری یکپارچگــی 
کــن ویلبــر شــامل درون فــردی )شــخصی/ هدفمنــد(، بــرون فــردی )فیزیولــوژی/ رفتــاری(، درون گروهــی )مشــترک/ فرهنگــی(، بــرون 

گروهــی )نظــام هــا/ ســاختارها( اســت. 
نتیجــه گیــری: نظریــه پرســتاری جامــع علــم و هنــر پرســتاری را در جهــت عمــل، آمــوزش، پژوهــش و سیاســت گــزاری بهداشــتی 
جامــع هدایــت مــی کنــد. همچنیــن مراقبــت منحصربفــرد بــرای مددجویــان فراهــم ســاخته، گســترش نقش هــای حرفــه ای پرســتاران را 
تــا ســطح جهانــی گســترش داده و روابــط بیــن حرفــه ای را بهبــود مــی بخشــد. آشناســازی پرســتاران بــا ایــن رویکــرد جدیــد در مراقبــت 
کل نگــر و تدویــن برنامــه هــای آمــوزش پرســتاری برمبنــای آن مــی توانــد ضمــن بهبــود کیفیــت مراقبــت از مددجــو؛ توســعه اســتقال 

حرفــه ای، ارتقــاء همــکاری هــای بیــن حرفــه ای و در نهایــت گســترش ســامت جهانــی را بــه دنبــال داشــته باشــد.
کلیدواژه ها: مراقبت کل نگر، نظریه پرستاری، نظریه دوسی، مرور روایتی. 
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مقدمه
کیفیــت مراقبــت همــواره یــک موضــوع مهــم بــرای پرســتاران و 
بیمــاران بــوده اســت و ارتقــای آن بــه عنــوان یــک هــدف عمــده، 
مــورد توجــه نظــام هــای بهداشــتی درمانــی قــرار دارد ]1[. عوامــل 
مختلفــی در بهبــود عملکــرد پرســتاری نقــش دارنــد امــا بــه اعتقاد 
Parse مهمتریــن عنصــری کــه مــی توانــد بــه پرســتاران کمــک 

ــر بشــریت عمــل کننــد، عنصــر  ــه تعهــد خــود در براب ــا ب ــد ت کن
دانــش اســت؛ زیــرا رشــد و بهبــود حیطــه هــای مختلف پرســتاری 
نیازمنــد بدنــه دانــش مناســب اســت ]2[. بــر ایــن اســاس، نظریــه 
ــازنده ی  ــتاری و س ــته پرس ــی رش ــاختار اساس ــوان س ــه عن ــا ب ه
بدنــه دانشــی ایــن رشــته، بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. نظریــه 
هــا ابــزاری بــرای هدایــت عملکــرد پرســتاری و عنصــری اساســی 
ــق روشــن نمــودن ارزش هــا  در تکامــل رشــته هســتند و از طری
و عقایــد بــه روشــن شــدن معانــی کمــک مــی کننــد ]3[. رونــد 
ــی را نشــان               ــای مراقبت ــدل ه ــد م ــتاری، رش ــه پرس ــی حرف کنون
ــه  مــی دهــد  ]1[. در ایــن راســتا دانشــمندان پرســتاری معتقــد ب
فلســفه ی کل نگــر، مــدل هــای مفهومــی و تئوری هــای متعددی 
را بــر ایــن اســاس ارایــه کــرده انــد. راجــرز در علــم انســان واحــد 
و واتســون در فلســفه ی علــم مراقبــت، بــه طــور اختصاصــی بــه 
ارایــه ی تعاریــف و ویژگــی هــای مراقبــت کل نگــر پرداختــه انــد. 
ســپس تئــوری ســامتی بــه عنــوان گســترش هوشــیاری نیومــن، 
تئــوری تکامــل انســان پارســی، تئــوری اریکســون و همکارانــش 
ــت ]4[.  ــی از آن اس ــش مثال ــوی نق ــودن و الگ ــو ب ــورد الگ در م
ــراط در  ــار توســط بق ــن ب ــرای اولی ــدة کل نگــری   ب ــع ای در واق
ــه  ــه نشــان داد ک ــن نظری ــان شــد. او در ای ــه ی تداخــل بی نظری
ــن  ــد. ای ــی دهن ــرار م ــر ق ــت تآثی ــر را تح ــدن یکدیگ ــن و ب ذه
ــه تفضیــل شــرح داده  ــده بعدهــا توســط فلورانــس نایتینــگل ب ای
شــد. وی تــاش کــرد تــا مراقبــت پرســتاری بــر وحدانّیــت؛ خــوب 
ــز  ــط متمرک ــع و محی ــا، وقای ــان ه ــل انس ــط متقاب ــودن  ؛ رواب ب
ــردی  ــر ف ــر ه ــرد کل نگ ــول رویک ــای اص ــر مبن ــود ]5[.  ب ش
قــادر اســت دانــش و مهــارت خــود را بهبــود ببخشــد و رفتــارش 
را نســبت بــه خــود و دیگــران تغییــر دهــد. افــراد ذاتــاً بــه ســالم 
بــودن تمایــل دارنــد و در عیــن حــال مســئول وضعیــت ســامتی، 
ــه  بهبــودی و مراقبــت از خــود نیــز هســتند. یــک فــرد متعلــق ب
خــودش اســت؛ بنابرایــن تصمیمــات و تحــوالت او نیــز متعلــق بــه 
خــودش مــی باشــد. فــرد تمرکــز اصلــی تــاش هایــی اســت کــه 
ــا بیمــاری  ــه آســیب ی ــرد، ن ــودی صــورت مــی گی در جهــت بهب
ــت  ــان مراقب ــن کارکن ــاط بی ــن ارتب ــی کــه وجــود دارد. همچنی ای
ــکاری و رابطــه  ــک هم ــد ی ــا بای ــاران آنه ــای بهداشــتی و بیم ه

دوجانبــه باشــد و ارایــه دهنــدگان مراقبــت هــای بهداشــتی تنهــا 
ــن  ــی او در تأمی ــدم توانای ــا ع ــار و ی ــت بیم ــورت درخواس در ص
نیازهایــش؛ اجــازه ی مداخلــه در امــور بیمــار را دارنــد ]6[. مراقبــت 
مبتنــی بــر رویکــرد کل نگــر نــه تنهــا در فرآینــد ســامتي بیمــار، 
ــگاه  ــای جای ــتاران، ارتق ــارت پرس ــرد و مه ــود عملک ــه در بهب بلک
حرفــه اي، افزایــش اســتقال و خودبــاوري حرفــه اي نیــز نقــش 
ــتورات و  ــال دس ــده ي غیرفع ــتار را از پذیرن ــزایي دارد و پرس بس
عضــو حاشــیه اي در تیــم مراقبتــي، بــه فــردي خــاق بــا توانایــي 
ایجــاد تغییــرات قابــل توجــه در فراینــد درمــان ســوق مــي دهــد 
و موجــب محبوبیــت حرفــه و اصــاح دیــد جامعــه مــي شــود ]7[.  
یکــی از نظریــه هــای جدیــدی کــه در دهــه هــای اخیــر بــر مبنای 
دیــدگاه کل نگرانــه توســعه یافتــه اســت؛ نظریــه پرســتاری جامــع 
متعلــق بــه Barbara Montgomery Dossey )2008( اســت. 
ایــن نظریــه بــه عنــوان یــک گراندتئــوری علــم و هنــر پرســتاری 
را بــه تصویــر مــی کشــد ]8[. دوســی نظریــه خــود را بــا اقتبــاس 
ــاخته اســت؛  ــه ای س ــه گون ــر ب ــن ویلب ــی ک ــوری یکپارچگ از تئ
کــه دربرگیرنــده ی مفاهیــم مــورد نظــر پرســتاری اســت و مفهــوم 
ــت  ــی در کلی ــام بخش ــدف آن التی ــه ه ــر را ک ــتاری کل نگ پرس
فــرد اســت ارتقــاء مــی بخشــد ]9[. در ســال هــای اخیــر، نظریــه 
یکپارچگــی کــن ویلبــر کانــون توجــه دانــش آکادمیــک پرســتاری 
ــن  ــز ای ــتاری نی ــت. در پرس ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــته ه ــایر رش و س
نظریــه بــه طــور ویــژه ای مــورد توجــه پرســتاران عاقــه منــد بــه 
دیــدگاه مراقبــت واحــد؛ درمــان هــای مکمــل و جایگزیــن؛ فلســفه 
و عمــل پرســتاری کل نگــر؛ مراقبــت هــای ســامتی آلوپاتیــک و 

آمــوزش پرســتاری قــرار گرفتــه اســت ]11، 10[.
Ken Wilber فیلســوف، روان شــناس و عرفــان پــژوه امریکایــی 

ــوم  ــان، ب ــدد و مشــهوری در فلســفه، عرف ــار متع ــه صاحــب آث ک
ــات وســیعی کــه در  ــا مطالع ــوی اســت، ب شناســی و تکامــل معن
ــور  ــه ط ــاور دور و ب ــژه خ ــه وی ــرب و شــرق )ب ــری غ ــنت فک س
خــاص آییــن بــودا( داشــته اســت، تــاش مــی کنــد تــا از منظــری 
ــت  ــه دس ــری ب ــراث فک ــن دو می ــون از ای ــی همگ ــد، تلفیق جدی
دهــد. دیــدگاه اصلــی وی در ایــن بــاره  کــه بــه نظریــه یکپارچگی 
ــا تبیینــی علمــی و غیرمتافیزیکــی، ســطوح در  مشــهور اســت- ب
هــم تنیــده ی شــعور و آگاهــی و رونــد تکامــل معنوی را در انســان 
توضیــح مــی دهــد  ]12[. ایــن نظریــه چهارچوبــی متشــکل از یک 
ــوان همــه دانــش  نقشــه جامــع و همــه جانبــه کــه در آن مــی ت
بشــر را ســاماندهی کــرد؛ فراهــم مــی آورد و بــه واســطه دیــدگاه 
ــاد و چشــم اندازهــای  ــان ابع ــه طــور همزم ــه ب چهــار وجهــی ک
ــه مــی دهــد؛  ــروه را ارای ــرد و گ ــه ف ــق ب ــی و خارجــی متعل داخل
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شــناخته شــده اســت ]9[. دوســی از طریــق تلفیــق ایــن دیــدگاه 
در دانــش دیســیپلین پرســتاری، عــاوه بــر ارایــه مفصــل و همــه 
ــا  ــت ت ــاخته اس ــم س ــتری را فراه ــر بس ــت کل نگ ــه مراقب جانب
محققــان و متخصصیــن پرســتاری دانــش و عملکــرد پرســتاری را 
بــه عنــوان یــک کل پیچیــده ببیننــد و از طریــق توجــه بــه دیــدگاه 
ــان قــدرت  هــای مختلــف، زمینــه هــا و تجــارب فــردی مددجوی
پاســخگویی بیشــتری داشــته باشــند. توجــه بــه دیســیپلین عملــی 
پرســتاری از منظــری یکپارچــه و جامــع مــی توانــد فرصــت هــای 
ــاف  ــد و برخ ــاد کن ــتاری ایج ــرای کاوش در پرس ــدی را ب جدی
ســایر نظریــه هــای دیگــر کــه صرفــاً عمــل پرســتاری را هدایــت 
ــا در عیــن  ــه پرســتاران مــی دهــد ت ــد، ایــن اجــازه را ب مــی کنن
ــف را در  ــای مختل ــی ه ــان بین ــا و جه ــه ه ــد نظری ــال بتوانن ح
ــاوه  ــد ]13[. ع ــرار دهن ــر ق ــد نظ ــتاری م ــده پرس ــط پیچی محی
ــتاران را  ــه ای پرس ــش حرف ــود نق ــه خ ــی در نظری ــن دوس ــر ای ب
ــق  ــی توســعه داده اســت و ســعی نمــوده از طری ــا ســطح جهان ت
ــته ای و در  ــن رش ــای بی ــکاری ه ــود هم ــه بهب ــدگاه یکپارچ دی
ــد  ــهیل نمای ــو را تس ــت از مددج ــت مراقب ــش کیفی ــت افزای نهای
ــه  ــل نظری ــه تکام ــتاری ب ــیپلین پرس ــش دیس ــترش دان ]8[. گس
ــات علمــی و  ــه ی خــود جهــت تحقیق ــه نوب ــه ب ی پرســتاری ک
حمایــت تجربــی از مراقبــت پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد را تحــت 
ــی  ــعه و بازبین ــتگی دارد ]14[. توس ــد؛ بس ــی ده ــرار م ــر ق تأثی
ــت  ــه کیفی ــدی را ب ــای جدی ــد رویکرده ــی توان ــا م ــوری ه تئ
ــش  ــورد چال ــت را م ــی مراقب ــاز نمــوده و عملکــرد فعل ــت ب مراقب
قــرار دهــد. از آنجایــی کــه پرســتاری کل نگــر در پیشــبرد حرفــه 
پرســتاری بــه ســوی اســتقال و نمایــان ســازی هنــر پرســتاری 
بــه عنــوان یــک علــم و دانــش منحصــر بــه فــرد جایــگاه ویــژه 
ای دارد ]4[ شــناخت نظریــات و دیــدگاه هــای جدیــد ارایــه شــده 
توســط دانشــمندان پرســتاری در ایــن زمینــه مــی توانــد عــاوه بر 

ــه ی دانــش پرســتاری؛ موجبــات ارتقــای کیفیــت  توســعه ی بدن
مراقبــت و توانمندســازی حرفــه ای پرســتاران را فراهــم آورد. 
ــای مطــرح  ــه ه ــه نظری ــع دوســی از جمل ــه پرســتاری جام نظری
و جدیــد بــا رویکــرد کل نگــر در دنیــا اســت کــه شــناخت کمــی 
نســبت بــه آن در ایــران و آمــوزش پرســتاری وجــود دارد و تاکنــون 
پژوهشــی در خصــوص آن صــورت نگرفتــه اســت. ایــن مطالعــه در 
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه نظریــه پرســتاری جامــع دوســی چگونه 
بــر مبنــای رویکــرد کل نگرانــه تشــریح شــده اســت؟ طراحی شــده 
و هــدف آن تشــریح و توصیــف نظریــه پرســتاری جامــع دوســی و 
آشــنا ســازی پرســتاران بــا رویکردهــای نویــن در زمینــه مراقبــت 

ــه اســت.  کل نگران

روش کار
ــه در  ــت ک ــی اس ــروری روایت ــه م ــک مطالع ــر ی ــه حاض مقال
ــی  ــای اطاعات ــگاه ه ــه ای و پای ــع کتابخان ــتجوی مناب آن جس
PubMed/Medline ,Scopus, Google Schoolar و  بــا هــدف 

ــتاری  ــه ی پرس ــا نظری ــط ب ــاالت مرتب ــب و مق ــه کت ــتیابی ب دس
جامــع دوســی صــورت گرفــت. بدیــن منظــور ابتــدا کلمــات کلیدی 
از طریــق جســتجوی اولیــه و رجــوع بــه متــون مرتبــط مشــخص 
ــارات کلیــدی و  ــد. ســپس جســتجو از طریــق کلمــات و عب گردی
ترکیبــی از آنهــا و در بــازه زمانــی از ســال 2007 )یــک ســال قبــل 
از ارایــه ی تئــوری توســط نظریــه پــرداز( تــا پایــان اکتبــر 2021 
انجــام شــد )جــدول 1(. در کل تعــداد 30 مقالــه و کتــاب در نتیجــه 
ــا  ــر ایــن اســاس محققیــن ب جســتجو بازیابــی شــد )شــکل 1(. ب
توجــه بــه ســؤال و هــدف مطالعــه پــس از حــذف مــوارد تکــراری 
ــت  ــده، در نهای ــوان و چکی ــای عن ــط، غربالگــری برمبن و غیرمرتب
3 مقالــه و 3 کتــاب را پــس از بررســی متــن جهــت مــرور بــرای 

مطالعــه انتخــاب کردنــد )جــدول 2(. 

جدول 1. کلمات و عبارات کلیدی مورد استفاده در فرآیند جستجوی منابع

کلمات و عبارات کلیدیاستراتژی جستجو

 Integral [tiab] AND Nursing [tiab]) OR “integral theory”))  
 [all] OR “integral nursing” [tiab] OR “holistic nursing”

 [all]) OR “theories”[all]) AND “Theory of integral nursing”
 [[all] AND 1994/01/01:2021/03/31[dp

“integral nursing”
“integral theory”
“nursing theory”

“Theory of integral nursing”
“holistic nursing”
Nursing, Theories

Holistic
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جدول 2. لیست متون وارد شده به مطالعه

نام نویسندهنوع متنعنوانسال ناثیر
Advances in Nurs-

ing Science2008Theory of integral nursingConceptual/Theoretical 
articleDossey BM.

 Jones & Bartlett
Learning2021

Dossey and Keegan’s holis-
 tic nursing: A handbook for

practice
Chapter of bookDossey BM, Kee-

gan L.

 Jones & Bartlett
Learning2016Holistic Nursing: A hand-

book for practiceChapter of bookDossey BM, Kee-
gan L

Journal of Inte-
 gral Theory and

Practice2011
 Integral nursing and the
 Nightingale Initiative for

.Global Health

 Conceptual/Theoretical
article

Beck DM, Dossey 
BM,  Rushton CH

 Journal of Holistic
Nursing2016

Wilber’s Integral Theory 
and Dossey’s Theory of 
Integral Nursing: An Ex-
amination of Two Integral 

Approaches in Nursing 
Scholarship

 Conceptual/Theoretical
articleShea L, Frisch N

F.A.Davis Com-
pany2015 Nursing Theories & Nursing

PracticeChapter of bookSmith M.C. and
 Parker M.E
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یافته ها
بررســی نظریــه دوســی نشــان مــی دهــد ایــن نظریــه بــر مبنــای 
ــت و در  ــه اس ــکل گرفت ــر ش ــتاری کل نگ ــری پرس ــول نظ اص
آن بنیــان فلســفی و میــراث فلورانــس نایتینــگل، التیــام بخشــی، 
ــط(،  ــامتی و محی ــخص، س ــتار، ش ــتاری )پرس ــم پرس متاپارادای
ــی،  ــی شناس ــی، زیبای ــخصی، تجرب ــتن )ش ــوی دانس ــش الگ ش
اخاقــی، ندانســتن، اجتماعی-سیاســی(، تئــوری یکپارچگــی کــن 
ویلبــر بــکار گرفتــه شــده اســت. در ایــن نظریــه مفاهیمــی چــون 
کل نگــری؛ چنــد بعــدی بــودن؛ یکپارچگــی؛ بــی نظمــی؛ پویایــی 
مارپیچــی؛ پیچیدگــی و سیســتم هــا از زمینــه هــا و فلســفه هــای 
ــع  ــتاری جام ــه پرس ــد. نظری ــده ان ــب ش ــم ترکی ــا ه ــف ب مختل
شــامل فرآینــد، جهــان بینــی و مباحــث منســجمی هســت کــه 

ــاد  ــه اعتق ــد ]8[. ب ــی ده ــکیل م ــوری را تش ــرد تئ ــای کارب مبن
دوســی بــا افزایــش آگاهــی و جهــان بینــی منســجم، پرســتاران 
مــی تواننــد عقیــده و قــدرت گروهــی خــود را در جهــت ایفــای 
نقــش خدمــت بــه جامعــه، از بعــد منطقــه ای تــا جهانــی ارتقــا 
دهنــد ]8[.  دوســی درک کلیــت انســان واحــد و پیچیدگــی 
حرفــه ی پرســتاری و مراقبــت بهداشــتی؛ کشــف کاربــرد 
ــع شــامل 4  ــی جام ــد و جهــان بین ــک فرآین ــل ی درســت و کام
منظــر واقعیــت درون و بیــرون فــردی، درون و بیــرون گروهــی؛ 
گســترش ظرفیــت هــای پرســتاران بــه عنــوان نایتینــگل هــای 
قــرن 21، ســفیران ســامتی و تربیــت کننــدگان پرســتاران جامــع 
بــرای ســامتی جامــع  از بعــد منطقــه ای تــا بعــد جهانــی را بــه 

ــان مــی کنــد  ]9،15،16[.   ــه خــود بی ــوان اهــداف نظری عن

جدول 3. پیش فرض های فلسفی نظریه پرستاری جامع 

یک درک جامع، انسان را به عنوان میدان انرژی متصل به میدان های انرژی دیگران و تمامیت بشر می شناسد. جهان باز، پویا، وابسته به هم، سیال و 
در تعامل مداوم با عوامل در حال تغییر است که می تواند منجر به پیچیدگی و نظم بیشتر شود.

جهان بینی منسجم روشی جامع برای سازماندهی پدیده های متعدد تجربه انسانی از چهار منظر واقعیت است: درون فردی1 )ذهنی، شخصی(  برون 
فردی )عینی، رفتاری( درون گروهی )بین ذهنیتی، فرهنگی(؛ و برون گروهی )بین عینیتی، نظام ها / ساختارها(

التیام بخشی فرآیندی ذاتی در همه موجودات زنده است؛ که ممکن است با بهبود عایم  نیز رخ دهد. اما آن مترادف با درمان نیست.
سامتی جامع به عنوان وحدانیتی همراه با تکامل در جهت رشد شخصی و توسعه ی وضعیت هوشیاری به سطوح عمیق تر درک شخصی و جمعی از 

ابعاد جسمی، روحی، عاطفی، اجتماعی، معنوی، فرهنگی و محیطی خود؛ توسط فرد تجربه می شود.
پرستاری جامع بر اساس جهان بینی منسجم با استفاده از زبان و دانش منسجم که هر روز رویکردها و مهارت های زندگی منسجم را تلفیق می کند، 

خلق می شود. پرستاری جامع شامل توسعه ی دانش و همه روش های دانستن و شناسایی الگوهای ظهور یافته ی ندانستن است.
پرستار جامع، ابزاری در فرآیند التیام بخشی است و التیام بخشی را به وسیله دانستن، عمل کردن و بودن خود تسهیل می کند.

پرستاری جامع در بالین، آموزش، پژوهش و سیاست مراقبت بهداشتی کاربرد دارد ]16،17[.    

ایــن نظریــه متشــکل از پنــج جــزء ســازنده اســت. التیــام بخشــی 
ــده  ــی ش ــع معرف ــتاری جام ــه پرس ــزء از نظری ــن ج ــوان اولی بعن
اســت )شــکل 1(. دوســی در نظریــه خــود التیــام بخشــی را شــامل 
دانســتن، عمــل کــردن و بــودن تعریــف مــی کنــد؛ مســیری مــادام 
العمــر و  فرآینــدی در جهــت گــرد هــم آوردن جنبــه هــای خــود 
در ســطوح عمیــق تــری از هماهنگــی و دانســتن درونــی، کــه در 
نهایــت منجــر بــه یکپارچگــی مــی شــود. از نظــر دوســی ظرفیــت 
ــی هســتند و  ــده ذات ــام موجــودات زن ــام بخشــی در تم هــای التی
ایــن امــر جــزء الینفــک زندگــی انســان اســت ]8[. ایــن فرآینــد 
زمانــی تغییــر مــی کنــد کــه 4 منظــر واقعیــت یعنــی درون فــردی 
)شــخصی/ هدفمنــد(، بــرون فــردی )فیزیولــوژی/ رفتــاری(، 
درون گروهــی  مشــترک/ فرهنگــی(، بــرون گروهــی )نظــام هــا/ 
ــن  ــع ای ــود. در واق ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــر لحظ ــاختارها( در ه س
نــوع نــگاه بــه واقعیــت مــی توانــد بــه تجربــه ی درکــی واحــد از 

پیچیدگــی کــه در التیــام بخشــی پدیــد مــی آیــد؛ کمــک نمایــد. 
قصــد  و قصدمنــدی  از عوامــل اصلــی بهبــودی هســتند ]17، 16[.  
جــزء دوم نظریــه متاپارادایــم پرســتاری اســت کــه هماننــد ســایر 
نظریــه هــای پرســتاری شــامل عناصــر اصلــی پرســتار، شــخص، 
ســامتی و محیــط مــی شــود. در ایــن نظریــه التیــام بخشــی بــه 
عنــوان مفهــوم مرکــزی دارای رابطــه ای متقابــل و وابســتگی بــا 
هریــک از عناصــر متاپارادیــم بــوده و تغییــر در هریــک از عناصــر 
منجــر بــه ایجــاد تغییــر در ســایر عناصــر و در نهایت التیام بخشــی 
مــی شــود ]8[ )شــکل 1(. تعاریــف عناصــر متاپارادایم پرســتاری در 

نظریــه پرســتاری جامــع در جــدول 4 ارایــه شــده اســت. 
ــوم  ــزء س ــوان ج ــتاری بعن ــتن  در پرس ــای دانس ــناخت الگوه ش
نظریــه اســت. دوســی بیــان مــی کنــد ایــن الگوهــا بــه پرســتاران 
کمــک مــی کنــد تــا بطــور کامــل در لحظــه حضــور پیــدا کننــد، 
ــات را در  ــد و اخاقی ــق نماین ــم تلفی ــا عل ــی را ب ــی شناس زیبای
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ــق ادراکات  ــردی  )تلفی ــد. دانســتن ف تفکــر و عمــل توســعه دهن
ــه  ــتاری ک ــم پرس ــی )عل ــتن تجرب ــرد( ؛ دانس ــود منحصربف و خ
ــت علمــی  ــر ســازی کفای ــری و معتب ــان رســمی، تکرارپذی ــر بی ب
در آمــوزش و عمــل پرســتاری تأکیــد دارد(؛ دانســتن زیبایــی 
ــر روی چگونگــی کشــف  ــه ب ــر پرســتاری اســت ک شناســی )هن
ــد دارد و  ــران تأکی ــا دیگ ــود ی ــی خ ــی در زندگ ــات و معان تجربی
شــامل حضــور واقعــی، پرســتار بــه عنــوان تســهیل کننــده التیــام 
ــتن  ــود(؛ دانس ــی ش ــی م ــام بخش ــط التی ــی محی دادن، و هنرنمای
اخاقــی )دانــش اخــاق در پرســتاری اســت کــه بــر روی رفتارهــا، 
ــامل ارزش  ــش ش ــن دان ــز دارد. ای ــی تمرک ــاد اخاق ــات و ابع بیان

گــذاری و شــفاف ســازی موقعیــت هــا در جهــت ایجــاد رفتارهــای 
اخاقــی و وجدانــی اســت کــه بــا وظایــف قانونــی تاقــی دارنــد(؛ 
ندانســتن )ظرفیتــی اســت بــرای اســتفاده از حضــور التیــام بخــش، 
ــش  ــداف از پی ــا و اه ــخ ه ــدون پاس ــه ب ــودگی در لحظ ــا گش ی
تعییــن شــده( و دانســتن اجتماعــی- سیاســی )توجــه بــه متغیرهای                                                                                       
ــی،  ــی، فرهنگ ــادی، جغرافیای ــی، اقتص ــم اجتماع ــه ای و مه زمین
سیاســی و ســایر عوامــل کلیــدی در تئــوری، تحقیــق و عملکــرد 
مبتنــی بــر شــواهد(، شــش الگــوی اشــاره شــده در نظریــه دوســی 

ــکل1(.   ــتند ]16،15[ )ش هس

جدول 4. تعریف عناصر متاپارادایم پرستاری در نظریه دوسی

پرستار جامع به عنوان نایتینگل قرن 21 تعریف شده است. تاش های پرستاران برای فعالیت اجتماعی و عملگرایی معنوی، آنها را به عنوان سفیران سامت و 
تربیت کنندگان پرستار جامع، متعهد می سازد. 

پرستاری جامع روشی منسجم برای ساماندهی پدیده های متفاوت از تجربه ی انسانی در چهار منظر واقعیت فراهم می کند و پرستار ابزاری در فرآیند التیام دادن 
است، او از طریق ایجاد ارتباط بین وجود منحربفرد خود با وجود واحد فرد یا گروهی از افراد؛ معنا و تجربه ی وحدانیت و منحصر به فرد بودن را تقویت می کند.

شخص به عنوان فردی )بیمار/ مددجو، اعضای خانواده، سایر اشخاص مهم( تعریف می شود که در تعامل با پرستاری است که برای تجربیات ذهنی او درباره ی 
سامتی، اعتقادات بهداشتی، ارزش ها و اولویت های شخصی احترام قائل است. همچنین شخص می تواند پرستاری باشد که با همکاران پرستار، اعضای تیم 

مراقبت سامت بین حرفه ای یا گروهی از اعضای جامعه تعامل دارد. 
سامتی جامع فرآیندی است که از طریق آن فرضیات اساسی و جهان بینی های افراد در مورد خوب بودن و تلقی کردن مرگ به عنوان فرآیند طبیعی چرخه ی 
زندگی، تغییر می یابد. سامتی می تواند نمادی از تغییر در جهت وضعیت هوشیاری گسترده تر برای درک کامل تر ماهیت اساسی وجود انسان به عنوان میدان 

انرژی و تجلی یگانگی وی باشد. این تغییر شامل تکامل وضعیت هوشیاری فرد به سطوح باالتر درک شخصی و جمعی نسبت به منحصر به فرد بودن ابعاد 
جسمی، روحی، عاطفی، اجتماعی و معنوی اش است. 

محیط جامع دارای دو جنبه ی درونی و بیرونی است. محیط درونی شامل ابعاد ذهنی، عاطفی و معنوی فرد از جمله احساسات،  معانی،  مغز و اجزای تشکیل 
دهنده آن است. در واقع محیط درونی شامل الگوهایی است که ممکن است درک نشوند یا در ارتباط با موقعیت ها یا روابط مختلف آشکار شوند. محیط بیرونی 

دربرگیرنده موضوعات فیزیکی و اجتماعی است که در سه سطح محسوس ، نامحسوس و علیتی مشاهده و اندازه گیری می شوند ]17، 16[.

چهارمیــن جــزء نظریــه پرســتاری جامــع، چهــار منظــر را در ارتباط 
بــا جنبــه هــای شــناخته شــده واقعیــت شــرح می دهــد. بــه عبارت 
دیگــر بــه چگونگــی ارزیابــی و توصیــف هــر چیــزی توســط افــراد 
توجــه دارد. همــان گونــه کــه در شــکل مشــخص اســت )شــکل2( 
ــزی نشــانگر فلســفه ی  ــوم مرک ــوان مفه ــه عن ــام بخشــی ب التی
پرســتاری جامــع، ظرفیــت هــای انســانی و رســالت جهانــی اســت. 
ــر  ــت ب ــا دالل ــع ه ــن رب ــودی بی ــی و عم ــای افق ــن ه ــط چی خ
ــه وســیله ی تجــارب  ــا دارد. ب ــودن آنه ــاز ب ــری و ب انعطــاف پذی
هــر ربــع، تجــارب ســایر ربــع هــا بــه صــورت یکپارچــه ای آگاه 
ــا« ، »آن« و  ــن«، »م ــع »م ــر رب ــوند. درون ه ــی ش ــد م و توانمن
»آنهــا«  دیــده مــی شــود کــه نشــاندهنده چهــار دیــدگاه واقعیــت 
اســت کــه بخشــی از ارتبــاط و آگاهــی روزانــه ی انســان اســت. 
ایــن ربــع هــا، چهــار بعــد یــا دیــدگاه اصلــی از چگونگــی تجربــه 

ــه  ــا ب ــع ه ــد ]8[. رب ــی دهن ــان م ــرد را نش ــط ف ــان توس ی جه
صــورت فوقانــی چــپ ؛ فوقانــی راســت ؛ تحتانــی چــپ  و تحتانــی 
راســت  نــام گــذاری شــده انــد و در برگیرنــده ی درون و بیــرون 
فــرد و گــروه هســتند. در واقــع آنهــا شــامل وضعیــت هــای توســعه 
یافتــه ی هوشــیاری هســتند کــه یــک فــرد در ارتبــاط بــا خــدا و 
گســتردگی جهــان حــس مــی کنــد. بــی نهایتــی کــه ورای کلمات 
اســت. پرســتاری جامــع همــه ایــن حــوزه هــا را در تکامــل فــردی 
ــق و سیاســت  ــوزش، تحقی ــن، آم ــه ای از بالی ــر زمین انســان و ه
ــه  ــد منطق ــرد – از بع ــی گی ــای بهداشــتی در نظــر م ــت ه مراقب
ای تــا جهانــی. هــر ربــع در عیــن حــال کــه بــه صــورت پیچیــده 
ای بــا ســایر ربــع هــا مرتبــط و هــم مــرز اســت، حقایــق و زبــان 

خــاص خــود را بــه همــراه دارد ]15، 8[.
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شکل A .1- مفهوم مرکزی التیام بخشی؛ B- عناصر متاپارادایم پرستاری؛ C- الگوهای دانستن در پرستاری

)Beck DM, Dossey BM,  Rushton CH. Integral nursing and the Nightingale Initiative for Global Health, 2011 :منبع ( 

 
شکل 2. چهار منظر واقعیت

(Beck DM, Dossey BM,  Rushton CH. Integral nursing and the Nightingale Initiative for Global Health, 2011 :منبع (

ــی  ــه یکپارچگ ــده از نظری ــاس ش ــر اقتب ــار منظ ــن چه دوســی ای
ــر را بصــورت شــفاف توصیــف کــرده اســت. بدیــن صــورت  ویلب
کــه در فضــای »مــن« کــه فضایــی ذهنــی  اســت )بــاال چــپ(؛ 
دنیــای تجــارب درونــی فــرد شــامل افــکار، احساســات، حافظــه، 
ــت  ــزت، ظرفی ــا، ع ــد، باوره ــم، عقای ــرس، تجس ــن )ت ادراک، ذه
شــناختی، تکامــل اخاقــی، عاطفــی و معنــوی( درک مــی شــود. 
در فضــای »آن« کــه فضایــی عینــی  اســت )بــاال راســت(؛ 
ــد  ــوژی مانن ــادی )فیزیول ــم م ــامل جس ــرد ش ــی ف ــای بیرون دنی
ــک؛  ــا، نوروترتنســمیترها، سیســتم لیمبی ــول ه ــا، مولک ــلول ه س
ــی جامــع،  بیوشــیمیایی؛ شــیمی و فیزیــک(، برنامــه هــای مراقبت
بهســازی توانایــی )ســامتی، ورزش، تغذیــه(، رفتارهــا، مهارتهــای 
رهبــری، شــیوه هــای زندگــی یکپارچــه و هــر موضــوع محســوس 
یــا قابــل مشــاهده در زمــان و مــکان؛ درک مــی شــوند. در فضــای 
»آن« پرســتاری جامــع در کنــار همــکاران پرســتار و اعضــای تیــم 

ــی و  ــد، ارزیاب ــای جدی ــب رفتاره ــامل کس ــامت؛ ش ــت س مراقب
برنامــه هــای مراقبتــی جامــع، رهبــری، و افزایــش مهارتهــا مــی 

ــود ]16، 15، 8[. ش
در فضــای »مــا« کــه فضایــی بیــن ذهنیتــی  اســت )پاییــن چــپ(؛ 
ــتر  ــذاری بس ــتراک گ ــه اش ــی ب ــی از چگونگ ــه ای درون مجموع
ــان و  ــداز، زب ــی، چشــم ان ــا، معان ــا، ارزش ه ــت ه فرهنگــی، روای
ــام دادن،  ــالت التی ــه رس ــتیابی ب ــت دس ــه در جه ــط همکاران رواب
وجــود دارد. ایــن فضــا ســبب کاهــش از هــم گســیختگی و تقویت 
عمــل مشــترک و گفتگوهــای عمیــق دربــاره ی موضوعــات مهــم 
ــر اســاس »مــا« ســاخته شــده  مــی شــود. پرســتاری یکپارچــه ب
ــت  ــی  اس ــن عینیت ــی بی ــه فضای ــا« ک ــای »آنه ــت. در فض اس
)پاییــن راســت(؛ دنیــای بــرون گروهــی شــامل ســاختارها و 
سیســتم هــای اجتماعــی؛ چهارچــوب هــا؛ ســاختارهای ســازمانی و 
سیســتم هایــی ماننــد نظــام مالــی در ســازمان بهداشــتی- درمانی؛ 
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تکنولــوژی اطاعــات و ســاختارهای قانونــی ماننــد سیاســت هــای 
ــان  ــاوری و جه ــط فن ــه ای از محی ــر جنب ــی؛ ه ــی و محیط دولت
طبیعــی اســت. پرســتاری جامــع »آنهــا« را بــه شــکلی تعریــف می 
کنــد کــه در جهــت ایجــاد آگاهــی و مشــارکت منســجم تــر بــرای 
دســتیابی بــه ســامتی و التیــام بخشــی تقویــت شــود ]16، 15، 8[.

ــورت  ــه ص ــت را ب ــای واقعی ــه ه ــپ جنب ــمت چ ــای س ــع ه رب
تفســیری و کیفــی و ربــع هــای ســمت راســت آن را بــه صــورت 
قابــل انــدازه گیــری و کمــی توصیــف مــی کننــد. دوســی عقیــده 
ــن  ــی و بی ــی، عین ــن ذهنیت ــی، بی ــه هــای ذهن ــه جنب ــر ب دارد اگ
ــم  ــکارات از ه ــا و ابت ــاش ه ــود ت ــه نش ــت توج ــی  واقعی عینیت
گســیخته و محــدود شــده و مانعــی بــرای دســتیابی بــه پیامدهــا و 

ــی دار  ایجــاد مــی شــود ]8[. ــل ماحظــه و معن اهــداف قاب
جــز پنجــم و آخــر نظریــه پرســتاری جامــع تبییــن ربع ها، ســطوح، 
ــطوح،  ــن س ــت. ای ــواع  )A-Q-A-L( اس ــاالت و ان ــوط، ح خط
ــی  ــی هــر نقشــه ی جامع ــواع عناصــر اصل خطــوط، حــاالت و ان
ــود  ــه خ ــی در نظری ــکل 3(. دوس ــتند ]15، 9[ )ش ــت هس از واقعی

شــرح مــی دهــد کــه ســطوح اشــاره بــه مراحــل تکاملــی ماننــد 
شــناختی، جســمی، عاطفــی و معنــوی دارنــد کــه بــا رشــد و بلــوغ 
دائمــی مــی شــوند و نمایــان گــر ســطح ســاختاری یــا پیچیدگــی 
ــه عنــوان  هســتند. خطــوط حیطــه هــای تکاملــی هســتند کــه ب
هــوش هــای چندگانــه ماننــد خــط شــناختی )آگاهــی نســبت بــه 
ــاط مــن  چیــزی کــه هســت(؛ خــط بیــن فــردی )چگونگــی ارتب
بــه ســایرین(؛ خــط روانــی/ عاطفــی )طیــف کاملــی از احساســات(؛ 
خــط اخاقــی )آگاهــی نســبت بــه آنچــه کــه بایــد باشــد(؛ خــط 
نیازهــا )هــرم نیازهــای مازلــو(؛ خــط زیبایــی شناســی ) ابــراز هنــر، 
ــت شــخصی )مــن کیســتم؟( و خــط  ــا(؛ خــط هوی ــی و معن زیبای
ارزش هــا )آنچــه را کــه شــخص مهمتــر مــی دانــد( شــناخته شــده 
انــد. حــاالت مبیــن تغییــرات موقــت در الگوهــای هوشــیاری مانند 
بیــدار شــدن، خــواب دیــدن، خــواب عمیــق، تغییــرات مراقبــه ای 
)یــوگا، مدیتیشــن یــا دعــا( مــی باشــد. انــواع نیــز تفــاوت هــا در 
ــد  ــل )مانن ــای جنســیتی و تکام ــی ه ــات و ویژگ شــخصیت، صف

تیــپ هــای شــخصیتی یــا انــواع فرهنــگ( اســت  ]15، 8[. 

 
)A-Q-A-L شکل 3. نظریه ی پرستاری جامع )التیام بخشی، متاپارادایم، الگوهای دانستن، ربع ها و

)Beck DM, Dossey BM,  Rushton CH. Integral nursing and the Nightingale Initiative for Global Health, 2011 :منبع (

در فضــای مــن تأکیــد بــر گســترش آگاهــی از جســم بــه ذهــن 
ــر  ــطح باالت ــه س ــن ب ــطح پایی ــره از س ــر دای ــت. ه و روح اس
هوشــیاری حرکــت مــی کنــد. فضــای آن فضایــی خــارج از فــرد 
اســت. وضعیــت هوشــیاری بــه 3 صورت محســوس، نامحســوس 
و علیتــی بیــان شــده اســت. ایــن 3 بخــش افزایــش دهنــده ی 
ــتند.  ــیاری هس ــر هوش ــطوح باالت ــت س ــان در جه ــت انس ظرفی
بخــش محســوس؛ بخــش جســمی، مــادی و حســی حرکتــی هــر 

ــد.  ــی کن ــه م ــره  تجرب ــای روزم ــت ه ــه در فعالی ــرد اســت ک ف
بخــش نامحســوس؛  زمانــی رخ مــی دهــد کــه آگاهــی نســبت 
ــه  ــرد نســبت ب ــدارد و ف ــود ن ــادی وج ــه بخــش محســوس م ب
ــر ســیال آگاه  ــرژی، احساســات عاطفــی و تصاوی ــور، ان ــال ن انتق
اســت ماننــد تغییراتــی کــه در طــول خــواب رخ مــی دهــد. علیــت 
ــان و  ــه ورای زم ــی اســت ک ــی نهایت ــز بخــش نامتناهــی و ب نی

ــرار دارد ]15، 8[. ــکان ق م
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ــا یکدیگــر  ــرادی اســت کــه ب ــد درون گروهــی اف ــا بع فضــای م
هســتند. حلقــه هــای متمرکــز از مرکــز بــه بیــرون نشــان دهنــده 
افزایــش ســطح پیچیدگــی جنبــه ارتباطــی افــراد بــا ارزش هــای 
مشــترک فرهنگــی اســت، زیــرا در اینجــا کار گروهــی و توســعه ی 
بیــن رشــته ای و بیــن فــردی رخ می دهــد. دایــره داخلــی نمایانگر 
فــرد اســت کــه کــه »مــن« نامیــده مــی شــود. دایــره دوم نمایانگر 
گــروه بزرگتــری اســت بــه نــام مــا. حلقــه ســوم بــه عنــوان همــه 
ی مــا نامیــده مــی شــود تــا وســیع تریــن ســطح آگاهــی گروهــی 
ــه ی ســاختارها و سیســتم  ــا مجموع ــد. فضــای آنه را نشــان ده
هــای اجتماعــی خارجــی اســت. درون دایــره ی داخلــی گــروه تیــم 
مراقبتــی در بیمارســتان یــا کلینیــک یــا ســاختار و سیســتم پیچیده 

ی بیمارســتانی قــرار مــی گیــرد. دایــره ی میانــی دارای پیچیدگــی 
بیشــتر و دربرگیرنــده ی ملــت مــی شــود. دایــره ی ســوم نماینگــر 
ــامت  ــه در آن س ــت ک ــی اس ــطح جهان ــتر در س ــی بیش پیچیدگ
همــه ی انســان هــا و جهــان مــورد توجــه اســت ]15، 8[ )شــکل 
4(. پرســتاران جامــع تــاش مــی کننــد تــا مفاهیــم و عملکردهای 
ــود،  ــطوح( را در خ ــه ی س ــن و روح )هم ــم، ذه ــه جس ــوط ب مرب
فرهنــگ و جهــان )همــه ی ربــع هــا( تلفیــق کننــد. ابعــاد درون 
و بــرون فــردی )I و It(، درون و بــرون گروهــی )we و Its( بایــد 
ــای  ــه ه ــه ی جنب ــود و در هم ــذاری ش ــه؛ ارزش گ ــعه یافت توس

فرهنــگ و اجتمــاع ادغــام شــود ]15، 8[.

 
   AQAL شکل4. التیام بخشی و

)Beck DM, Dossey BM,  Rushton CH. Integral nursing and the Nightingale Initiative for Global Health, 2011 :منبع (

دوســی بیــان مــی کنــد کــه زمینــه یــا بســتر نظریــه اش محیطــی 
اســت کــه فعالیــت هــای پرســتاری در آن رخ مــی دهــد و ماهیــت 
دنیــای پرســتاری اســت. در یــک محیــط پرســتاری جامــع، پرســتار 
ــا  ــن معن ــده  باشــد. بدی ــق کنن ــد کــه یــک تلفی تــاش مــی کن
کــه مــی کوشــد تــا بــه طــور جامــع و کامــل بــه آگاهــی دســت 
ــیوه ی  ــع، ش ــی جام ــان بین ــتر جه ــعه ی بیش ــرای توس ــد و ب یاب
ــع  ــای جام ــارت ه ــا و مه ــا، رفتاره ــت ه ــع؛ ظرفی ــی جام زندگ
چالــش داشــته باشــد ]8[. اصطــاح پرســتار التیــام دهنــده  بــرای 
ــوان  ــه عن ــه کار مــی رود کــه پرســتار ب ــن موضــوع ب تشــریح ای
ــام بخشــی اســت و بخــش مهمــی از  ــد التی ــرای فرآین ــزاری ب اب

محیــط درمانــی خارجــی بیمــار یــا خانــواده محســوب مــی شــود. 
پرســتاران بــه افــراد )مددجو، بیمــار، خانــواده و همــکاران( در جهت 
دســتیابی بــه فرآینــد التیــام بخشــی و پتانســیل هــای خــود کمــک 
کــرده و موجــب تســهیل آن مــی شــوند. پرســتار جامــع خــود را بــه 
عنــوان یــک محیــط درمانــی مــی دانــد کــه بــا فــرد، خانــواده و 
همــکاران در تعامــل اســت و وارد تجربــه ی مشــترکی مــی شــود 
ــا  ــودن را ارتق ــوب ب ــه خ ــودی و تجرب ــای بهب ــیل ه ــه پتانس ک
مــی بخشــد ]15، 8[. فرآینــد بهبــودی جامــع هــم دربرگیرنــده ی 
فرآیندهــای پرســتار، مددجو/خانــواده و کارکنــان مراقبت بهداشــتی 
)درون و بــرون فــردی( و هــم فرآیندهــای بهبــودی گروهــی افــراد 
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ــی( اســت ]17، 16[. ــی و بیرون و ســاختارها )درون
دوســی در نظریــه اش اصولــی را بــرای پرســتاری جامــع در جهــت 
هدایــت عملکــرد پرســتاری و معنــا در بالیــن شــرح مــی دهــد. بــه 
ــن  ــا مــن آغــاز مــی شــود. ای ــده وی اصــل اول پرســتاری ب عقی
اصــل فضــای درون فــردی و ذهنــی را مشــخص مــی ســازد کــه 
ــودن  ــوب ب ــامتی و خ ــی از  س ــرای آگاه ــتار ب ــر پرس در آن ه
ــردی را در جهــت  ــل اســت و کشــف و تکامــل ف خــود ارزش قائ
ــه ی  ــود در هم ــودن خ ــل و ب ــش، عم ــع از دان ــیاری جام هوش
جنبــه هــای شــخصی و حرفــه ای آغــاز مــی کنــد. در ایــن فضــا 
خــود مراقبتــی جامــع  ارزشــمند اســت و ایــن بــدان معناســت کــه 
ــی  ــی م ــد تکامل ــی از فرآین ــجم بخش ــی منس ــات بازاندیش تمرین
ــه درک  ــر ب ــن ام ــن باشــند. ای ــد تحــول آفری ــی توانن شــوند و م
ــا  ــه ب ــی در رابط ــود مراقبت ــردی و خ ــی ف ــام بخش ــرورت التی ض
پرســتاری کمــک مــی کنــد و کیفیــت حضــور و تأمــل درونــی را 
افزایــش مــی دهــد. ذهــن آگاهــی روشــی بــرای بــودن در زمــان 
حــال اســت و از طریــق مدیتیشــن، دعــا و نمــاز، نوشــتن، تفســیر 
ــل حصــول مــی باشــد ]16، 15، 8[. ــر و موســیقی قاب ــا ، هن روی

بــر اســاس اصــل دوم، پرســتاری بــر روی مــا بنــا شــده اســت. در 
ایــن فضــا پرســتاران گــرد هــم مــی آینــد و نســبت بــه دیــدگاه 
هــا، باورهــا، اولویــت هــا، ارزش هــای مشــترک شــان بــرای کار 
کــردن در کنــار یکدیگــر آگاهــی کســب مــی کننــد؛ بــه گونــه ای 
کــه خــود- مراقبتــی و مراقبــت ســامتی جامــع را بهبــود بخشــد. 
ایــن فضــا دربرگیرنــده حضــور کامــل پرســتار و تمرکــز همــراه بــا 
قصدمنــدی بــرای درک ابرازهــا و بیانــات افــراد دیگــر، اســت. ایــن 
تمرکــز یــک جریــان انــرژی را از طریــق قصدمنــدی بــرای التیــام 
دادن مددجــو آغــاز مــی کنــد کــه از ســطح محســوس )جســمی( 
بــه ســطح نامحســوس )انــرژی و احساســات( و ســپس بــه علیــت 
ــف  ــرای توصی ــی ب ــام بخش ــود. التی ــی ش ــل م ــی( منتق )نامتناه
جریــان نامحســوس انــرژی در درون و اطــراف فــرد و خلــق میدانی 
قابــل تجربــه توســط دیگــران اســتفاده مــی شــود. در ایــن فضــا 
عمــل جامــع فراینــدی اســت کــه اعتمــاد ایجــاد مــی کنــد و در 
ــوان برنامــه مراقبــت را همــراه بیمــار پیگیــری کــرد و  آن مــی ت
ــودن در  ــت شــود. آگاهــی هوشــیارانه و ب ــت انجــام و دریاف مراقب
لحظــه، فرآینــد التیــام بخشــی را تســهیل مــی کنــد ]16، 15، 8[.
اصــل ســوم اشــاره بــه فضــای آن )بــرون فــردی ( دارد کــه دربــاره 
تکامــل رفتــاری و مهارتــی اســت. هــر فــرد برنامــه خــود مراقبتــی 
ــد  ــی توان ــه م ــن برنام ــه ای ــد ک ــی کن ــن م ــود را تدوی ــع خ جام
شــامل مهــارت هــا، رفتارهــا و فعالیــت هایــی در جهــت دســتیابی 
بــه تناســب انــدام یــا تقویــت قــوای جســمانی بــدن ماننــد مصرف 

هوشــیارانه ی مــواد غذایــی ســالم و یــا انجــام تمرینــات مدیتیشــن 
ــل   ــه"   و "عم ــردن ب ــل ک ــا "عم ــن فض ــد. در ای ــه باش و مراقب
ــرای" رخ مــی دهــد و پرســتار جامــع حضــور پرســتاری  کــردن ب
ــی  ــی و ایمن ــا راحت ــد ت ــی کن ــب م ــال پرســتاری ترکی ــا اعم را ب
ــان فراهــم  ــرای مددجوی ــی را ب ــی و ایمن ــا راحت را فراهــم آورده ت
ــرس و  ــی از ت ــدی و رهای ــه توانمن ــتیابی ب ــت دس آورده و در جه
اضطــراب بــه آنهاکمــک نمایــد  . بــر مبنــای ایــن اصــل پرســتار 
ــی را  ــی اطاعات ــم مراقبت ــتار و تی ــکاران پرس ــراه هم ــع هم جام
ــاره ی ارزیابــی فیزیولوژیــکال و پاتوفیزیولوژیــکال؛ تشــخیص  درب
پرســتاری؛ پیامدهــا؛ برنامــه هــای مراقبتــی شــامل داروهــا، 
ــی  ــای عمل ــکل ه ــا و پروت ــان ه ــگ، درم پروســیجرها، مانیتورین
ــن  ــد. ای ــی کن ــن م ــیابی تدوی ــرا و ارزش ــنتی؛ اج ــی و س تلفیق
فضــا شــامل آمــوزش و ارزیابــی بیمــار نیــز مــی شــود. همچنیــن 
ــن                                                                                       ــار تدوی ــراه بیم ــه هم ــی را ب ــای مراقبت ــه ه ــتار برنام پرس
مــی کنــد و در صــورت امــکان مداخــات درمانــی- التیــام بخشــی 
ــن  ــه ای ــرد ک ــی گی ــر م ــع را در نظ ــی جام ــای زندگ ــیوه ه و ش
امــر مــی توانــد ســبب افزایــش موفقیــت در تکنولــوژی جراحــی و 
پزشــکی و درمــان شــود.  ایــن درمــان هــا شــامل ماســاژ، لمــس 
ــا،  ــتان ه ــردازی، داس ــال پ ــم و خی ــازی، تجس ــی، آرام س درمان
ــور خورشــید، گل هــا و.. .مــی شــود ]16، 15، 8[. ــازه، ن هــوای ت
اصــل چهــارم آنهــا اســت کــه اشــاره بــه سیســتم هــا و ســاختارها 
ــی  ــرای بررس ــامت ب ــت س ــم مراقب ــع و تی ــتاران جام دارد. پرس
ــه  ــر جنب ــا و ه ــوژی ه ــتفاده از تکنول ــا، اس ــت ه ــات، اولوی اقدام
ــک  ــا ی ــد. آنه ــی آین ــم م ــرد ه ــکال گ ــط تکنولوژی ای از محی
محیــط التیــام بخــش خارجــی خلــق مــی کننــد کــه دربرگیرنــده 
ــام  ــای التی ــتان ه ــد بوس ــد مانن ــادی باش ــان م ــت و جه طبیع
ــاز، اســتفاده از مــواد و رنــگ هــای آرامــش  بخشــی در فضــای ب
ــا  ــن فض ــن در ای ــت. همچنی ــک و طبیع ــدای موزی ــش و ص بخ
شناســایی نحــوه ی کار کــردن بــا دیگــران بــه عنــوان یــک تیــم                                                                                     
بیــن رشــته ای بــه منظــور ارایــه ی مراقبــت مؤثرتــر  و هماهنــگ 
ــام بخــش بیرونــی صــورت مــی گیــرد ]16،  در یــک محیــط التی

.]8 ،15

بحث
ــدا در  بحــث ایــن مطالعــه در دو جهــت نگاشــته شــده اســت. ابت
زمینــه ارزشــیابی نظریــه ارایــه شــده اســت و ســپس بــه ویژگیهای 
ــر  ــای کل نگ ــه ه ــایر نظری ــا س ــه آن ب ــی و مقایس ــه دوس نظری

پرداختــه شــده اســت. 
نظریــه دوســی یــک ماکــرو تئــوری اقتباســی و غیرمســتقل اســت 
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کــه دارای آغــاز و منشــأ ســاختاری و برگرفتــه از ترکیــب مفاهیــم 
موجــود در چندیــن زمینــه مــی باشــد. ایــن نظریــه از نظــر محتوی 
ــرداز  ــه پ ــزرگ و از نظــر محــدوده وســیع اســت چــرا کــه نظری ب
ــی در  ــام بخش ــزی التی ــوم مرک ــح مفه ــن و توضی ــعی در تبیی س
پیرامــون مجموعــه ای از پدیــده هــای دیگــر دارد. ســطح انتــزاع 
ــه  ــن نظری ــاال، پیچیدگــی و تکــرار مکــررات تاحــدودی درک ای ب
ــا اســتفاده از  ــن وجــود دوســی ب ــا ای را مشــکل ســاخته اســت. ب
دیاگــرام هــای واضــح و روشــن، شــفافیت و درک آن را افزایــش 
داده اســت. اهــداف نظریــه بــه خوبــی بیــان شــده اســت و پیــش 
ــا پارادایــم عمــل همزمــان و اصــول  فــرض هــا و محتــوای آن ب
ــم  ــی عناصــر متاپارادای ــه خوب ــی تناســب دارد. دوســی ب کل گرای
پرســتاری را بــر اســاس دیــدگاه کل نگــری و یکپارچگــی تعریــف 
ــر اســاس دیــدگاه  کــرده اســت. بیــان اصــول پرســتاری جامــع ب
چهارگانــه، درک و قابلیــت کاربــرد ایــن نظریــه را عینــی تر ســاخته 
اســت. از آنجایــی کــه ایــن نظریــه دیــدگاه و درکــی جامــع را بیــن 
افــراد و دیســیپلین هــای مختلــف فراهــم مــی آورد بنابرایــن مــی 
توانــد نقــش بســزایی در گســترش کارگروهــی و کاهــش شــکاف 
و خــأ حرفــه ای داشــته باشــد. بــه نظــر مــی رســد توجــه ویــژه 
ایــن نظریــه بــه ابعــاد ذهنــی و تجربــی انســان در ســطح فــردی 
و اجتماعــی و تأکیــد بــر ارایــه مراقبــت از طریــق تعامــات بیــن 
فــردی و حضــور و اعتمــاد؛ انطبــاق آن را بــا ارزش هــا و معیارهــای 
اجتماعــی در جوامــع مختلــف افزایــش داده و ســودمندی و کاربــرد 
ــع و  ــدگاه جام ــود دی ــن وج ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــهیل نمای آن را تس
گســترش نقــش پرســتاران در ســطح جهانــی و ترغیــب آنهــا برای 
ــت و  ــترده، عدال ــه و گس ــه جانب ــامتی هم ــت س ــاش در جه ت
برابــری حاکــی از اهمیــت اجتماعــی ایــن نظریــه و تأثیــر آن بــر 

جوامــع و بشــریت دارد.
ــوزش  ــد آم ــی در بع ــه دوس ــون از نظری ــودمندی تاکن ــر س از نظ
پرســتاری بــه عنــوان چارچوبــی بــرای طراحــی کوریکولــوم هــای 
درســی دوره کارشناســی اســتفاده شــده اســت ]19، 18، 10[. کاربرد 
ــان  ــرای مربی ــرایطی را ب ــتاری ش ــوزش پرس ــوری در آم ــن تئ ای
ــه و  ــت توج ــجویان را در جه ــد دانش ــا بتوانن ــی آورد ت ــم م فراه
ــرای ایفــای نقــش حرفــه ای  بکارگیــری دیــدگاه هــای متنــوع ب
ــی و  ــازمان ده ــگام س ــز در هن ــد ]9[ و نی ــت نماین ــود هدای خ
طراحــی برنامــه ی درســی، دوره هــای آمــوزش مــداوم، ســخنرانی 
هــای آمــوزش ســامت، راهنماهــا و پروتــکل هــای آموزشــی؛ هــر 
چهــار دیــدگاه را مــورد توجــه قــرار دهنــد ]8[. محققیــن پرســتاری 
عمدتــاً نظریــه یکپارچگــی را در حــوزه پرســتاری کل نگــر و 
رویکــرد مراقبــت واحــد مــورد مطالعــه قــرار داده انــد کــه نتایــج 

حاصــل مبیــن ســودمندی کاربــرد نظریــه یکپارچگی در دیســیپلین 
پرســتاری و بــه ویــژه دیــدگاه مراقبــت واحــد اســت ]20، 15، 11[. 
عــاوه بــر ایــن نظریــه پرســتاری جامــع دوســی در زمینــه هــای 
بســیار متفاوتــی ماننــد مراقبــت پایــان زندگــی و توانبخشــی به کار 
 Shea et al گرفتــه شــده اســت  ]21[. در مطالعــه ای کــه توســط
بــه منظــور بررســی کاربــرد نظریــه یکپارچگــی در بالیــن پرســتاری 
ــدگاه  ــه یکپارچگــی و دی ــد کــه نظری انجــام شــد مشــخص گردی
ــدگاه هــای نظــری  ــرای انبوهــی از دی ــدازه کافــی ب ــه ان جامــع ب
ــای  ــت و گزینه ه ــترده اس ــتاری گس ــود در پرس ــفی موج و فلس
ــه  ــای منحصــر ب ــه نیازه ــرای درک و پاســخگویی ب ــتار را ب پرس
فــرد بیمــاران در زمینه هــای مختلــف گســترش می دهــد ]19[. بــا 
ایــن وجــود آزمــون بیشــتر ایــن نظریــه در موقعیــت هــای بالینــی 

و متفــاوت پرســتاری ضــروری بــه نظــر مــی رســد. 
ــات  ــدی را جهــت انجــام تحقیق ــه چارچــوب نظــام من ــن نظری ای
ــرای درک  ــی ب ــای تلفیق ــتفاده از رویکرده ــی و اس ــی و کیف کم
موقعیــت هــای پیچیــده پرســتاری فراهــم مــی ســازد. بــه عقیــده 
دوســی ارزیابــی تجــارب درونــی، فرهنگــی و تفســیری و گســترش 
ظرفیــت هــای آگاهــی جمعــی و فــردی بــه عنــوان یک پیشــرفت 
ــه  ــت. چراک ــداف الزم اس ــه اه ــتیابی ب ــت دس ــی در جه تکامل
ــد ]8[.   ــدا مــی کن ــه ظهــور پی ــر اســاس منظــر چهارگان ــش ب دان
همراســتا بــا عقیــده دوســی، انجمــن پرســتاری کل نگــر آمریــکا 
نیــز تحقیــق حمایــت کننــده از پرســتاری کل نگــر را شــامل طــرح 
ــای  ــب رویکرده ــن ترکی ــافی و همچنی ــی، اکتش ــای توصیف ه
ــم  ــر فه ــز ب ــی متمرک ــوب تئوریک ــناختی و چارچ ــد زیباش فرآین

ــد ]22[.   ــت پرســتاری کل نگــر مــی دان کامــل ماهّی
توجــه دوســی بــه اصــل ارتبــاط دو جانبــه و مــداوم بیــن پرســتار و 
مددجــو و تکامــل و توانمنــدی آنهــا در طــی فرآینــد التیــام بخشــی 
نشــان مــی دهــد کــه ایــن نظریــه عــاوه بــر رویکــرد کل نگــری 
از پارادایــم همزمانــی  نیــز تبعیــت مــی کنــد. بــر اســاس پارادایــم 
همزمانــی انســان هــا تبــادل ریتمیــک و متقابــل بــا محیــط دارنــد. 
آنهــا دائمــاً در حــال تغییــر هســتند و بــه صــورت میــدان انــرژی 
خودســاخته تظاهــر پیــدا مــی کننــد ]23[.  از ایــن منظــر نظریــه 
دوســی همراســتا بــا ســایر نظریــه هــای کل نگــر و پرکاربــرد در 
ــارگارت نیومــن و واتســون  ــوری راجــرز، م ــه تئ پرســتاری از جمل
ــخص  ــر مش ــای کل نگ ــوری ه ــر تئ ــی ب ــروری تلفیق ــت. م اس
ســاخت کــه »پرســتاری کل نگــر فرآینــد ارتبــاط دو جانبــه انســان 
بــا انســان اســت کــه در آن پرســتار بــا حضــور قلبــی، هدفمنــد و 
ــک کل  ــوان ی ــه عن ــت از مددجــو، ب ــد مراقب هوشــیارانه، در فرآین
واحــد- کــه قابــل احتــرام بــوده و در تعامــل بــا میــدان محیطــی 
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ــد ]4[.   ــی کن ــارکت م ــت- مش ــش اس ــش خوی ــل کاه غیرقاب
الزمــه ایــن حضــور، توانمندســازی فــردی و قصدمنــدی پرســتار 
و تــاش بــرای جلــب اعتمــاد مددجــو اســت و پیامــد آن ارتقــای 
احســاس کلــی خــوب بــودن بــرای هــر دو طــرف و حفــظ، ارتقــاء 
و صیانــت از کرامــت و شــأن انســانی اســت« ]4[. دوســی فرآینــد 
و ویژگــی هــای پرســتاری کل نگــر را در قالــب اصــول پرســتاری 
جامــع در چهــار منظــر ویلبــر تعریــف کــرده اســت و بدیــن وســیله 
عــاوه بــر تأکیــد بــر هــدف غایــی مراقبــت کل نگــر یعنــی التیــام 
ــی  ــان بین ــدگاه و جه ــودن، دی ــوب ب ــای حــس خ بخشــی و ارتق
غالــب در هــر ربــع، الگــوی دانســتن مــورد نیــاز ، ابعــاد جســمی 
و روحــی، فــردی و گروهــی، منطقــه ای و جهانــی عملکــرد فــرد 
بــه عنــوان پرســتار را روشــن ســاخته اســت. بنابرایــن مــی تــوان 
گفــت دوســی ضمــن پایبنــدی بــه رویکــرد واحدگــرای دگرگــون 
شــونده بــه عنــوان یکــی از ویژگــی هــای مهــم کل نگــری ]4[.  
بــا شــفافیت بیشــتری عملکــرد پرســتار کل نگــر را تبییــن ســاخته 
ــل  ــر کام ــر و تصوی ــع ت ــاد درک جام ــق ایج ــته از طری و توانس
تــر از انســان مســیر دســتیابی بــه مراقبــت کل نگرانــه را روشــن 
ــزرگ  تــر ســازد.  در ایــن راســتا مــی دانیــم کــه نظریــه هــای ب
زیــادی در دیســیپلین پرســتاری وجــود دارد کــه هــر کــدام روش 
ــرای درک ایــده هــای انتزاعــی پرســتاری، از  هــای متعــددی را ب
دیدگاهــی خــاص ارائــه مــی دهنــد ]8[ و امــکان درک جامع تــر از 
زمینه هــای پیچیــده مراقبــت از بیمــار را فراهــم می ســازند کــه بــه 
طــور بالقــوه می توانــد بــه اقدامــات پرســتاری متفکرانه تــر منجــر 
شــود. تأملــی بــر ایــن نظریــه هــا آشــکار مــی ســازد کــه بســیاری 
از آنهــا عمدتــاً بــه یــک دیــدگاه خــاص اشــاره مــی کننــد ]9[.  بــه 
عنــوان مثــال، نظریــه خــود مراقبتــی اورم در ربــع فوقانــی راســت 
قــرار گرفتــه و بیشــتر توجــه را بــه جنبــه هــای فیزیکــی مراقبــت 
از افــراد جلــب مــی کنــد، در حالــی کــه نظریــه نیومــن کــه در آن 
ســامتی بــه عنــوان گســترش هوشــیاری تعریــف مــی شــود؛ در 
ربــع فوقانــی چــپ قــرار گرفتــه و توجــه بــه جنبــه هــای درونــی 
و تجربیــات فــرد نیازمنــد مراقبــت پرســتاری را مــورد تأکیــد قــرار 
ــت پرســتاری از  ــرای مراقب ــدگاه نظــری، ب مــی دهــد. هــر دو دی
فــرد مهــم و مرتبــط هســتند، امــا هیــچ یــک تصویــر کاملــی از 
فــرد نیازمنــد مراقبــت، تجربــه پرســتار در ارایــه مراقبــت، عوامــل 
اجتماعــی، فرهنگــی، ســازمانی یــا سیاســی موثــر بر بســتر مراقبت 

)ربــع هــای پایینــی چــپ و راســت( ارایــه نمــی دهنــد ]9[.  
مزیــت دیگــر نظریــه دوســی گســترش نقــش حرفــه ای پرســتار از 
ســطح فــردی تــا ســطح جهانــی اســت.  چراکــه در قلب پرســتاری 
ــم  ــه ه ــراد و ب ــی از کل اف ــی و آگاه ــر، ارزش یکپارچگ کل نگ

پیوســتگی کل سیســتم نهفتــه اســت ]24[.  در اصــل، انســان هــا 
بــه یکدیگــر و همچنیــن بــه محیــط وابســته هســتند; اگر بشــریت 
ــن درک  ــا داشــته باشــد و شــکوفا شــود، ای ــده بق بخواهــد در آین
بســیار مهــم اســت ]25[.  از ایــن رو اســت کــه امــروزه پرســتاران 
ــوند  ــی ش ــف م ــی تعری ــتارانی جهان ــوان پرس ــه عن ــر، ب کل نگ
کــه از مراقبــت هــای مبتنــی بــر شــواهد بــرای ارتقــای برابــری 
ــی،  ــل اجتماع ــن عوام ــر گرفت ــال در نظ ــن ح ــامت و در عی س
ــتفاده  ــامت اس ــی س ــادی و فیزیولوژیک ــی، اقتص ــت محیط زیس
مــی کننــد و در بکارگیــری اصــول اخاقــی پرســتاری بــا تمرکــز 
ــه کرامــت انســانی، حقــوق بشــر و تنــوع فرهنگــی  ــر احتــرام ب ب
متخصــص هســتند ]26[.  ایــن در حالــی اســت کــه ســایر نظریــه 
ــن  ــه بی ــل دو جانب ــه تعام ــر را ب ــت کل نگ ــر مراقب ــای کل نگ ه
پرســتار و مددجــو محــدود ســاخته انــد و تغییــر و خــوب بــودن را 
بــرای پرســتار و مددجــو مــورد توجــه قــرار داده انــد. امــا دوســی در 
نظریــه خــود پرســتار جامــع و پرســتاری جامــع را نوعــی فعالیــت و 
جهــان بینــی در جهــت التیــام دادن و توســعه ی فــردی و اجتماعی 
تعریــف کــرده اســت. دیدگاهــی کــه دوســی در نظریه خود نســبت 
بــه نقــش و تعهــد پرســتاران در ســامت جهانــی دارد بــا برنامــه 
ــل  ــدار ســازمان مل ــد اهــداف توســعه پای ــی مانن ــن الملل هــای بی
کــه بــر بهبــود ســامت انســان، حیوانــات و ســیاره زمیــن تأکیــد 
ــتاران در  ــی پرس ــرای فراخوان ــی ب ــتا اســت و مبنای ــد، همراس دارن
جهــت دســتیابی بــه ایــن اهــداف و ســازگاری بــا نیازهــای در حال 
ــه  ــه  نظری ــرا ک ــن اســت ]25[.   چ ــه و ســیاره زمی تحــول جامع
دوســی توضیــح مــی دهــد کــه چگونــه ایــن امــر در بیــن افــراد، 
درون گــروه هــا، و در ســطوح مردمــی و جهانــی اعمــال مــی شــود 
بــه گونــه ای کــه تعهــد بــه التیــام بخشــی در پیچیدگــی روزافزون 
جهــان حفــظ شــود ]25[.  در دنیــای امــروز التیــام بخشــی اهمیــت 
بســزا و ماهیتــی تحــول آفریــن دارد بــه گونــه ای کــه تعامــات 
التیــام بخشــی مــی توانــد نوعــی انــرژی را بــرای تغییــرات آتــی و 
رویکردهــای جدیــد در ارتبــاط بــا خــود و ســایرین فراهــم آورد. در 
بالیــن نیــز، التیــام دادن یــک تأکیــد یــا هــدف مهــم اســت کــه از 
طریــق ارتباطــی دلســوزانه بــا خــود یــا دیگــری پدیــدار مــی شــود 
و بــه عنــوان تغییــری در ادراک یــا رهایــی از یــک لحظــه، الگــو و 

یــا تجربــه رخ مــی دهــد ]27[.  
ــدگاه  ــق دی ــه تلفی ــرد ک ــتنباط ک ــن اس ــوان چنی ــی ت ــال م ح
چهارگانــه ویلبــر بــه بســتر پرســتاری و اصــول کل نگــری 
توســط دوســی، مهمتریــن مزیــت نظریــه وی در دنیــای پیچیــده 
امــروز اســت. چــرا کــه نظریــه یکپارچگــی ویلبــر یــک چارچــوب 
ــیاری از                                                                                          ــن بس ــر گرفت ــرای در نظ ــده ب ــازماندهی ش ــاده و س آم
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دیــدگاه هــای نظــری یا فلســفی را در پرســتاری بــه یکبــاره فراهم 
مــی کنــد ]13[.  بنابرایــن پرســتاران می تواننــد دیدگاه هــای 
مختلــف پرســتاری را بــرای پرداختــن بــه مســائل پیچیــده و مــورد 
توجــه پرســتاران مــورد تأکیــد قــرار داده، دانــش پرســتاری تولیــد 
شــده از دیــدگاه هــای مختلــف را در ارتبــاط بــا یکدیگــر ســازمان 
دهــی کــرده و آن را بــه عنــوان یک کل پیچیــده درک کننــد ]13[،  
ــی خــارج از روش هــای معمــول،  ــری دیدگاه های در جهــت بکارگی
بــرای مشــاهده و درک دنیــای پرســتاری ترغیــب شــوند و ضمــن 
ــی  ــی از تجــارب ذهن ــای عین ــدگاه ه ــق دی ــدام از طری درک و اق
خــود نیــز آگاه گردنــد ]9[. همچنیــن  التیــام دادن و تکامــل تحولی 
ــامتی کل  ــرای س ــاش ب ــخصی و ت ــرا ش ــت ف ــتار در جه پرس
جهــان امــکان پذیــر شــده ]9[ و گســترش نقــش هــای پرســتاران 
در گفتگوهــای بیــن رشــته ای و کشــف اشــتراکات و تفــاوت هــای 
بیــن رشــته هــا را بــه دنبــال دارد ]17، 15[. عــاوه بــر ایــن نظریــه 
ــل  ــوم شــخص قائ ــرای مفه ــه ب ــژه ای ک ــت وی ــل اهمی ــه دلی ب
شــده اســت بــا پرســتاری شــخص محــور همپوشــانی داشــته ]21[ 
و بــر ایــن اســاس مراقبــت پرســتاری منحصــر بــه فــرد و شــخص 
ــون و  ــون واتس ــی چ ــه پردازان ــد نظری ــورد تأکی ــه م ــور را ک مح

راجــرز اســت را تأمیــن مــی کنــد. 
شــواهد نشــان مــی دهــد کــه علــل و منشــأ ســامتی و بیمــاری 
ــرد. از  ــم درک ک ــر جس ــز ب ــق تمرک ــوان از طری ــی ت ــا نم را تنه
ــدگاه جامــع  ــر اســاس دی طریــق گســترش ســؤاالت بهداشــتی ب
شــامل ابعــاد جســمی، روانــی، عاطفــی، اجتماعــی و معنــوی مــی 
تــوان بســیاری از مســایل بهداشــتی ماننــد ارتبــاط فقر و ســامتی، 
بهداشــت ضعیــف، نارضایتــی شــغلی، ارتقــای ســامت و معنویــت 
ــه  ــن زمین ــری در ای ــذاری مؤث ــت گ را درک ]16، 15، 8[ و سیاس

ارایــه داد.

نتيجه گيری 
نظریــه پرســتاری جامــع دوســی یــک نظریــه بــزرگ مبتنــی بــر 
اصــول و فلســفه کل نگــر اســت کــه بــه واســطه تلفیــق دانــش 
مراقبــت پرســتاری کل نگــر بــا دیــدگاه چهارگانــه ویلبــر، نســبت 
بــه ســایر نظریــه هــای کل نگــر دیــدگاه جامــع و شــفاف تــری را 
از نقــش پرســتار کل نگــر منعکــس ســاخته اســت و نقــش وی را 

تــا ســطح جهانــی گســترش داده اســت.  آشناســازی پرســتاران بــا 
ایــن رویکــرد جدیــد در مراقبــت کل نگــر و تدویــن برنامــه هــای 
آمــوزش پرســتاری برمبنــای آن مــی توانــد ضمــن بهبــود کیفیــت 
مراقبــت از مددجــو؛ توســعه اســتقال حرفــه ای، ارتقــاء همــکاری 
هــای بیــن حرفــه ای و در نهایــت گســترش ســامت جهانــی را 
بــه دنبــال داشــته باشــد. بنابرایــن توصیــه مــی شــود از طریــق وارد 
ســازی ایــن رویکــرد نویــن در دانــش نظــری و عملــی پرســتاری 
موجبــات بهبــود تفکــر انتقــادی، مراقبــت ارتبــاط – محــور و بیمــار 
ــی  ــود مراقبت ــه ای، خ ــن حرف ــه ای و بی ــل حرف ــور، تکام - مح
ــائل  ــر در مس ــل تغیی ــوان عوام ــتاران بعن ــش پرس ــای نق و ایف
سیاســتگذاری ســامتی بــا گســتره جهانــی فراهــم شــود. ایــن امر 
مســتلزم آن اســت کــه ســایر محققیــن بــا طراحــی مطالعاتــی در 
ــت  ــگ کشــور، قابلی ــتاری و بســتر و فرهن ــوزش پرس ــن و آم بالی
کاربــرد و ســودمندی ایــن نظریــه را مــورد بررســی قــرار دهنــد تــا 
چشــم انــداز روشــن تــری از آن حاصــل شــود. از محدودیــت هــای 
مطالعــه حاضــر تعــداد انــدک مقــاالت منتشــر شــده بــا موضــوع 
کاربــرد یــا تحلیــل نظریــه پرســتاری جامــع بــود. محققیــن تــاش 
نمودنــد تــا حــد امــکان از طریــق جســتجوی مــداوم و بکارگیــری 
اســتراتژی جســتجوی بــا کفایــت بیشــترین دسترســی را بــه منابــع 

پیــدا کننــد. 

سپاسگزاری
مقالــه حاضــر برگرفتــه از پژوهــش مصــوب در شــورای تخصصــی 
ــاق  ــه اخ ــتان و کمیت ــکی گلس ــوم پزش ــگاه عل ــش دانش پژوه
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان مــورخ 12/24/ 
                IR.GOUMS.REC.1399.415 ــد اخــاق شــماره ــه ک 1399 ب
ــود را از  ــی خ ــکر و قدردان ــب تش ــگران مرات ــد. پژوهش ــی باش م
اســاتید دانشــکده پرســتاری و مامایــی بویــه و معاونــت تحقیقــات 
ــد.  ــراز مــی نماین ــوم پزشــکی گلســتان اب ــاوری دانشــگاه عل و فن

تضاد منافع
نویســندگان ایــن مقالــه اعــام مــی دارنــد کــه در انجام، اســتخراج 
و گــزارش نتایــج ایــن مطالعــه هیــچ گونــه تضــاد منافعــی وجــود 

ندارد.
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