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 . بـه طوریکـهنگر در مراقبـت اسـت کل وداراي مفهومی چندبعدي بوده و آسایش نیاز اساسی بشر در تمام مراحل زندگی : مقدمه
 بیمـاران بخـش جـدا نشـدنیسـودگی آ .به بروز رفتارهاي سالمتی هستند تر قادر ، بیماران راحتباشداهم هرگاه نیاز آسودگی فر

 .گــردد محسوب می پرســتاري و هـنر پرسـتار

 10مانی زدر بازه  بانکهاي اطالعاتیدر جستجوي با  1400 این مقاله یک مطالعه مروري نقلی است که در سال ها:مواد و روش
ه ی به کل مقالرسی و انگلیسی نبودند و یا دسترس) انجام شده است. بعد از حذف مقاالتی که به زبان فا 2020تا  2010(از سال سال

 .دست آمده قاله در نتیجه جستجو بم 14امکان پذیر نبود، 
ی سمی، روحکلکابا، راحتی را در سه نوع نیازهاي آسودگی(تسکین، سهولت یا تعالی) و چهار زمینه تجربه انسانی (ج :هایافته

ي مختلف و قابلیت کاربرد در یخش ها افتهی تیمحبوببه خاطر سادگی  آسودگی هینظرروانی، محیطی و اجتماعی) تعریف می کند. 
 دارد.

 ین آسودگیامهم ترین نیاز بیماران و خانواده ها، به خصوص در شرایط سخت و تنش زا، آسودگی می باشد.  گیري:بحث و نتیجه
ارند، نقش نواده دین ارتباط و تماس را با بیماران و خاطیفی از اقدامات را شامل می شود. پرستاران نیز به عنوان افرادي که بیشتر

 مهمی در ایجاد آسودگی دارند.

 .تئوري پرستاري، کلکابا، آسودگی ي:هاي کلیدواژه
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 مقدمه
رفه و رشته پرستاري، به عنوان یک عرصه علمی ح

می نیازمند یک مبناي علمی است که نظریه شاخص آن 

منجر به بهبود  دانمی تو تئوري هاي پرستاريباشد. 

هزینه هاي مراقبت و  کاهش استانداردهاي مراقبتی بیماران،

گردد. استفاده از تئوري هاي  کیفیت زندگی بیماراناصالح 

بالین، سبب توسعه بدنه دانش  پرستاري در تحقیقات و در

عنوان یک حرفه  پرستاري زمانی به. )1( پرستاري می شود

 کند که بر اساس تئوري خوبی ایفا تواند نقش خود را به می

استفاده از تئوري هاي . )2( شده فعالیت کند هاي ارائه

پرستاري به صورت یک مدل مراقبت پرستاري جامع در 

 ءبالین نقش بسزایی در مدیریت شرایط بیماري و ارتقا

مدل مراقبتی . یکی از این نظریه ها، سالمت افراد دارد

) می باشد Comfort Theory( مبتنی بر نظریه آسودگی

 موجب کاهش بوده و هدفمند  به عنوان مدلی پویا و که

 نی و درد در ابعاد فیزیکی، روانیعوارض دیسترس روا

 .)3( گردد اجتماعی و محیطی می -معنوي، فرهنگی

کاترین کلکابا نظریه پرداز مدل مراقبتی آسودگی، 

مدرك دیپلم پرستاري را 1965متولد اوهایو در سال 

دریافت کرد. وي سال ها در اتاق عمل، بخش هاي داخلی 

سپس در سال  .جراحی و مراقبت در منزل کار کرد

، در دانشکده پرستاري فرانسیس پین بولتون 1987

، با Case Western Reserve (Cwru)دانشگاه 

تخصص در سالمند شناسی فارغ التحصیل شد. کلکابا 

هنگام تحصیل، به عنوان سرپرستار در واحد دمانس بود و 

در بستر همان بخش، وي نظریه پردازي درباره آسودگی را 

پرداز  هیکلکابا، نظر نیکاتار 1994در سال . )4( آغاز کرد

را براساس مراقبت تئوري دامنه متوسط  ،امریکاییپرستار 

 .)5( کرد جادیداده شد، ا ایکه مشاهده  ییها

است. ام مراحل زندگی آسایش نیاز اساسی بشر در تم

و برخی نیز به اقدامات پرستاري  پیامدبرخی به عنوان 

داراي مفهومی ه اند. رد توجه قراردادآن را مو فرایندعنوان 

نگر  کل و مبهم، یک مفهوم پیچیده. باشد چندبعدي می

اهم . به طوري که هرگاه نیاز آسودگی فردر مراقبت است

وز رفتارهاي سالمتی به بر تر قادر ، بیماران راحتباشد

نامطلوب فیزیولوژیکی  از بروز عوارض . همچنینهستند

وضعیت جسم و  بیماري جلوگیري نموده و تأثیر مثبتی بر

روان بیماران گذاشته و سبب بهبودي و ترخیص سریعتر 

بیماران بخش جدا نشدنی تامین آسودگی . )6( آنان شود

. )7( گــردد محسوب می پرســتاري و هـنر پرسـتار

آسودگی مفهوم آسودگی به عنوان پیوستاري است که 

 است. گرید ياو رنج در انته یافراط يانتها کیکامل در 

و  داشتنحضور، به منظور آرامش ماریبفرایند آسودگی 

برطرف  يازهایدهنده بر اساس ن نیتحقق مداخالت تسک

 .)4( استو خانواده  ماریب نشده

امنیت بیماران از مسئولیت هاي اولیه علیرغم این که 

بیمار و اقدامات مرتبط با آسودگی  ،پرستاران بالینی است

 آسودگی بتدریج به یکی از اولویت هاي کم اهمیت

 این امر می تواند ناشی ازست. پرستاري تبدیل شده ا

 محدودیت هاي اقتصادي و پیشرفت تکنولوژي باشد به

ي مده وقت پرستاران صرف کارهااین معنی که ع

 تکنیکی شده و در نتیجه به امنیت روانی بیماران کمتر

وجـود اهمیـت زیـاد آن، . در واقع با )8(دتوجه می شو

آسودگی ایجاد  ،شناسایی مفاهیم آسودگی تـالش بـراي

شوند  بیماران میآسودگی موجب  ـهو رفتارهــایی ک

. لذا هدف این مطالعه )7(تچندان چشمگیر نبــوده اسـ

بررسی نظریه آسودگی کلکابا و کاربرد آن در محیط هاي 

 بالینی می باشد. 

 مواد و روش ها
مقاله یک مطالعه مروري نقلی است که در سال  این

 :بانکهاي اطالعاتی از قبیلدر جستجوي با  1400
  ,Willy , Pubmed , Google Scholar, 

web of science , springer scopus  , science 
direct ,  proquest , google advanced search 

آسودگی،  "از کلمات کلیدي با استفاده Ovid و 
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و  "تاري، کلکابا، مدل مراقبتی، بیمار و خانواده پرس

 ,Comfort, Nursing "معادل انگلیسی آن ها  

Kolcaba, Care Model, Patient and Family 
)   2020تا  2010(از سال  سال  10زمانی در بازه  "

انجام شده است. بعد از حذف مقاالتی که به زبان فارسی 

به کل مقاله امکان پذیر و انگلیسی نبودند و یا دسترسی 

به دست آمد که ه قاله در نتیجه جستجو بم 14نبود، 

آسودگی بیمار بیشترین ارتباط در زمینه علت دارا بودن 

انتخاب و مقاله حاضر و خانواده در حرفه پرستاري، 

 تنظیم گردیده است. 

 یافته ها
مقاله با توجه به معیار ورود  14در بررسی مطالعات، 

ارائه  1 د که مشخصات آن ها در جدولشناسایی شدن

 شده است.

 مشخصات مقاالت و یافته هاي آن ها .1جدول
نویسنده و  عنوان مقاله  شماره

 سال 
 یافته هاي اصلی مجله 

1 Barriers to 
implementation of 
nursing theories in 

clinical 
practice from the 

perspective of nurses 

محمدي و 
 همکاران
2015 

 

Iranian Journal 
of Nursing 
Research 
(IJNR) 

عرصه هاي مختلف و دربه بررسی موانع کاربرد تئوري ها 
ا، یه هند. مواردي مانند بی رغبتی به کاربرد نظرپرداختدرعمل 

د و در نتیجه محدو نیاز به مهارت هاي ارتباطی براي اجرا
 شدن آن ها به آموزش از نتایج حاصله بوده است.

2 Applicablity Of Orem’s 
Self-Care Model In Iran: 

An Integrated Review 

ولی زاده و 
 همکاران
2017 

 

The J Urmia 
Nurs 

Midwifery 

 هتداخدر این مطالعه به بررسی کاربرد نظریه پرستاري اورم پر
 می با ارزشهاي اجتماعی معاصر جامعه ایران همراستا که 

 تا  عمیق تري بر این مساله باشدو نیاز است تا بررسی باشد 
 مسئولین و متصدیان حوزه اقدام به ترجمان دانش نظري در

 .عمل نمایند
3 Assessing The Effects 

Of Implementation Of 
Comfort Caring Model 
On Distress, Pain, And 

Hemodynamic 
Parameters Of Children 
With Congenital Heart 
Disease Following The 

Cardiac Surgery 

 
خالقی و 
 همکاران 

 
2018 

A Thesis For 
Master (Msc) 

Degree In 
Nursing, 
Tehran 

University Of 
Medical 
Science 

 

 ویامدلی پ، به طور کلی مدل مراقبتی مبتنی بر نظریه آسودگی
ن هدفمند براي بیمار و خانواده وي در مراقبت از کودکا و

که  جراحی است. یهاي مادرزادي قلبی بعد ازمبتال به ناهنجار
 موجب کاهش عوارض دیسترس روانی و درد در ابعاد فیزیکی،

. به گردد اجتماعی و محیطی می -معنوي، فرهنگی-روانی
پایداري و ثبات فاکتورهاي ، موجب کاهش درد طوري که 

 .همودینامیک (تنفس، ضربان قلب ) است
4 The Perception Of 

Cardiac Surgery Patients 
On Comfortable 

Resources: A Qualitative 
Study 

شفیع پور و 
 همکاران
2020 

 

  Journal Of 
Qualitative 
Research In 

Health 
Sciences 

قلب  یجراح مارانیب آسودگی يازهایندر این مقاله به 
د و ابعا تیماه مربوط بهموضوع پرداخته شد که در آن چهار 

ل موضوعات شام نیا ظاهر شد. آسودگیاز منابع  مارانیدرك ب
ك حضور در"، "با پرستار یو انسان کیاحساس رابطه نزد"

 وخانواده  مارانیاز ب تیحما"، "مداوم و نظارت بر پرستار
 ود.ب "امن طیمح کی رقرار گرفتن د"و  "همساالن

نتایج حاکی از ضرورت مداخالت با درك نیازهاي واقعی 
 بیماران بوده است. 

5 Comforting Nurse: 
Patients’ Experiences 

And Perceptions 

جویباري و 
 همکاران
2005 

 

مجله دانشگاه علوم 
 پزشکی ایران

اي بر آنشناسایی مفاهیم آسودگی و ایجاد عه به در این مطال
به  شامل مطالب مربوط پرداخته شد. یافته ها بستريران بیما

 در دسترس بودن، برخورد انسانی و توجــه بـه راحتـی
  جسمی بوده است

6 Nursing Theories & 
Nursing Practice: Fourth 

Edition 
 

Marlaine C. 
Smith 

Marilyn E. 
Parker 

Davis 
Company,  

Philadelphia 

نظریه ین کتاب به طور اختصاصی به معرفی ا 21فصل 
د آن ربرآسودگی کولکابا، معرفی نظریه پرداز، ابعاد تئوري و کا

 می پردازد.

https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=16238
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=16238
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=16238
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=16238
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=16238
http://rjms.iums.ac.ir/article-1-431-en.pdf
http://rjms.iums.ac.ir/article-1-431-en.pdf
http://rjms.iums.ac.ir/article-1-431-en.pdf
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   ۲۰۱٥   
7 Comfort Of Hospitalized 

Patients: A Missed 
Concept 

جویباري و 
 همکاران
2006 

فصلنامه پرستاري 
 ایران

 

و  ها فته ها بیانگر آن بود که بیماران در ارتباط با سیاستیا
ن ای قوانین بیمارستان تنش هاي زیادي را تجربه می کنند و در
 . رندراستا جهت ایجاد آسودگی، خود بیماران نیز نقش فعالی دا

8 A Practical Guide For 
Frontline Workers 

During COVID-19: 
Kolcaba’s Comfort 

Theory 
 
 

Timothea 
Vo, 
۲۰۲۰ 

J Patient Exp 
 
 

ی پرسنل درمان در این پژوهش، به کاربرد تئوري آسودگی در
نگر آن بود که  پرداخته شد. نتایج بیا COVID-19در طول 

 متفاوت می باشد. همچنین آسودگی در افراد مختلف، يمعنا
در دوره  یشغل یکاهش فرسودگ يمراقبت از خود، برا جهت

ن لذا اجراي ایاست.  و کاربردي مهم اریبسپاندمی کووید، 
محافظ در  کینوان به عمی تواند روزمره  یدر زندگتئوري 
 عمل کند. COVID-19 یروان راتیبرابر تاث

9 Comfort experience in 
palliative care: a 

phenomenological study 
 

Coelho and 
et al 

 
۲۰۱٦  

 
BMC Palliative 

Care 

 دیرا از دتسهیل کننده و یا ممانعت کننده از آسودگی  عوامل
 بررسی نمودند.  ینیمراقبت تسک يدر بخش ها يبستر مارانیب

 ،ارمیب يازهایبه عنوان پاسخ به ن ینیمراقبت تسک"چهار موضوع 
 يریپذ بی، مقابله با آس شرفتهیپ يماریشدن ب یعیطب يالش برات

ر دد. از تحلیل یافته ها به دست آم "يبه بعد معنو یخود، گشودگ
م ، الئ، کنترل ع زیمتما طی، مح یانسان يمراقبت ها قیاز طرواقع 

 رگ وماز  یناش یناراحت کرده ورا تجربه  آسودگیو روابط ،  دیام
  ن امر ممانعت می کنند.از ای یو ناتوان میر

10 A Practical Application 
Of Katharine Kolcaba's 

Comfort Theory To 
Cardiac Patients 

Robin 
Krinsky  & 
Et Al 
۲۰۱٤ 

Applied 
Nursing 
Research 

 

 یلبرم قسند دچار مارانیکولکابا در رابطه با رنج بکاربرد نظریه 
 ی، روحیجسم "ودگیآس نهیزم چهاررا نشان داد که در آن 

 گرفت.قرار  یمورد بررس "یاجتماع یو فرهنگ یطی، محروانی
11 Usefulness of the 

comfort theory in the 
clinical nursing care of 
new mothers: critical 

analysis 
 

 Lima & et 
al  
 

2017 

Rev. Gaúcha 
Enferm 

 يبرا آسودگی هینظر يسودمندبررسی مطالعه  نیهدف از ا 
 د وحاکی از فوای ها افتهی مادران بود. ینیبال يمراقبت ها

 ابلق میمفاه رایزکاربرد این نظریه در این زمینه می باشد. 
ز ا يپرستار ینیکند که مراقبت بال یرا فراهم م ياستفاده ا

 شیفزاا به کند و یم لیتسه مانیزنان را در دوره پس از زا
اد نشان د میمفاه نیا دیی. تأمی نمایدآنها کمک  یسطح راحت

ف مختل مجموعه ها و محیط هايتوان در  یرا م هینظر نیکه ا
 .مورد استفاده قرار داد

12 Evolution Of The Mid 
Range Theory Of 

Comfort For Outcomes 
Research 

Katharine 
Kolcaba 

 
۲۰۰۱ 

Article In 
Nursing 
Outlook 

ر مورد بحث قراآسودگی  هیمراحل توسعه نظردر این مقاله، 
مفهوم  لیتحلی، فلسف يریکه شامل جهت گ گرفته است

 می باشد.  هیکاربرد نظر ،آسودگی
13 Application Of 

Katharine Kolcaba 
Comfort Theory In Post 

Operative Child: 
Delivering Integrative 

Comfort Care 
Intervention By Using 
Theory Of Comfort – 

Chandra 
,Raman, 
Kolcaba 

Katharine,  
 

۲۰۱٦ 

International 
Journal Of 

Science And 
Research 

(IJSR) 

کلکابا در  نیکاتر آسودگی هینظر کاربرد در پژوهش این 
ق . مداخالت طبکودکان بعد از عمل مورد استفاده قرار گرفت

 و ي، معنو ی، اجتماع ی، روان یجسم يدر جنبه هانظریه و 
 آسودگیبهبود سطح  نتایجقرار گرفت.  یمورد بررس یطیمح

 کودك را نشان داد.
 

14 Comfort Level Of 
Caregivers Of Cancer 

Patients Receiving 
Palliative Care 

Gayoso & 
Et Al 
2018 
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مراقب و  آسودگی زانیم نیارتباط ب یبررساین مطالعه به 
مربوط به مراقبت و  یاجتماع ی وشناخت تیجمع يرهایمتغ
 از پرداخته شد.  نتایج حاکی ماریو عالئم ب يعملکرد تیوضع

ت تح یسرطان مارانیب نیمراقب آسودگی زانیمارتباط مستقیم 
 و یشناخت تیجمع-یاجتماع يرهایبا متغ ینیمراقبت تسک

 .بوده است نمارایو عالئم ب يعملکرد تیوضع
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می نتیجه مراقبت با کیفیت آسودگی تئوري،  این در

غم آشنایی راست. علی که بر بیمار و خانواده متمرکز باشد

، این یک اصطالح پیچیده است که آسودگیهمه با ایده 

کلکابا از سه در زبان عادي چندین معنی و کاربرد دارد. 

ودگی نظریه پرستاري جهت توصیف سه نوع متمایز از آس

استفاده کرد. از کار اورالندو، که اظهار داشت پرستاران 

نیازهاي بیماران را برطرف می کنند. کار هندرسون، که 

کارکرد اساسی انسان را توصیف می کرد که باید براي  13

 Patersonهموستاز حفظ شود، از کار پترسون و زدراد (

& Zderad ( مک که معتقد بودند بیماران می توانند با ک

در واقع راحتی . )4( پرستاران از مشکالت خود فراتر روند

و ناراحتی بیماران جنبه اي مهم براي مراقبت بوده که می 

تواند به عنوان راهنماي مراقبت هاي ارائه شده براي 

نیازهاي بیماران و به حداکثر رساندن تأثیر مداخالت 

آسودگی استفاده گردد. کلکابا، راحتی را در سه نوع 

و  نیازهاي آسودگی(تسکین، سهولت، آسودگی متعالی)

چهار زمینه تجربه انسانی (جسمی، روحی روانی، محیطی 

و اجتماعی) تعریف می کند. اگرچه برخی از مداخالت 

آسودگی به نظر ساده می باشند (مانند در دسترس بودن، 

عالقه، حمایت)، اما می توانند به طور چشمگیري بر 

 . )9( وضعیت آسودگی تأثیر بگذارند

آسودگی مساله اي پویا بوده و حالتی دائمًا در حال 

با رفع  )،Releif(نیتسکتغییر دارد. به گونه اي که جهت  

نیازهاي آسودگی فردي بیماران یا افراد در موقعیت هاي 

 .و آسودگی حاصل می گردداحساس آرامش مختلف، 

 جهت دستیابی به نوع دوم آسودگی، یعنی سهولت

)Ease( دهد  یکه به آنها امکان م یطیادر شر مارانیب

 حالت داشته باشند، راحت هستند. تیرضا ابوده یآرام 

 یرخ م یهنگام) Transcendence( تعالآسودگی م

رفته و خود قرار گ يدهد که فرد باالتر از چالش ها

 يماریب يغلبه بر چالش ها يبرا ییاحساس قدرت و توانا

 یتجربه مدر آن آسودگی که زمینه جسمی  .داشته باشد

و  یاحساسات بدنی، جسم يها ینگرانشود، مربوط به 

. است رهیو غ یمنیعملکرد ا کیهموستات يها سمیمکان

عزت،  ،از خود یدرون یمربوط به آگاه یروان یروحزمینه 

مربوط  طیمحو غیره می باشد. فرد  یزندگ ي، معناتیهو

(دما، نور، صدا، بو، رنگ،  یتجربه انسان یخارج نهیبه زم

به  یاجتماع یفرهنگزمینه  و) رهیو غ منظره بلمان،م

 يسنت ها ی،و اجتماع یخانوادگي، فرد نیروابط ب

 . )10( داشاره داری ها و اعمال مذهب نیی، آیخانوادگ

آسودگی که: نیاز به  استاین نظریه آسودگی فرضیات 

می آسودگی اساسی است،  افراد به طور کلی احساس 

می توانند سالم یا ناسالم آسودگی کنند،  اقدامات احساس 

بیشتر (اگر از راه هاي سالم حاصل شود) آسودگی باشند، 

چهار زمینه اي که در  منجر به بهره وري بیشتر می شود.

گی توسط بیماران تجربه می شود ازکل گرایی آنها آسود

وقتی این چهار زمینه تجربه با  در پرستاري ناشی می شود.

سه نوع نیاز آسودگی کنار هم قرار می گیرند، یک ساختار 

شبکه اي ایجاد می شود که آسودگی را به عنوان نتیجه 

 چتر جهینت کآسودگی یشبکه پوشش می دهد. در واقع 

مانند  ییها یاز ناراحت ییر به رهااست که منجمانند 

 يانزوا ایو  یطیمح يدرد، عوامل استرس زا ،اضطراب

موجود در شبکه با هم  يها سلول شود. یم یاجتماع

قسمت از  کیکه به آسودگی مداخالت  شته وارتباط دا

شبکه  يها تمام قسمت يشود، بر رو یشبکه انجام م

 .)4( گذارد یم ریتأث

خود را این گونه ارائه  هینظر میچهار متاپاراداکالکابا 

 ی عیتی یا ذهنیابیارز ندیبه عنوان فرآ يپرستارمی دهد. 

شدن برآورده  ي، اقدامات الزم براآسودگی بیمار يازهاین

 هیپا خط با سهیمقا جهت مجدد اقدامات یابیو ارز ازهاین

 ردیگ یکه تحت مراقبت قرار م يماریبتعریف شده است. 

باشد که به  یجوامع اوسسه یفرد، خانواده، م کیتواند  یم

است  يهر جنبه ا طیمح دارند. ازین یبهداشت يمراقبت ها

 واندمی ت و برگرفته دررا وسسه م ای، خانواده ماریکه ب
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آسودگی مورد دستکاري قرار بهبود  يتوسط پرستار برا

نشان دهنده عملکرد مناسب است،  یسالمت گیرد.

 فیجامعه تعر ای، خانواده، گروه ماریهمانطور که توسط ب

 .)11( شده است

نظریه آسودگی، سه نوع مداخله تسکین دهنده   طبق

وجود دارد: فنی (شامل داروها، درمان ها، برنامه هاي 

(اقدامات حمایتی پرستار، گوش دادن  نظارت)، مربیگري

فعال، ارجاع به سایر اعضاي تیم مراقبت هاي بهداشتی، 

وکیل مدافع بودن، اطمینان خاطر)  و آسودگی براي روح( 

خاص، جامع و وقت گیر بیشتري براي شامل موارد 

پرستاري است مانند ماساژ پشت یا ماساژ دست، تصاویر 

هدایت شونده، موسیقی یا هنر درمانی، پیاده روي در 

بیرون و یا برنامه هاي ویژه براي اعضاي خانواده).  دو نوع 

مداخله اخیر به میزان قابل توجهی به مهارت بیشتري از 

همان چیزي است که بیماران بیشتر  پرستاري نیاز دارند و

به یاد می آورند. پرستاران ابتدا بر مداخالت فنی تمرکز 

کرده و در صورت اجازه زمان، تکنیک هاي مربیگري را 

آنها  يو خانواده ها مارانیب ياما مهم برااجرا می کنند. 

و  تربیتاست که مستند نشده است، مانند  يموارد

 .)4( روح آسودگی

و  افتهی تیمحبوببه خاطر سادگی  آسودگی هینظر

قابلیت کاربرد در یخش هاي داخلی جراحی، مامایی، 

 يخانه های، واحد سوختگ ، مانیپس از زا يمراقبت ها

 یبعد از عمل، جراح يمراقبت های، وگرافیآنژ ،نسالمندا

 . )12( یی و مراقبت معنوي کاربرد داردسرپا

 بحث و نتیجه گیري
با توجه به اهمیت مساله آسودگی در محیط پر تنش 

درمانی و شرایط بیماري، این تئوري قابلیت کاربرد 

 . جامعیت تئوريگسترده اي در مجموعه هاي مختلف دارد

آسودگی به گونه اي است که  توسط محققان در محیط 

 هاي مختلف به کار گرفته شده است. 

بررسی ) با هدف 1397( مطالعه اي خالقی و همکاران

تاثیر مدل مراقبتی مبتنی بر نظریه ي آسودگی بر 

همودینامیک کودکان بعد از  دیسترس، درد و شرایط

مدل  نشان داد ي قلبیجراحی ناهنجاري هاي مادرزاد

 ي آسودگی به عنوان مدلی پویا و مراقبتی مبتنی بر نظریه

که موجب  ي وي است هدفمند براي بیمار و خانواده

کاهش عوارض دیسترس روانی و درد در ابعاد فیزیکی، 

 . )3( گردد اجتماعی و محیطی می-معنوي، فرهنگی-روانی

Chandra   نیز از این تئوري با  2013(  و همکاران (

 اطفال PICUبخش  درئوري آسودگی هدف بررسی ت

 يبرااستفاده نمودند. بر اساس چهارچوب این تئوري، 

و ارائه مداخالت  يزی، برنامه رماریب تیوضع یابیارز

 يمداخالت در جنبه ها نیاگشت. استفاده آن مراقبت از 

مورد توجه  یطیو مح ي، معنوی، اجتماعی، روانیجسم

آسودگی هبود سطح ب ياستفاده از تئور جهینت قرار گرفت.

 .)13( کودك را نشان داد

واقع این تئوري مخصوص طیف سنی خاصی نمی  رد

باشد. همچنین مساله مهم دیگر، در برگرفتن بیمار و 

 خانواده با هم و به عنوان یک واحد به هم پیوسته می

ش ز رواباشد. به طوریکه با رفع نیازهاي بیمار و خانواده، 

هاي مختلفی جهت رسیدن به تسکین و آسودگی استفاده 

یگر دستا گسترده بودن طیف اقدامات از می کند. در این را

ه نقاط قوت مربوط به تئوري به شمار می رود. به طوریک

، منحصرا به روش هاي طبی اکتفا نکرده و روش هاي نوین

 طب مکمل و طب سنتی را نیز شامل می شود. 

 و همکاران  Coelhoهمانطور که یافته هاي مطالعه   

ی نیر مراقبت تسکدآسودگی تجربه )، که با هدف  2016(

 قیاز طربیانگر آن بود که این بیماران  انجام شد نیز

و  دی، امی، کنترل عالمتزیمتما طی، محیمراقبت انسان

 .   )9( کنند یرا تجربه مآسودگی روابط، 

مربوطه محدود به  سودمندي تئوري و مداخالت 

وضعیت هاي حاد نبوده و در بیماري هاي مزمن نیز 
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و   Gayosoکاربرد وسیعی دارد. در این راستا پژوهش 

 یسرطان مارانیمراقبان بآسودگی سطح ) 2018( همکاران

 ی، نیز موید همین مطلب می باشدنیتحت مراقبت تسک

) 2016( و همکاران   Lima از طرف دیگر .)14(

اري پرست يمراقبت ها يبراآسودگی را  يتئور يسودمند

ارائه  يسودمند اریبراساس معارزیابی نمودند. از مادران 

ها  افتهی بارنوم يپرستار يتئور يانتقاد لیشده در تحل

ي سودمندي ارهایمطابق با مع هینظر نینشان داد که ا

کند که  یرا فراهم م يقابل کاربرد میمفاه رایز است.

 مانیرا از زنان در دوره پس از زا ینیبال يمراقبت ها

می آنها کمک آسودگی سطح  شیافزا بهکرده،  لیسهت

را  يتئور نیکه ا گر آن استنشان  میمفاه نیا دیی. تأکند

 .)11( مختلف استفاده کرد مجموعه هاي توان در  یم

از آنجایی که در این نظریه جهت رسیدن به آسودگی، 

 نیراببه محیط و عوامل محیطی نیز توجه شده است، 

 طالعه اي در این راستا بر) م2014( و همکاران ینسکیکر

 هینظری انجام دادند. نتایج موید آن است که قلب مارانیب

آسودگی براي این بیماران موجب ایجاد اوقات آرام شده 

 يکاربردها که براي بیماران قلبی مهم می باشد. همچنین

 باشد می دیمفي داشته و پرستار واضحی و شفافی در

)10(.  

 يمهم برا يجنبه ا مارانیب یو ناراحت یراحتدر واقع 

 يمراقبت ها يراهنما بوده که می تواند به عنوانمراقبت 

 ریندن تأثو به حداکثر رسا مارانیب يازهاین يارائه شده برا

 متونوجود  نیبا ا آسودگی استفاده گردد.مداخالت 

دهد  ینشان م يشتریتوجه ب یجسمآسودگی همچنان به 

 نیا نیکه معموالً در بآسودگی  يجنبه ها رسای به و

در . شود یم یشود، توجه کم یمشاهده م مارانیب

شخص  یاغلب با بعد جسمآسودگی ، یقبل قاتیتحق

مطالعه نشان داد که عالوه بر  نیل، احا نیبا ا  همراه است.

وجود دارد که به طور  زین يگری، عوامل دیعالئم جسم

شود که  یم مارانیب یو ناراحت یباعث راحت یقابل توجه

 .)9( در نظر گرفته شود دیبا

در این زمینه، این تئوري  با نظر به مطالعات مختلف

کاربرد در افراد سالم جامعه و بیماران دچار قابلیت 

مشکالت حاد یا مزمن را دارا می باشد. همچنین در تمام 

سطوح پیشگیري اولیه، ثانویه و ثالثیه می تواند مورد 

عالوه بر سهولت کاربرد  استفاده  قرار گیرد. در واقع

وگستردگی این تئوري در سطوح مختلف جمعیتی و 

درمانی، توجه به همکاري هاي بین حرفه اي  -بهداشتی

جهت نیل به آسودگی همه جانبه، ارتقاء کیفیت زندگی و 

رضایتمندي، نیز از نقاط قوت این تئوري به شمار می رود. 

خانواده ها، به با نظر به اینکه مهم ترین نیاز بیماران و 

خصوص در شرایط سخت و تنش زا، آسودگی می باشد. 

این آسودگی طیفی از اقدامات را شامل می شود. پرستاران 

نیز به عنوان افرادي که بیشترین ارتباط و تماس را با 

بیماران و خانواده دارند، نقش مهمی در ایجاد آسودگی 

در بخش، با دارند. به طوریکه علیرغم فشارها و مشغله زیاد 

انجام دادن اقدامات ساده نیز می توانند موجب آسودگی 

بیمار و خانواده شده و کیفیت مراقبت ها را افزایش دهند. 

اما در این میان مسئله اي که مورد اغماض قرار گرفته و 

کمتر به آن توجه می شود، جامعیت این مفهوم است. در 

کم توجهی واقع اهمیت دادن بیش از حد به بعد جسمی و 

به سایر ابعاد، منجر به پرداختن کمتر به این تئوري و 

کاربرد وسیع آن می شود. در صورتی که با توجه سبک 

زندگی امروزه و افزایش استرسورهاي محیطی مانند عوامل 

اجتماعی، اقتصادي، بحران هاي سالمتی همچون پاندمی 

کووید و افزایش شیوع بیماري هاي مزمن، ابعاد روحی 

انی و اجتماعی آسودگی در اولویت زندگی افراد جامعه رو

قرار می گیرد. انتظار می رود که افراد دست اندر کار در 

سالمت عمومی جامعه با نظر به ابعاد این تئوري به نحو 

موثر تر و جامع تري به مهم ترین مساله بشر امروز یعنی 

الت آسودگی بپردازد. لذا با برنامه ریزي بهتر به همراه عد
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در توزیع و دسترسی به منابع، به ارتقا سطح زندگی افراد، 

 خانواده ها و سالمت جامعه بیانجامد. 

 تشکر و قدردانی
ن عوامل و داورا سنجی نکتـهو بدینوسیله از همکاري 

ر خود سـعی دارزشمند مجله وزین یافتـه کـه بـا نظرات 

 یسپاسگزاري م، علمـی ایـن مقالـه داشته اند ءارتقـا

این طرح با کد اخالق.  الزم بـه ذکـر اسـت شـود.

IR.GOUMS.REC.1400.135   در معاونت پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی کمیته اخـالق در پـژوهش و 

 ثبت رسیده است. گلستان به
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Abstract 

Background:  Comfort is a basic human need in all stages of life  .It has a multidimensional and 

holistic concept in care. So that whenever the need for comfort is provided, patients are more able 

to develop healthy behaviors  .Patient comfort is an integral part of nursing and nursing art. 

Materials and Methods: This article is a review study that was conducted in 1400 by searching 

databases 10  years (from 2010 to 2020). After deleting articles that were not in Persian and English 

or the entire article could not be accessed, 14 articles were found as a result of the search. 

Results: Kolcaba defines comfort in three types of comfort needs (relief, ease, Transcendence) and 

four areas of human experience (physical, mental, environmental, and social). Comfort theory has 

become popular because of its simplicity and its applicability to various ices. 

Conclusion: The most important need of patients and families, especially in difficult and stressful 

conditions, is comfort. This convenience includes a range of actions. Nurses, as the people who 

have the most contact with patients and family, also play an important role in creating comfort. 

Keywords: Nursing Theory, Kolcaba, Comfort. 
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