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Evaluation of the Level of Spiritual Health in Patients
Undergoing Hemodialysis

Introduction: Chronic and debilitating diseases confront the person with questions about the
meaning and purpose of life. Many patients recognize spiritual health as a factor that creates
meaning and purpose in life and promotes quality of life. Therefore, the aim of this study was to
evaluate the level of spiritual health in patients undergoing hemodialysis.
Materials and Methods: In this descriptive correlational study, 82 patients undergoing
hemodialysis were selected by census method. The study population was all patients undergoing
hemodialysis referred to the hemodialysis center. Necessary data were collected using the
Pulotzin and Ellison Spiritual Health Questionnaire and analyzed using descriptive and inferential
statistics.
Results: The mean age of patients was 60.9 12 12.5, most of whom were female (54.4%), and
96.3% of the research units were married, of which 61% had a history of underlying diseases.
Findings showed that the religious and spiritual health of patients undergoing hemodialysis is
moderate and also the existential health of these people is low.
Conclusion: The results of this study show that spiritual health in people undergoing
hemodialysis is moderate. Due to the effect of chronic renal failure and hemodialysis on various
physical and mental dimensions of patients, nurses with a holistic care approach with an emphasis
on the spiritual dimension of care to strive to improve the spiritual health of patients.
Keywords: Spiritual Health, Hemodialysis, Renal Failure.

C

hronic diseases such as kidney failure are the most important problems of the health care systems
and patients have different degrees of stress dependent to the time spent in hospital and how
long they are under intensive care. Psychological stress affects a person not only physically, but
also emotionally, which in turn has negative impacts on body health. Studies have shown that the
majority of dialysis patients have limitations in physical and emotional roles as well as occupational
and cognitive function. Spirituality as a human dimension and with the understanding of its role in the
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healing of people is increasingly considered. It is known as an essential element of clinical care to meet
the mental needs of people with the chronic disease. Also, as one of the important aspects of human
existence, it has an important relationship with people's health. Spiritual health has been proposed as
one of the dimensions of health along with physical, mental and social health. A person's health depends
on a balance between these dimensions, and in the face of illness, a person responds to illness with all
its existential dimensions; therefore, without considering the spiritual dimension of man, it is not
possible to know his/her body and mind and take action or intervention for its health. Empirical evidence
has shown that spiritual supports can serve as an effective palliative care for patients with advanced and
chronic diseases. Chronic and debilitating diseases, such as kidney failure, leave people with questions
about meaning and purpose of life, and many patients recognize spiritual health as a factor that creates
meaning and purpose of life to promoting quality of life. The aim of this study was to evaluate the level
of spiritual health in patients undergoing hemodialysis.
Materials and Methods
The present study was a descriptive correlational study that was performed on patients referred to the
hemodialysis center of Ostad Motahhari Hospital in Jahrom. Sampling was done by census method
according to the characteristics of research units and their willingness to participate in the study. The
study population was 82 dialysis patients and the inclusion criteria were as follows: 1. having chronic
kidney failure diagnosed by a treating physician and recorded in their medical records, 2. ability to
speak Persian, 3. having full consciousness and the ability to work with the researcher and 4. having
the physical fitness necessary to answer the researcher's questions. Data were collected using a
questionnaire including demographic characteristics (age, history of chronic kidney disease, history of
dialysis, family history) and standard Paloutzian and Ellison spiritual health questionnaire. The standard
Paloutzian and Ellison Spiritual Health Questionnaire contains 20 questions. 10 of which measure
religious health and the other 10 questions measure existential health. On the other hand, spiritual health
includes both existential and religious dimensions. Religious health refers to the satisfaction that comes
from being associated with a higher power, and existential health refers to trying to understand the
meaning and purpose of life. The range of religious and existential health scores is 10-60, the higher
the score, the higher the sign of religious and existential health. The spiritual health score is the sum of
these two subgroups, the range of which is considered to be 20-120. Spiritual health was divided into
three levels: low (20-40), medium (41-99) and high (120-100). The answers to the questions were
categorized into six options from "strongly disagree to strongly agree". Necessary data were collected
and analyzed using descriptive and inferential statistics.
Results
In this study, 82 patients undergoing hemodialysis were studied. The mean age of patients was
60.9±12.5, most of whom were women (54.4%). Also, 96.3% of them were married, of which 61% had
a history of underlying diseases. The patients had a mean history of 5.1±2.8 years of chronic kidney
disease and were treated with hemodialysis for 2±4.6years. The findings showed that the dimension of
religious health in women was significantly higher than Men (P <0.05), while there was no significant
difference between women and men in existential and spiritual health. But significant differences were
observed in existential and spiritual health in patients without underlying disease. Religious, existential,
and spiritual health have also been shown to decrease with age; while increasing the duration of dialysis
and having chronic kidney disease, each of these dimensions increased. The average dimension of
spiritual health in married people was higher than single people and also in patients with no underlying
disease and family history, the dimensions of spiritual health are higher. (Of course, none of the
decreases and increases are statistically significant.) Also, the religious and spiritual health of patients
undergoing hemodialysis is at a moderate level, as well as the existential health of these people is at a
low level.
Conclusion
The results showed that the religious and spiritual health of patients undergoing hemodialysis is
moderate and also the existential health of these people is low, which can be due to the fact that the
Iranian people are religious people in terms of cultural conditions and for adapting to critical situations,
they turn more to religion. One of the limitations of the study is the individual and psychological
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differences of individuals in answering the questions of the questionnaires. In addition, it is suggested
that the necessary training in the spiritual dimension of patients undergoing hemodialysis be done and
then the necessary evaluations for the effectiveness of these trainings to be reviewed in order to provide
a better recovery and life for these patients. It is also recommended that this study be carried out on a
larger scale. Due to the effect of chronic renal failure and hemodialysis on various physical and mental
dimensions of patients, nurses with a holistic care approach with an emphasis on the spiritual dimension
of care can improve the level of spiritual health of patients.
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چکیده
مقدمه :بیماریهای ناتوانکننده و مزمن ،فرد را با سؤؤؤتا تی درباره معنا و هدف در زندگی مواجه میکنند .بسؤؤؤیاری از بیماران
سالمت معنوی را بهعنوان عامل ایجاد معنا و هدف در زندگی و ارتقاء دهنده کیفیت زندگی می شناسند .بنابراین هدف این مطالعه
بررسی سطح سالمت معنوی در بیماران تحت درمان با همودیالیز بود.
مواد و روشها :در این مطالعه تو صیفی همب ستگی  82بیمار تحت درمان با همودیالیز به روش سر شماری انتخاب شدند .جامعه
پژوهش کلیه بیماران تحت همودیالیز مراجعهکننده به مرکز همودیالیز بودند .به کمک پرسؤؤشؤؤنامه سؤؤالمت معنوی پولوتزین و
الیسون دادههای زم گردآوری شد و با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
نتایج :میانگین سؤؤنی بیماران  60/9±12/5بود که بیشؤؤتر زن بودند  54/4درصؤؤد  ،همچنین  96/3درصؤؤد از واهدهای پژوهش
متجاهل بودند که از میان تمام شرکتکنندگان  61در صد آنها سابقه بیماریهای زمینهای دا شتند .یافتههای پژوهش ن شان داد
که سالمت مذهبی و معنوی بیماران تحت همودیالیز در سطح متو سط و همچنین سالمت وجودی این افراد در سطح پایین قرار
دارد.
نتیجه گیری :نتایج ها صل از این پژوهش ن شان میدهد سالمت معنوی در افراد تحت همودیالیز موردبرر سی در سطح متو سطی
قرار دارد .با توجه به تأثیر نار سایی مزمن کلیه و همودیالیز بر ابعاد مختلف ج سمی و روانی بیماران پیشنهاد میگردد پر ستاران با
رویکرد مراقبت کلنگر با تأکید بر بعد معنوی مراقبت در دستیابی به ارتقاء سطح سالمت معنوی بیماران تالش کنند.
کلمات کلیدی :سالمت معنوی ،همودیالیز ،نارسایی کلیه.
*نویسنده مسئول :فاطمه نسیمی .کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم ،جهرم ،ایران ،تلفن ،0989171259335
ایمیلnasimif@yahoo.com :
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مقدمه
شیوع بیماری نارسایی مزمن کلیه به د یل مختلفی در جهان در هال
افزایش ا ست .متو سط ر شد جهانی این بیماری در پنج سال گذ شته
ه شت در صد در سال بوده ا ست .این ر شد در ایران بی شتر از متو سط
ر شد جهانی و در هدود  12در صد میبا شد [ .]1نار سایی مزمن کلیه
شؤروعی آرام و مزمن دارد و در طول آن صؤدمهی غیرقابلبرگشؤت به
بافت کل یه ها رخ میدهد و ن های تاً عملکرد کل یه ها برای هفظ ه یات
نارسؤؤؤا شؤؤؤده و اسؤؤؤتفاده از یکی از درمان های جایگزین کار کلیه
همودیالیز ،دیالیز صفاقی یا پیوند کلیه موردنیاز خواهد بود [.]2
بیماریهای مزمن ازجمله نار سایی کلیه بزرگترین م شکل سی ستم
مراقبت بهداشتی هستند؛ افراد مبتالبه آن ،زمان بستری در بیمارستان
و مدتی که تحت مراقبتهای ویژه هسؤؤؤتند کموبیش دچار اسؤؤؤترس
می شوند .ا سترسهای روانی تنها فرد را ازنظر ج سمی تحت تأثیر قرار
نمیدهد ،بلکه ازنظر روهی نیز بر او تأثیر می گذارد که این موضؤؤؤوع
خود بر سؤؤؤالمتی اثرات منفی دارد [ .]3مطالعات نشؤؤؤان دادهاند که
اکثریت افراد دیالیزی در محدودیت نقش جسؤمانی و محدودیت نقش
اهساسی و وضعیت شغلی و عملکرد شناختی ،عملکرد پایین داشتند
[ . ]4
معنویت بهعنوان یک بعد انسانی و با درك نقشی که در بهبودی افراد
دارد -بهطور روزافزونی موردتوجه قرارگرفته اسؤؤت؛ چنانکه بهعنوان
عنصر اساسی مراقبت بالینی جهت برآورده شدن نیازهای روهی افراد
مبتالبه بیماری شؤؤناختهشؤؤده اسؤؤت [ .]5همچنین بهعنوان یکی از
جنبههای مهم از وجود آدمی ،ارتباط مهمی با سالمت افراد دارد [.]6
برخی مطالعات بیانگر آن اسؤؤت که بدون سؤؤالمت معنوی ،دیگر ابعاد
زیسؤؤؤتی ،روانی و اجتماعی نمیتواند عملکرد درسؤؤؤتی داشؤؤؤته یا به
هداکثر ظرفیت خود برسند [.]7
میتوان باور داشت که دیدگاه معنوی روی باورها ،نگرشها ،ارزشها و
رفتارها تأثیر عمیق دارد که بر روی بیو شیمی و فیزیولوژی بدن تأثیر
میگذارد .این تأثیر روی فکر و بدن به نام تندرستی سالمت معنوی
تأمین می شود [ .]8سالمت معنوی بهعنوان یکی از ابعاد سالمتی در
کنار سالمت جسمی ،روهی و اجتماعی مطرحشده است [ .]9سالمتی
یک فرد به تعادل بین این ابعاد بستگی دارد [ ]10و فرد در مواجهه با
بیماری ،با تمام ابعاد وجودی خود به بیماری پاسؤؤؤ میدهد؛ پس
بدون توجه به بعد معنوی انسان ،نمیتوان جسم ،روان او را شناخت و
برای سؤؤالمت آن اقدامی یا مداخلهای کرد [ .]5شؤؤواهد تجربی نشؤؤان
دادهاند همایت معنوی میتواند بهعنوان یک مراقبت تسؤؤؤکینی متثر
برای بیماران مبتالبه بیماریهای پیشرفته و مزمن عمل کند [.]11
رضؤؤؤایی و همکاران در تحقیق خود یافتند که بین ایمان درونی،
سؤالمت معنوی ،امید و سؤایر ها ت مثبت خلقی ،ارتباط مسؤتقیم
وجود دارد که باعث سؤؤازگاری افراد با بیماری خود میشؤؤود [.]12
جنی و هم کاران در م طال عهی خود در یافت ند معنو یت بهعنوان
راهکاری رایج برای مقابله با م شکالت روانی نقش متثری بر سالمت
روانی و جسؤؤمی افراد دارد [ .]13پیشآگهی طو نیمدت افراد تحت
در مان با همود یالیز ،ت حت تأثیر ک فا یت در مان با د یالیز قرار دارد و
بررسؤؤؤی آن در اداره افراد ت حت همود یالیز دارای اهم یت ویژهای
میباشؤؤؤد .درواقگ اگر همودیالیز انجامشؤؤؤده از کفایت زم برخوردار

نباشؤؤد ،سؤؤطح توکسؤؤینهای خون و عالئم بالینی فرد بهخوبی کنترل
نشده و بنابراین میزان ناتوانی و مرگومیر افراد افزایش مییابد.
بیماریهای ناتوانکننده و مزمن ،فرد را با ستا تی درباره معنا و هدف
در زندگی مواجه میکنند و بسؤؤؤیاری از بیماران سؤؤؤالمت معنوی را
بهعنوان عا مل ای جادکن نده مع نا و هدف در ز ندگی و ارت قاء ده نده
کیفیت زندگی می شنا سند .لذا با توجه به اهمیت سالمت معنوی در
بیماران همودیالیزی ،این مطالعه باهدف بررسی سطح سالمت معنوی
در بیماران تحت درمان با همودیالیز شؤؤؤهرسؤؤؤتان جهرم انجامگرفته
است.

روش کار
مطالعه هاضر ،یک مطالعه توصیفی همبستگی بود که بر روی بیماران
مراجعهکننده به مرکز همودیالیز بیمار ستان ا ستاد مطهری شهر ستان
جهرم در سال  1395انجام شد .نمونهگیری به روش سر شماری و با
توجه به مشؤؤخصؤؤات واهدهای پژوهش و تمایل آنان به شؤؤرکت در
مطالعه انجام شؤؤؤد .جامعه پژوهش  82بیمار تحت درمان با دیالیز
مراجعهکننده به بیمار ستان شهر ستان جهرم بود .معیارهای ورود در
مطالعه به این شؤؤرح بود .1 :ابتال به بیماری نارسؤؤایی مزمن کلیه که
توسؤؤؤط پزشؤؤؤک معالجه تشؤؤؤخید داده و در پرونده پزشؤؤؤکی آنها
درجشؤؤده .2،توانایی سؤؤخن گفتن به زبان فارسؤؤی .3 ،برخورداری از
هوشؤؤؤیاری کامل و قدرت همکاری با پژوهشؤؤؤگر  .4برخورداری از
آمادگی جسمی زم برای پاسخگویی به ستا ت پژوهشگر باشد.
داده ها با ا ستفاده از پر س شنامه ،شامل خ صو صیات دموگرافیک سن،
سؤؤؤابقه بیماری مزمن کلیوی ،سؤؤؤابقه دیالیز ،سؤؤؤابقه خانوادگی و
پرسؤؤشؤؤنامه اسؤؤتاندارد سؤؤالمت معنوی  Paloutzianو Ellison
جمگآوری شد .پر س شنامه ا ستاندارد سالمت معنوی  Paloutzianو
 Ellisonهاوی  20ستال ا ست؛ که  10ستال آن سالمت مذهبی و
 10سؤؤؤتال دیگر سؤؤؤالمت وجودی را اندازهگیری میک ند .از طرفی
سالمت معنوی دربرگیرنده دو بعد وجودی و مذهبی میباشد .سالمت
مذهبی به رضایت ناشی از ارتباط با یک قدرت برتر و سالمت وجودی
به تالش برای درك معنا و هدف در زندگی اطالق میشؤؤؤود .دامنهی
نمرهی سالمت مذهبی و وجودی ،هرکدام به تفکیک  60-10میباشد.
هر چه نمرهی بهدسؤؤتآمده با تر باشؤؤد نشؤؤانهی سؤؤالمت مذهبی و
وجودی با تری اسؤؤت .نمرهی سؤؤالمت معنوی ،جمگ این دو زیرگروه
است که دامنهی آن  120-20در نظر گرفتهشده است .سالمت معنوی
به سؤؤه سؤؤطح پایین  40-20متوسؤؤط  41-99و با 120-100
تق سیمبندی گردید .پا س ستا ت به صورت لیکرت شش گزینهای از
«کامالً مخالفم تا کامالً موافقم» دسؤؤتهبندی شؤؤد [ .]14در مطالعهی
رضایی و همکاران ،روایی پرس شنامهی سالمت معنوی از طریق اعتبار
محتوا مشخد شد و پایایی آن با ضریب آلفا کرونباخ  ./82مورد تائید
قرار گرفت [.]12
ماله ظات اخالقی پژوهش شؤؤؤؤا مل تصؤؤؤو یب طرح به شؤؤؤ ماره
 IRJUMS.REC.1395.135و اخذ مجوز از م عاونت پژوهشؤؤؤی،
کسب اجازه از مسئولین بیمارستان ،جلب رضایت و همکاری بیماران،
دادن اطمینان جهت محرمانه ماندن اطالعات و اجازه خروج از مطالعه
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یافتههای پژوهش نشؤؤان داد که بعد سؤؤالمت مذهبی در زنان بهطور
معنیداری بیشؤؤؤتر از مردان اسؤؤؤت  ، P<0.05درهالی که در ب عد
سالمت وجودی و سالمت معنوی تفاوت معنیداری بین زنان و مردان
دیده نشد .جدول . 2
بر اسؤؤاس یافتههای جدول  3سؤؤالمت وجودی و سؤؤالمت معنوی در
بیمارانی که بیماری زمینهای ندارد؛ تفاوت معنیداری مشؤؤاهدهشؤؤده
ا ست .همچنین دیده شد با افزایش سن ،سالمت مذهبی ،وجودی و
معنوی کاهش مییابد؛ درهالیکه با افزایش مدتزمان دیالیز و داشتن
بیماری مزمن کلیه ،هر یک از ابعاد مذکور افزایش می یابد .میانگین
ابعاد سالمت معنوی در افراد متأهل نسبت به افراد مجرد بیشتر بود و
همچنین در بیماران با عدم بیماری زمینهای و سؤؤابقه خانوادگی ابعاد
سالمت معنوی بی شتر میبا شد .البته هیچکدام از کاهش و افزایشها
ازنظر آماری معنیدار نیستند

در صورت تمایل میباشد ...مدتزمان تکمیل پرسشنامهها  20الی 30
دقیقه بود .اطالعات وارد نرمافزار آماری  spss.v15شؤؤؤد .اطالعات با
اسؤؤؤت فاده از آ مار توصؤؤؤیفی جداول ،م یانگین و انحراف مع یار و آ مار
استنباطی آزمون تی مستقل مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

یافتهها
در این مطالعه  82بیمار تحت درمان با همودیالیز ،موردبررسؤؤی قرار
گرفتند .میانگین سؤؤنی بیماران  60/9±12/5بود که بیشؤؤتر زن بودند
 54/4درصؤؤؤد  ،همچنین  96/3درصؤؤؤد از واهدهای پژوهش متأهل
بودند که از میان تمام شؤؤؤرکتکنندگان  61درصؤؤؤد آن ها سؤؤؤابقه
بیماری های زمینهای داشؤؤؤتند .بیماران موردمطالعه بهطور میانگین
 5/2±1/8سال سابقه بیماری مزمن کلیوی دا شتند که  4±2/6سال
تحت درمان با همودیالیز قرار داشتند جدول . 1
جدول  :1میانگین و انحراف معیار مشخصات دموگرافیک واهدهای پژوهش
مشخصه
سن

سابقه بیماری مزمن کلیه

سابقه دیالیز

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

زن
مرد
کل
زن
مرد
کل
زن
مرد
کل

60.4
61.5
60.9
4.6
5.1
4.8
3.7
4.4
4.0

11.2
14.0
12.5
2.5
2.8
2.6
2.3
2.9
2.6

16
34
16
2
2
2
1
1
1

81
88
88
12
12
12
10
10
10

جدول  :2مقایسه میانگین ابعاد سالمت معنوی بیماران تحت همودیالیز برهسب جنس
مشخصه
سالمت مذهبی

سالمت وجودی

سالمت معنوی

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

زن
مرد
کل
زن
مرد
کل
زن

48.3
46.4
47.4
40.5
40.1
40.3
88.8

3.4
3.9
3.7
5.3
4.5
4.9
6.05

41
37
37
30
28
28
75

56
53
56
50
48
50
106

مرد

86.5

6.3

72

96

کل

87.7

6.5

72

106

آماره آزمون

مقدار p

-2.14

0.032

-0.28

0.776

-1.63

0.108

جدول  :3مقایسه میانگین سالمت مذهبی ،وجودی و معنوی برهسب متغیرهای دموگرافیک
مجرد
سالمت وجودی
سالمت معنوی
سالمت مذهبی

متأهل

40.4±4.8
38.7±9.7
P=0.892
87.8±6.3
85.0±11.5
P=0.473
47.5±3.7
46.3±5.7
P=0.756

سابقه خانوادگی

سابقه خانوادگی ندارد

بیماری زمینهای

بیماری زمینهای

دارد

ندارد

دارد

39.1±4.7

42.1±4.8

38.9±5.7

40.7±4.7

P=0.001
86.5±6.2

P=0.181
89.6±6.6

86.3±8.4

P=0.026
47.4±3.9

88.1±5.9
P=0.305

47.5±3.5
P=0.901
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جدول  :4میانگین ±انحراف معیار ابعاد سالمت معنوی
انحراف معیار±میانگین

مقدار p

سالمت مذهبی

47/4±3/7

0/03

سالمت وجودی

40/3±4/9

0/77

سالمت معنوی

87/7±6/5

0/10

ابعاد سالمت معنوی

طبق یاف ته های جدول  4سؤؤؤال مت مذهبی و معنوی بی ماران ت حت
همودیالیز در سطح متو سط و همچنین سالمت وجودی این افراد در
سطح پایین قرار دارد.

بحث
در مطالعه هاضؤؤر که باهدف بررسؤؤی سؤؤطح سؤؤالمت معنوی در افراد
تحت همودیالیزی انجام شؤؤؤد .نتایج بهدسؤؤؤتآمده از مطالعه بیانگر
سالمت معنوی متو سط در بیماران میبا شد Aashrafi..و همکاران
 2014نیز در مطالعه خود سطح سالمت معنوی در بیماران دیالیزی
را متوسط گزارش کردند [ Sharif Nia .]15و همکاران  2012در
مطالعه خود سطح سالمت معنوی متوسط را در بیماران تحت درمان
با همودیالیز گزارش کردند [ .]16نتایج این مطالعات با نتایج مطالعه
هاضر همخوانی دارد.
نتایج بهدسؤؤتآمده نشؤؤان داد که سؤؤالمت مذهبی و معنوی بیماران
تحت همودیالیز در سؤؤطح متوسؤؤط و همچنین سؤؤالمت وجودی این
افراد در سؤؤطح پایین اسؤؤت که میتواند ناشؤؤی از این باشؤؤد که مردم
ایران بره سب شرایط فرهنگی ،مردمی مذهبی بوده و برای سازگاری
با شرایط بحرانی ،بیشتر به مذهب روی میآورند Livneh .و همکاران
 2004ن شان دادند که معنویت نقش مهمی در سازگاری با شرایط
استرسزای ناشی از بیماریهای مزمن دارد [.]17
نتایج این مطالعه نشؤؤؤان داد که در زنان سؤؤؤالمت مذهبی و معنوی
نسبت مردان بیشتر است .در این مطالعه ،نتایج گزارش کردند افزایش
سؤؤن و همچنین وجود بیماری زمینهای باعث کاهش سؤؤالمت معنوی
در ابعاد مختلف میشؤؤود .از دیگر نتایج مطالعه سؤؤطح با ی سؤؤالمت
معنوی در م تأهلین نسؤؤؤ بت به افراد مجرد بود که بر روی کیف یت
زندگی آنان نیز تأثیرگذار بود .شؤؤؤاید علت آن همایت مادی و معنوی
بیماران دیالیزی توسؤؤط همسؤؤر و خانوادهشؤؤان بوده اسؤؤت .در مطالعه
 Ogutmenو همکاران  2006نیز میانگین کیفیت زندگی در افراد
متأهل بهتر از مجرد بوده است [ Aashrafi .]18و همکاران 2014
نیز تفاوت کیفیت زندگی در افراد متأهل و مجرد همودیالیزی را تائید
کردند بهطوریکه در افراد متأهل کفایت با تری گزارش شد [.]15
عابدی به نقل از نیومن نقشهای روان شناختی مهم و بی شمار مذهب
را که مردم برای درك و کنار آمدن با رخدادهای زندگی به کار میبرند
توصؤؤیف نموده اسؤؤت و عقیده دارد مذهب میتواند در ایجاد اهسؤؤاس
امید ،نزدیکی به خدا و کمک به هل م شکل متثر با شد [ .]19بالبونی
در مطالعهی خودبین همایتهای معنوی در بیماران مبتالبه سؤؤرطان
با کیفیت زندگی آنان ارتباط معنیداری را نشؤؤؤان داد .بهطوریکه هر
چه سطح معنویت در این بیماران با تر باشد بهتر میتوانند با بیماری
و مسؤؤائل مربوط به آن کنار آیند و روند بهبودی در آنها بهتر اسؤؤت
[.]20

عا بدی و هم کاران در م طال عهای بر روی موانگ مراق بت های مذهبی
بیماران ،عنوان میدارند که انجام اعمال مذهبی و دعا و نیایش نهتنها
بر هالتهای عاطفی بلکه بر کیفیت بدنی فرد تأثیر گذاشؤؤؤته و گاهی
در عرض چند لحظه و یا چند روز بیماری ج سمی را بهبود میبخ شد
[.]19
بهطورکلی می توان گفت انجام اهکام دینی و مذهبی ،منبگ نیروبخش
برای بیماران اسؤؤؤت و باعث افزایش سؤؤؤرعت بهبودی فرد میشؤؤؤود.
برعکس اگر مددجو عدم تطابقی بین آنچه از ایمانش ابراز مینماید و
اعمالی که انجام میدهد ببیند ،دچار زجر معنوی میباشؤؤؤد [ ]19که
در این را ستا یکی از عوامل کاهندهی تأثیر ف شارهای زندگی ،باورهای
مذهبی و دینی اسؤؤؤت [ .]21بر همین اسؤؤؤاس معنویت دارای فواید
بهدا شتی چ شمگیری ا ست که میتواند منجر به بهبود مراقبت شود و
چ نان چه ارا ئهده ند گان مراق بت ،درصؤؤؤد ارا ئهی مراق بت های جامگ
ه ستند ،باید عالوه بر توجه به ج سم ،ذهن و نیازهای معنوی بیماران
را نیز به رسمیت بشناسند [ .]22پرستاران بهعنوان یک گروه هرفهای
در طول مدت بستری و اقامت بیمار در بیمارستان باید وی را همراهی
نمایند ،زیرا بیمارسؤؤتان مکان مناسؤؤبی برای تشؤؤخید آشؤؤفتگیهای
معنوی اسؤؤت که پرسؤؤتاران میتوانند با همایتهای پرسؤؤتاری و رفگ
نیازهای معنوی عالوه بر ارتقای سالمت معنوی موجب افزایش سالمت
عمومی بیماران شوند [.]23

نتیجهگیری
نتایج ها صل از این پژوهش ن شان میدهد سالمت معنوی افراد تحت
همودیالیز در سؤؤؤطح متوسؤؤؤطی قرار دارد .امید اسؤؤؤت با بهکارگیری
یافتههای این پژوهش و با همکاری جدی بین مت صدیان گروه سالمت
برای اجرای اه کام شؤؤؤرعی که امروزه بهعنوان مراق بت های مذهبی
مطرح ا ست ،شاهد تأثیر اینگونه مراقبتها و ایجاد اه ساس آرامش و
تسریگ در روند بهبودی در این بیماران باشیم

تشکر و قدردانی
پژوه شگران مراتب سپاس خود را از معاونت محترم و کلیه پر ستاران
بخش دیالیز و بیماران عزیزی که در این طرح همکاری داشؤؤتند ،ابراز
میدارند.

مالحظات اخالقی
کلیه م سایل اخالقی مربوطه رعایت گردید .همچنین این طرح م صوب
ک م یتؤؤه ا خالق دانشؤؤؤؤگؤؤاه ع لوم پزشؤؤؤؤ کی ج هرم بؤؤا کؤؤد
 IRJUMS.REC.1395.135میباشد.

محدودیتها
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از محدودیتهای مطالعه میتوان به تفاوتهای فردی و روانی افراد در
زمان پاس دهی آنها به ستا ت پرسشنامهها اشاره کرد.

معنوی بیماران تالش کنند .انتظار میرود ارتق ؤای س ؤالمت معن ؤوی،
افزایش امید در بیماران را به دنبال داشته باشد.

پیشنهادات

میزان مشارکت نویسندگان

عالوه بر آن پیشؤؤؤنهاد میگردد آموزشهای زم درزمینه بعد معنوی
بیماران تحت درمان با همودیالیز صؤؤورت گیرد و پسازآن ارزیابیهای
زم جهت متثر بودن این آموزشها بررسی گردد تا بتوان به سبب آن
زمی نه بهبودی و ز ندگی را هتتر را برای این بی ماران فراهم نمود.
همچنین توصؤؤیه میشؤؤود این مطالعه در ابعاد وسؤؤیگتر اجرا گردد .با
توجه به تأثیر نارسایی مزمن کلیه و همودیالیز بر ابعاد مختلف جسمی
و روانی بیماران پیشنهاد میگردد پرسؤؤتاران با رویکرد مراقبت کلنگر
با تأکید بر بعد معنوی مراقبت در دسؤؤتیابی به ارتقاء سؤؤطح سؤؤالمت

تقریبا یکسان بود.

تضاد منافع
وجود ندارد.

حامی مالی
این طرح با همایت مالی معاونت محترم دان شگاه علوم پز شکی جهرم
انجام گرفت.
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