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 چکیده 
از ابتداي نظریه پردازي در پرستاري، ارتباط بعنوان عنصر اساسی در مراقبت مطرح شد. عشق نیز  و هدف: زمینه

مند جایگاه عشق در پرستاري تبیین نشده است اما کارهاي نظریه ارتباط است. هر چند که بطور نظامعنصري اساسی در 
اط پرستار و قابل توجه است. از این رو این مطالعه با هدف، تبیین عشق در ارتبپردازانی مانند واتسون و مقاالت پراکنده 

 .مددجو ارائه شده است
اي تا تاریخ وم در منابع اینترنتی و کتابخانهبراي تبیین مفهوم عشق در پرستاري، مقاالت مربوط به این مفه ها:روش

کترونیکی با واژه هاي کلیدي عشق، ارتباط، پرستار، مددجو مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا پایگاه هاي ال 2022سپتامبر 
و پرستاري بصورت فارسی و انگلیسی و بصورت مجزا و ترکیبی جستجو شد. سپس با مرور خالصه، مقاالت مرتبط 

 .تابخانه اي معتبر نیز بررسی شدندشناسائی و متن مقاالت بطور کامل مطالعه گردید. در تکمیل فرایند جستجو منابع ک
کارکردهاي عشق در ارتباط شامل عمق بخشیدن به ارتباط بین فردي، شفابخشی ارتباط، غناي شغلی و ثبات  نتایج:

 تواند تحقق یابد.گرا میباشد که در بستر اخالق فضیلتمراقبت می
اجراي  فیهاي پیشروي آن یعنی وجود پرستار عاشق و نیاز به منابع انسانی کااگر چه مهمترین چالش گیري:نتیجه

مداري  ي اخالقی و معنوي و الگوکنند اما استفاده از عشق در پرستاري با تاکید بر آموزه هاآن را با مانع روبه رو می
تواند سبب ارتقا جایگاه حرفه اي پرستار شود. نقویت عشق در پرستاري بعنوان رویکردي انسانی جهت افزایش می

 گردد.وصیه میپیامدهاي مطلوب براي مددجو و پرستار ت

 : هاواژه دیکل
عشق، ارتباط، پرستار، 

 مددجو، پرستاري

 

 يشر برانحقوق  یتمام
 یدانشگاه علوم پزشک

محفوظ   تربت حیدریه
 است.
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 مقدمه 

اساسی ترین شکل روابط انسانی ریشه در تعامل دو فرد دارد و 

تبیین این رابطه می تواند به شفاف شدن روابط گسترده تر در 

بنیادي ترین عناصر این رابطه  اجتماع کمک کند و عشق از

. از )3-2(. ارتباط ابزار مهمی براي پرستار است )1(باشد می

ظریه پردازي ها در پرستاري، رابطه بین فردي بین ابتداي ن

که  )7-4(مددجو و پرستار بعنوان مفهومی قابل توجه معرفی شد 

داراي قابلیت اثرگذاري در دستیابی به اهداف است. از این رو 

براي "فلورانس نایتینگل و ویرجینیا هندرسون با عباراتی مانند 

-8(ین نکته تاکید کردند در تعاریف خود از پرستاري، به ا "بیمار

. این ارتباط بصورت بین فردي، تعاملی و مداوم بمنظور کمک )9

. پس با )3(به تکامل مداوم مددجو به سمت سالمتی می باشد 

توجه به اهمیت ارتباط در پرستاري می توان بستري براي جایگاه 

 عشق بعنوان یک عنصر هیجانی فراهم شود.

گاه عشق در پرستاري تبیین نشده هر چند که بطور نظام مند جای

 )10(است اما با نگاهی به کارهاي نظریه پردازانی مانند واتسون 

. )11(و مقاالت پراکنده در این رابطه می توان به اهمیت آن پی برد 

پرسشی که مطرح می شود این است که آیا عشق در رابطه بین 

شته باشد پرستار و بیمار جایگاهی دارد و چه قابلیت حضور را دا

یا نداشته باشد چه آثاري بر آن مترتب هست؟ پاسخ به این 

پرسشها در واقع در گرو پاسخ به این پرسش است که آیا 

پرستاري فن یا هنر است؟ چرا که اگر قائل به نقش هنري 

پرستاري باشیم آنگاه جایگاه ارزشهاي اخالقی از جمله عشق در 

 علمی روش مدرن اريپرست که چند آن قابل تبیین می شود. هر

 مطرح سوال این اما است نموده انتخاب دانش گسترش براي را

. کند هدایت را مراقبت علم، این تواند می حد چه تا که است

 پرستاري علم که دارد می وا فکر این به را ما هنر و علم پیوستار

از این جهت مشخص می شود که  ).2(باشد  باید چه و هست چه

اگرچه نمی توان بطور دقیق بین جنبه هنري و علمی پرستاري 

هاي اخالقی در رشته غیر قابل تمایز قائل شد اما نقش ارزش

                                                      
 
 
1. Taxonomies 

چشم پوشی است حتی تا جائیکه واتسون عشق را باالترین سطح 

 .  )12(هوشیاري می داند 

 گیاهی »عَشَقه« و است عَشَق از مشتق لغت نظر از »عشق« لفظ

 و خشک، زرد را درخت و پیچدمی درخت دور بر است

 وقتی که است درختی همچون نیز انسان). 13( کندمی محصولبی

 در محو حد،بی دوستی خاطر به گرفتار شد، عشق کمند در

 که جایی تا کند،می فراموش را خود وجود گشته، معشوقش

 ظاهر مریض، ايقیافه و ژولیده ولباسی پریده رنگی با وار،دیوانه

شود. شاید این مناسبترین تعریفی باشد که از دیدگاه شرق می

براي عشق متصور است که تبلور معنی دگرخواهی و از خود 

 گذشتگی توسط عاشق است.

در معنی عشق از منظر غرب نظریه هاي متفاوت کالسیک و مدرن 

یدن به وجود دارد. در نظریه هاي کالسیک، افالتون عشق را رس

کمال تعریف کرد اما ارسطو عشق را تعادلی از خود و دگرخواهی 

ها . عشق زمینی که بین خانم)14(دانست که عشقی دو طرفه است 

و آقایان شکل می گیرد عام ترین نوع عشق است که بیش از همه 

در ادبیات تجلی داشته است. عشق در مسیحیت نهایت از 

قی یا واقعی بر مبناي خودگذشتگی معنی می شود. عشق اخال

ثبات و یکپارچگی از اندیشه هاي کانت و کی گارد نشات می گیرد. 

که فرد نسبت به فرد دیگر پیدا همپنین عشق در رابطه قدرتی 

. اما امروزه در نظریه هاي مدرن نیز )15(دهد کند معنی میمی

مفهوم پردازي هاي متفاوتی از عشق وجود دارد که عبارت از 

و فرهنگی می باشد.  2، ضمنی1ي بیولوژیک، طبقه بندیهانظریه ها

در نظریه هاي بیولوژیک، از اشتراك ژنها بین افراد بعنوان عامل 

. در طبقه بندیها سه رویکرد رفتاري )16(عشق یاد شده است 

. )17(تعلق، مراقبت و رابطه جنسی براي عشق آورده شده است 

نزدیک بودن فرد  تعلق سبب می شود که فرد احساس امنیت از

به خودش داشته باشد. مراقبت کردن با هدف نوع دوستی، 

پذیرد. رابطه برآورده ساختن نیازها و توسعه رفاه صورت می

 
2. Implicit 
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جنسی بمنظور انتقال ژن ها صورت می گیرد. در رویکرد ضمنی 

محوري ترین بخش عشق، مشترك شدن و یکی شدن افراد است. 

شخصیت و قومیت در  در رویکرد فرهنگی اثرگذاري جنس،

روابط هیجانی مورد توجه قرار می گیرد گه به سرمایه گذاري 

گذاري هیجانی شامل تعبیر می شود. ابعاد این سرمایه هیجانی

. از این )18(باشد تعهد می -، شوریدگی و تصمیم گیريصمیمیت

جهت درون مایه هاي مشترك این مفهوم با مراقبت از قبیل نوع 

 . )19(شود عهد و تعلق و ... بخوبی آشکار میتدوستی، صمیمیت، 

با توجه به اینکه به عشق در پرستاري بطور نظام مند پرداخته 

نشده است و این در حالی است که عشق نقش پررنگ و جایگاه 

رفیعی در فرهنگ ایران دارد. از این رو هدف این نوشتار تبیین 

تا بتوان از  باشددر ارتباط بین پرستار و مددجو مینقش عشق 

 براي ارائه بهتر مراقبت سود جست.این ویژگی عاطفی انسانی 

 هاروش 
براي تبیین مفهوم ارتباط شفابخش در پرستاري مقاالت مربوط 

 2022به این مفهوم در منابع اینترنتی و کتابخانه اي تا سپتامبر 

مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا پایگاه هاي الکترونیکی با واژه هاي 

پرستاري بصورت  و مددجو پرستار، لیدي عشق، ارتباط،ک

و  3، ایران داك2، مگ ایران1فارسی در پایگاه هاي اطالعاتی سید

هاي پابمد، همینطور بصورت انگلیسی در پایگاهگوگل و 

پروکوئست، الزویر ، لیپینکات و گوگل بصورت مجزا و ترکیبی 

شناسائی شد و جستجو شد. با مرور خالصه، مقاالت مرتبط 

سپس متن مقاالت مربوط به موضوع بطور کامل مطالعه گردید. 

) Loveمعیارهاي ورود شامل مقاالتی بود در رابطه با عشق (

مطالعه انجام شده بود. مقاالتی که داراي متن کامل نبودند یا 

بصورت چکیده مقاله بودند از مطالعه حذف شدند. دو ارزیاب 

کردند و موارد مورد مناقشه با گفتگو  مقاالت را جداگانه بررسی

اي میل فرایند جستجو منابع کتابخانهتعیین وضعیت شد. در تک

 معتبر نیز بررسی شدند.

                                                      
1. Sid 
2. Magiran 
3. Irandoc 
4. Transpersonal Care 
5. Self 

 نتایج 
پنج مقاله به مطالعه وارد شدند و نتایج نشان داد این مساله چندان 

در مطالعات مورد توجه نبوده است هرچند که کارکردهاي عشق 

با مددجو قابل توجه است. واتسون معتقد است در ارتباط پرستار 

عمیق را  4که امتزاج عشق و مراقبت شکلی از مراقبت فرا فردي

. )12(شکل می دهد که جنبه شفابخشی براي خود و دیگران دارد 

این شفابخشی در ارتباط مورد توجه سایر نظریه پردازانی چون 

پرستار  "5ودخ"پپال و تراول بی هم بوده است که به استفاده از 

زمانی اتفاق می افتد که  "خود"بر می گردد. استفاده شفابخش از 

بعنوان ابزاري براي شفابخشی استفاده می کند  "خود"پرستار از 

و بطور خودآگاه، شخصیت و دانش خود را براي ایجاد تغییر در 

. از این رو بکارگیري عشق )21( )20(فرد مددجو بکار می گیرد 

می باشد می تواند به  "خود"ز کارکردهاي در ارتباط که ا

شفابخشی رابطه کمک کند. عشق کار انسان را فراتر از یک شغل 

تعریف می کند. در واقع واتسون می گوید که پرستاري چیزي 

. در واقع عبارت )12(فراتر از کارهاي معمول براي ارائه دارد 

 پرستاري شب یک با را عبادتم سال هفتاد حاصل حاضرم من"

که منسوب به عالمه طباطبائی است نیز  "نمایم عوض بیماران از

بر همین نکته تاکید دارد که پرستاري چیزي فراتر از یک شغل 

 می تواند باشد و در واقع تائیدي بر جنبه هاي هنري رشته است. 

مراقبت همواره در برابر فرد دیگر معنی پیدا می کند بدین معنی 

از خودش، خدمت را ارائه می دهد. این که پرستار با هزینه کردن 

و همدردي  6ارائه خدمت در قالب مفاهیمی همچون نوع دوستی

 در یافته انعکاس . همدردي بعنوان احساس)2( )22(رخ می دهد 

عشق  ).12(رود  می نیز بکار 8خواهی خود مقابل در که است 7فرد

در  نیز در همین راستا در مقابل خودخواهی قرار داده شده است.

اي که  "این راستا در ادبیات از حافظ می توان شاهد آورد که 

و یا  "گر تو را عشق نیست معذوري |دایم به خویش مغروري 

خبر بمیرد در درد تا بی |مگویید اسرار عشق و مستی با مدعی "

6. Altruism 
7. Reflective sentiment 
8. Self- interest 
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توان عشق . پس می)23(بر همین نکته تاکید دارد  "خود پرستی

شود که سبب می )11(را مفهومی حمایت کننده از مراقبت دانست 

 مراقبت از پشتوانه اخالقی برخوردار شود.

 بحث   
 و تعامالت در که هائی پیچیدگی به توجه با گویدمی اسکات

 از حمایت براي گرا فضیلت اخالق دارد وجود بالینی موقعیتهاي

 اخالقی اصول بکارگیري. است مناسبی رویکرد ها گیري تصمیم

 ریاضی مساله یک حد تا را مساله این موقعیتها، به مواجه در

 گیري تصمیم این زمینه در متعددي عوامل که چرا دهد می تنزل

 معتقد رو این از. شود توجه نیز آنها به است الزم که دارند وجود

 افرادیکه براي مناسبی بینش ارسطو گرا فضیلت تئوري که است

 مناسبی رویکرد و آوردمی ببار هستند مشغول سالمت درحوزه

   است. اخالقی توسعه براي

توان برشمرد اما با عشق می هائی که برايبا تمام فضیلت

هائی در عمل مواجه می شود. نبود ریشه مشترك ژنی و چالش

جایگاه نداشتن رابطه نزدیک بین پرستار و مددجو سبب می شود 

که شکل گیري عشق در رابطه با محدودیت رو به رو شود که 

خواه ناخواه از عوامل تسهیل کننده عشق هستند اما نکته قابل 

و ... همچنان قابل توجه این است که سایر ابعاد مانند نوع دوستی 

. بهرحال برقراري این ارتباط پیچیده و نیاز )16(دستیابی هستند 

به درگیري عاطفی ویژه اي دارد و از این رو نیاز به برنامه هاي 

بازسازي روحی روانی پرستاران دارد تا از فرسودگی آنها 

تواند هزینه هاي مالی براي  جلوگیري شود که این خود می

. در این ارتباط )2(تی و درمانی داشته باشد هاي بهداشنظام

پرستار با مددجو، پرستار داراي قدرت بیشتري می باشد چون 

اي بین فردي قویتر سبب با صالحیتهاي بیشتر و توانائی ه

شود که مددجو در وضعیت آسیب پذیري در رابطه قرار گیرد. می

ق با از این رو بسیار محتمل است که مددجو دچار رابطه اي عمی

پرستار شود یا بالعکس که نیاز است پرستار با خودآگاهی و 

آشنایی با نشانه هاي هشداردهنده این مساله را در نظر داشته 

 .)24(باشد 

اداري و دفتري پرستار با زمانی که   عدم تناسب بین کارهاي

شود که شود سبب میراي تعامل مددجو در نظر گرفته میب

ه و فرصت کافی براي گفت و شنود ب ارتباط درمانی شکل نگیرد

 . )25(وجود نیاید که با نیاز مددجویان در تضاد است 

در همین راستا مطالعات نشان داده اند عدم رعایت نسبت پرستار 

رایند سالمت به مددجو سبب بوجود آمدن عوارض نامطلوب در ف

ها ر این کاهش تعداد نیروها، مراقبتشود. در کنابیماران می

ه تر شده است و نیاز به مهارتهاي بیشتري دارد که پیچید

پرستاران را با کاهش زمان در برآورده ساختن نیازهاي مددجو 

 . )26(مواجه کرده است 

تحقیقات نشان داده است که استخدام هاي کوتاه مدت به منظور 

افزایش انعطاف پذیري سازمان ها در برابر تغییرات محیطی از 

ي پرستاران و انفکاك در ارائه مراقبت طریق کاهش رضایت مند

 . )27(مانعی در برقراري ارتباط عمیق می باشد 

 گیرينتیجه 
تواند است که نیروي عشق میتوان گفت این در نهایت آنچه می

عرصه مراقبت را دچار تحول جدي کند. بستر پرورش این مفهوم 

 به مسلط می تواند تحقق یابد. اخالق گرا فضیلت بواسطه اخالق

 و مسکویه ابن آثار از که همانطور قرنها آن در ایران جامعه

 است گرا فضیلت اخالقی آیدمی بر نیز توسی الدین نصیر خواجه

 رویکرد این در. دارد ارسطو گرایانه واقع مکتب در ریشه که

 هدایت را رفتارها خود اخالقی منش با که هستند افراد این اخالقی،

از این رو این برتري . کنند تکیه اخالقی اصول بر اینکه تا کنند می

تواند فرصت بسیار مناسبی براي اعتالي حرفه در فرهنگی می

اختیار مدیران و سیاست گذاران قرار دهد تا با تقویت آموزه هاي 

 معنوي و الگومداري در این راه توفیق یابند.

 و قدردانی تشکر 
 ینا رشنگا حلامر در که اديفرا کلیه از ننویسندگا بدینوسیله

 .نددار را نیرداقدو  تشکر لکما ،نددکر ريهمکا مقاله

 تضاد منافع 
در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی توسط نویسندگان 

 .گزارش نشده است
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عباس حیدري، امیرحسین میرحقی
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   Abstract 

 Background & Aim: From the beginning of theorizing in nursing, relationship was 
proposed as an essential element in care. Love is also an essential element in a 
relationship. Although the place of love in nursing has not been explained 
systematically, the works of theorists such as Watson and others` works are significant. 
Therefore, this study is presented with the aim of explaining love in the relationship 
between nurse and client. 

Methods: To explain the concept of love in nursing, articles related to this concept were 
reviewed in internet and library resources until September 2022. First, the electronic 
databases were searched with the keywords of love, relationship, nurse, client, and 
nursing in Farsi and English separately and combined. Then by reviewing the summary, 
related articles were identified and the text of the articles was studied completely. In 
completing the search process, authentic library sources were also checked. 

Results: The functions of love in communication include deepening interpersonal 
relationship, healing relationship, job richness and stability of care, which can be 
realized in the context of virtuous ethics. 

Conclusion: Although the most important challenges for its advancement, i.e. the 
presence of loving nurses and the need for sufficient human resources, are obstacles to 
its implementation, but the use of love in nursing with an emphasis on moral and 
spiritual teachings and leadership can improve the position to become a professional 
nurse. The strength of love in nursing is recommended as a humane approach to increase 
favorable outcomes for the client and the nurse. 
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