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چکیده
مقدمه :مراقبت تسکینی یکی از مهمترین مفاهیم در پرستاری از بیماران مبتال به
سرطان میباشد و این بیماران به مراقبت تسکینی نیاز دارند .معنویت نیز نقش مهمی در
مراقبت از این مبتالیان دارد ،لذا هدف این مطالعه شناسایی دیدگاه پرستاران از مراقبت
تسکینی مبتنی بر معنویت در مبتالیان به سرطان بوده است.
روش :مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و با بهرهگیری از شیوه تحلیل محتوا انجام
شد .مشارکتکنندگان شامل  14پرستار بودند که به روش نمونهگیری هدفمند وارد
مطالعه شدند و مورد مصاحبههای چهره به چهره و نیمه ساختارمند قرار گرفتند .بعد از
گردآوری دادهها ،تمام مصاحبهها پیادهسازی شدند ،مورد بازنگری قرار گرفتند و سپس
طبقات استخراج گردید .در ابتدا شباهتهای معنایی مورد بازنگری قرار گرفت و زیر
طبقات مشخص شدند و سپس در بازنگری مجدد زیرطبقات مرتبط در یک طبقه قرار
گرفتند.
یافتهها :طبقات اصلی در تحلیل محتوای مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت از
مبتالیان به سرطان شامل ارتقای سالمت معنوی و مدیریت معنوی بودند .ارتقای سالمت
معنوی دربردارنده زیر طبقات ارتقای راهبردهای مذهبی و پاسداشت ارزشها و باورهای
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معنوی بود و مدیریت معنوی نیز دربردارنده تالش برای پیوند بیمار با خدا و حمایت
معنوی بودهاند.
نتیجهگیری :تحلیل محتوای مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت از بیماران مبتال به
سرطان ،شرایط الزم برای این مراقبت را مطابق دیدگاه پرستاران نشان داد .از دیدگاه
مراقبت تسكیني مبتني بر معنویت در مبتالیان به سرطان از دیدگاه پرستاران :مطالعه کیفي

پرستاران ،ارتقای سالمت معنوی و مدیریت معنوی نقش مهمی در مراقبت تسکینی
مبتنی بر معنویت از مبتالیان به سرطان داشتهاند .یافتههای این مطالعه ،به پرستاران در
جهت شناخت بیشتر مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت از مبتالیان به سرطان ،درک بهتر
از نیازهای معنوی این بیماران و در نهایت ارتقای عملکرد آنان در بالین یاری میرساند.

واژگان کلیدی
پرستار ،معنویت ،سرطان ،مراقبت تسکینی
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مقدمه
سرطان یکی از مهمترین علل مرگ در دنیا می باشد .تخمین زده میشود تا
سال  0202بیش از  11میلیون نفر در جهان سرطان را تجربه کنند( .هیگینسون و

همکاران 0222 ،م ).این بیماری یک مشکل رو به رشد در کشورهای خاورمیانه
شناخته شده است( ،داهر 0211 ،م ).در ایران نیز سومین عامل مرگ است که
سنی بزرگساالن و در مناطق مختلف ایران  42-110مورد در هر میلیون نفر برای
زنان و  11-144مورد در هر میلیون نفر برای مردان گزارش شده است( .موسوی و

همکاران 0222 ،م ).سرطان اثرات منفی بر کیفیت زندگی مبتالیان دارد که در این
شرایط بیمار نیازمند دریافت مراقبت تسکینی میشود .مراقبت تسکینی برای
بیماریهای تهدیدکننده زندگی ارائه میگردد و رویکردی جامع است که بر
ارتقای کیفیت زندگی در مراحل پایانی متمرکز است .این مراقبت در جهت
رویارویی با بیماریهای مزمن در طول سالیان متمادی نیز کمک میکند( .ون و

همکاران 0212 ،م ).مراقبت تسکینی یک نیاز انسانی در گستره جهان برای مبتالیان
به سرطان است (داهر 0211 ،م ).که هدف آن کاستن رنج بیماران از طریق شناسایی
درد و سایر مشکالت جسمی ،روانی و معنوی آنان است( .ابرهم 0210 ،م ).اهمیت
مراقبت تسکینی برای پرستاران در تالش برای ایجاد شیوهای ساختاریافته در ارائه
مراقبتها وکوشش در جهت افزایش احساس خوببودن بیمار میباشد که با
توجه به نیازهای وی ،در دسترسبودن پرستار ،تالش برای پذیرش بیمار و سازش
یافتن او با کششهای هیجانیاش انجام میگیرد .در حقیقت ،مراقبت تسکینی
برای مبتالیان به سرطان مراقبتی جامع است (جانیس و همکاران 0222 ،م ).و مراقبتهای
انسانگرایانه ،رویکردی کلنگر در مراقبت متمرکز بر همه جنبههای وجودی
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بیمار از جمله جنبه معنوی وجود وی است( ،الیگود 0212 ،م ).معنویت یکی از
حیطههای کلیدی در مراقبت از مبتالیان به سرطان در مراحل پایانی حیات است
که میتواند تضمینکننده کیفیت باالی مراقبتهای اعمالشده برای این گروه از
مبتالیان هم باشد( .سئو و همکاران 0222 ،م ).در این میان ،پرستاران همواره در
مراقبت تسكیني مبتني بر معنویت در مبتالیان به سرطان از دیدگاه پرستاران :مطالعه کیفي

مراقبت از بیمار با مفاهیم معنوی درگیر میباشند ،زیرا معنویت به عنوان یک منبع
مهم در مقابله با بیماری سرطان شناخته شده است ،به طوری که میتواند موجب
ارتقای عزت نفس بیمار ،احساس هدفمندی و معناداری در زندگی برای او گردد.
(رضایی و همکاران 1222 ،ش).

علیرغم تأکید بر ارائه اینگونه مراقبتهای کلنگر و انسانی ،انجام آنها
برای پرستار استرس باالیی دارد (جانیس و همکاران 0222 ،م ).و نتایج مطالعهای نیز
نشان میدهد که از دیدگاه پرستاران وقت کافی برای مراقبتهای تسکینی
اختصاص داده نشده است( .بروکنر و همکاران 0222 ،م ).همچنین احساس خستگی
جسمی و روانی پرستار ،مانعی برای ارائه مراقبتهای تسکینی میباشد( .والنته و

همکاران 0222 ،م ).از سوی دیگر ،وجود چالشهای سازمانی و حرفهای موانعی در
جهت ارائه موفقیتآمیز مراقبتهای تسکینی با محور معنویت شناخته شدهاند.
(سینکلر و همکاران 0222 ،م ).با وجود این تفاسیر الزم است پرستاران در ارائه
مراقبتهای تسکینی برای مبتالیان به سرطان به ابعاد گوناگون معنویت برای آنان
توجه داشته باشند و این ابعاد را هرچه بیشتر مورد شناسایی قرار دهند ،چراکه
بیماران با برطرفشدن نیازهای معنوی خود احساس راحتی پیدا میکنند (سربون و

همکاران 0212 ،م ).و در غیاب معنویت برای بیمار مبتال به سرطان ،مراقبتهای
تسکینی از وی دچار مشکل میگردد ،لذا یادآور میگردد جهت انجام مراقبت
جامع از این مبتالیان الزم است به نیازهای معنوی و مذهبی آنان توجه داشت.
(تالیس 0212 ،م).
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اما در ایران ،در حال حاضر مشکل اصلی سیستم پرستاری در خصوص
مراقبت تسکینی از مبتالیان به سرطان آن است که این نوع از مراقبت دارای
چارچوب واضحی برای پرستاران نیست و به طور جدی در متن برنامه آموزشی
رسمی قرار ندارد .به نظر میرسد یکی از دالیل این مشکل ،کمبود مطالعات جامع
پیرامون موضوع در کشور باشد که کاربرد استفاده از مفهوم مراقبت تسکینی را
پژوهشگر گویای آن است که مراقبت تسکینی با تأکید بر جنبههای معنوی آن،
در برنامه مراقبتی بیماران وجود دارد و توسط پرستاران اجرا میگردد ،لذا با
وجودی که پژوهشگر بر این باور است که اکثریت پرستاران شاغل در بخشهای
سرطان جنبههای معنوی را در مراقبت از بیمار لحاظ مینمایند ،باز هم توجهات
پرستاری بیشتری در مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت الزم است .بر این اساس و
با توجه به این که در مرور متون دریافتیم با کمبود مطالعات به ویژه مطالعات
کیفی در زمینه مراقبت تسکینی از مبتالیان به سرطان در حوزه معنویت در ایران
مواجهیم ،بر آن شدیم تا مطالعهای با بهرهگیری از روش تحقیق کیفی در این
خصوص انجام دهیم ،زیرا استفاده از این روش تحقیق ،به تبیین دیدگاههای
پرستاران و عوامل دخیل در این زمینه با استناد به بیانات خود آنها در یک عرصه
طبیعی و واقعی میپردازد .از سوی دیگر ،تحقیق کیفی قادر است با کشف و
توسعه دانش نظری در این حوزه ،شرایط بهتری برای ارائه اینگونه مراقبتها نیز
ایجاد نماید .به عبارت بهتر در پژوهش حاضر ،استفاده از روش تحقیق کیفی به
پژوهشگر یاری میرساند تا با واردشدن به دنیای درون ذهن پرستاران و دریافت
نقطه نظرات آنها به شناسایی دیدگاههای ایشان از مراقبت تسکینی مبتنی بر
معنویت در مبتالیان به سرطان اقدام نماید .افزون بر آن ،تبیین دیدگاههای
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پرستاران در زمینه مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت برای مبتالیان به سرطان از
رهگذر روش تحقیق کیفی ،میتواند به ارائه بنیادهای مرتبط با مراقبتهای معنوی
در پرستاری منجر گردد که این بنیادها نیز در مطالعات مربوط به طراحی مدلهای
مراقبتی و تدوین ابزارهای مختلف در این زمینه کمک مینماید ،لذا هدف این
مراقبت تسكیني مبتني بر معنویت در مبتالیان به سرطان از دیدگاه پرستاران :مطالعه کیفي

مطالعه ،تبیین دیدگاه پرستاران از مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت در مبتالیان به
سرطان بود.
روش
تحقیق حاضر یک مطالعه کیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا
انجام شد .این روش یکی از رویکردهای تحقیق کیفی است و از جمله روشهای
تحلیل دادههای کیفی نیز میباشد( .برنز و همکاران 0221 ،م ).تحلیل محتوا ،روش
تحلیل پیامهای نوشتاری ،گفتاری یا دیداری میباشد که طی آن دادههای خام بر
اساس استنباط صورت گرفته ،خالصه شده و درون طبقات قرار میگیرند .در
تحلیل محتوای قراردادی ،طبقات و نام آنها از متن دادهها جریان مییابند( .الو و

همکاران 0222 ،م ).در مطالعه حاضر نیز از روش تحلیل محتوای قراردادی بهره
گرفته شد .در این پژوهش مشارکتکنندگان به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب
شدند .نمونهگیری از پرستاران با حداکثر تنوع (از جمله جنسیت ،وضعیت تأهل و
سابقه کار) و تا رسیدن به اشباع اطالعات انجام شد .این مطالعه با مشارکت 14
کارشناس پرستاری انجام شد .مالک انتخاب پرستاران داشتن سابقه کار در
بخشهای سرطان بزرگساالن حداقل به مدت  0سال بود .در این مطالعه ،انجام
مراقبت تسکینی برای نوع مشخصی از بیماری سرطان یا مرحله خاصی از این
بیماری مورد نظر نبود و مشارکتکنندگان در بخشهایی شاغل بودند که طیف
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متفاوتی از انواع بیماری سرطان را در مراحل مختلف آن پوشش میداد .عرصه
پژوهش مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران شامل انستیتو کانسر ،مرکز
طب تسکینی و بیمارستان ولیعصر بودند .پیش از مصاحبه ،پژوهشگر با پرستاران
در مورد زمان و محل مصاحبه به توافق میرسید .مصاحبهها به صورت نیمه
ساختارمند و چهره به چهره انجام شدند .مدت زمان مصاحبهها بین  22الی 41
انجام شد .در مصاحبه ابتدا یک سئوال کلی از پرستاران مبنی بر این که «دیدگاه
شما در زمینه مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت از بیماران مبتال به سرطان
چیست؟» پرسیده میشد و جهت دستیابی به اطالعات بیشتر ،مصاحبه با سئواالت
پیگیری کننده همانند «فکر میکنید این وضعیت چگونه رخ میدهد؟»« ،چرا باید
این چنین باشد؟»« ،در این باره منظور شما چیست؟» یا عباراتی همچون «لطفا در
این رابطه بیشتر توضیح دهید» ،ادامه مییافت .مصاحبهها ضبط شد و به همراه
یادداشتهای در عرصه ،بر روی کاغذ دستنویس و سپس تایپ کامپیوتری شدند.
متن پیادهشده مصاحبهها پس از چندین بار مرور ،به واحدهای معنایی تشکیلدهنده
و کوچکترین واحدهای معنادار شکسته شدند .سپس کدها بازخوانی شدند تا بر
اساس تشابه معنایی در زیرطبقات و طبقات اصلی جایگزین شوند و در نهایت
محقق و مشارکتکنندگان به اشتراک معنایی درباره طبقات رسیدند .محقق نیز
سعی نمود تا حد امکان پیشفرضهای خود را در روند تحلیل دادهها دخالت ندهد.
برای تعیین صحت دادهها از معیارهای مقبولیت ،قابلیت اعتماد ،تأییدپذیری و
انتقالپذیری استفاده شد( .گرانهیم و همکاران 0224 ،م ).به منظور تعیین مقبولیت
دادهها ،درگیری مداوم با موضوع و دادهها وجود داشت .از نظرات اساتید تیم
تحقیق در ارتباط با روند انجام مصاحبهها و تحلیل دادهها استفاده گردید .متن
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دقیقه بود و تمام پرستاران در این مطالعه  1بار مصاحبه شدند ،در کل  14مصاحبه
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مصاحبهها و کدهای استخراج شده و زیر طبقات با برخی از پرستاران و  0نفر
دکترای رشته پرستاری در میان گذاشته شد .از تلفیق نیز در گردآوری دادهها
(مصاحبه و یادداشتهای در عرصه) استفاده گردید .در راستای تعیین قابلیت
اعتماد دادهها نیز از روش تلفیق در گردآوری آنها بهره گرفته شد و از یک
مراقبت تسكیني مبتني بر معنویت در مبتالیان به سرطان از دیدگاه پرستاران :مطالعه کیفي

ناظر خارجی نیز به عنوان محققی که هم با محیط بالین و هم با تحقیق کیفی
آشنایی داشت ،ولی عضو گروه تحقیق نبود ،استفاده شد که در مورد یافتهها توافق
وجود داشت .برای تعیین تأییدپذیری یافتهها نیز کلیه فعالیتهای صورتگرفته
ثبت شدند و گزارشی از فرآیند تحقیق ارائه گردید .به منظور تعیین انتقالپذیری
دادهها نیز یافتههای به دستآمده با  0پرستار خارج از مطالعه که موقعیتهایی
مشابه مشارکتکنندگان داشتند ،در میان گذاشته شد که مورد تأیید قرار گرفتند.
در راستای رعایت مالحظات اخالقی از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،معرفینامه اخذ شد .پس از آگاهنمودن پرستاران از اهداف پژوهش،
مصاحبهها با رضایت ایشان ضبط شدند .به پرستاران اطمینان داده شد که اطالعات
محرمانه باقی میماند و پس از پیادهسازی آنها ،فایل صوتی منهدم میگردد و در
صورت تمایل میتوانند فایل صوتی مصاحبه را دریافت نمایند .همچنین به آنان
اعالم شد هر زمان که بخواهند میتوانند از مطالعه خارج شوند ،لیکن هیچ پرستاری
مطالعه را ترک نکرد.
یافتهها
در این مطالعه از  14کارشناس پرستاری 12 ،نفر زن و  4نفر مرد بودند .دامنه
سنی آنان از  02تا  42سال و دامنه سابقه کار ایشان از  4تا  12سال بود 2 .نفر
متأهل و بقیه مجرد بودند .از توصیفات عمیق این مشارکتکنندگان  0طبقه شامل
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ارتقای سالمت معنوی و مدیریت معنوی استخراج شد که طبقه ارتقای سالمت
معنوی شامل زیرطبقات ارتقای راهبردهای مذهبی و پاسداشت ارزشها و باورهای
معنوی بود .طبقه مدیریت معنوی نیز شامل زیرطبقات تالش برای پیوند بیمار با
خدا و حمایت معنوی بودند.

این طبقه بر ارتقای سالمت معنوی در مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت
برای مبتالیان به سرطان تأکید داشت که به صورت ارتقای راهبردهای مذهبی و
پاسداشت ارزشها و باورهای معنوی برای آنان انجام شده است.
الف ـ 1ـ ارتقای راهبردهای مذهبی :از دیدگاه پرستاران در مراقبت تسکینی
مبتنی بر معنویت برای بیمار مبتال به سرطان ،تقویت اعتقادات مذهبی جهت
ارتقای سالمت معنوی وی مهم میباشد به طوری که این امر میتواند با خواندن
کتب ادعیه فراهم گردد .یکی از پرستاران در این باره میگفت:

«بارها شده من به مریض گفتم از خدا سالمتی بخواد و بهش گفتم مفاتیح
بخونه تا آرومتر بشه .بهش گفتم این فکرایی که داری با خوندن این جور کتابا
کمتر میشه ...من توی این جور موقعیتا هدفم اینه که مریض سرطانی رو از نظر
اعتقادات مذهبیش تقویت کنم ،فرقی نمیکنه چه مذهبی داشته باشه چون هر
مذهبی برای خودش یه جورایی میتونه به مریض تسکین بده» (پرستار .)11
پرستار دیگری در راستای ارتقای راهبردهای مذهبی برای بیمار و در نتیجه
ارتقای سالمت معنوی او به اهمیت قرآن و معجزه آن این گونه اشاره مینماید:

«من میگم مریضا باید قرآن رو توی زندگی خودشون بذارن و به معجزاتش
باور داشته باشن که اگه اینطور باشه میتونن راحتتر زندگی کنن و اون وقت
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میبینین که براشون یه چیزی مثل معجزه اتفاق میافته که اونا رو از این پژمردگی
درمیاره ،یعنی با این اعتقادات محکم میبینن که اون چه رو که مصیبت تصورش
میکردن دیگه وجود نداره» (پرستار .)0
یکی از مشارکتکنندگان ارتقای سالمت معنوی بیمار را با توصیه به وی که
مراقبت تسكیني مبتني بر معنویت در مبتالیان به سرطان از دیدگاه پرستاران :مطالعه کیفي

اگر نماز شب بخواند میتواند از بی خوابی رهایی پیدا کند ،تامین نموده است:

«یه بار شبکار بودم ،مریض داشتیم توی بخش که با اینکه مخدر هم گرفته
بود ،ولی از بیخوابی شاکی بود بهش گفتم برو دو رکعت نماز شب بخون و
بخواب که آرومت میکنه و شاهد بودم که با این توصیه مذهبی مریض خوابید و
چقدر خوب تسکین پیدا کرد» (پرستار .)4
الف ـ2ـ پاسداشت ارزشها و باورهای معنوی :از دیدگاه پرستاران در ارائه
مراقبتهای تسکینی ،سالمت معنوی بیمار مبتال به سرطان با بهادادن به ارزشها و
باورهای معنوی او ارتقا مییابد .مشارکتکنندگان در این باره اظهار داشتند:

«من مطمئنم وقتی میگن اال بذکر اهلل تطمئن القلوب میتونه مریض رو به
تسکین برسونه و ناخودآگاه مریض به احترامش آروم میشه و برای مریض مثل
مسکن میمونه ،چون فکر میکنم برای مریض ارزشمنده ،به خاطر همینه که من
هم سعی میکنم توی کارم به این ارزشها که برای مریضا مهم هستن توجه
بیشتری داشته باشم» (پرستار .)2

«تسکیندادن به مریض سرطانی میتونه با بستن پارچهای سبزرنگ به دست
اون که از یه امامزاده براش آوردن به دست بیاد ...شاید این کار به خودی خود به
چشم نیاد ،اما چون براش یه عقیده است و یه ارزشه ،باعث میشه که مریض فکر
کنه یه نیرویی داره بهش کمک میکنه تا آروم بشه» (پرستار .)12
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یکی دیگر از پرستاران لزوم توجه به ارزشهای معنوی بیمار را به این
صورت بیان داشته است:

«فکر میکنم وقتی با مراقبت تسکینی بتونیم عقاید مذهبی مریضا رو محترم
بشماریم ،مریض معنی زندگی رو درک میکنه و اگه مریض از نظر معنوی
سیراب بشه میتونه وقایع خوبی رو توی زندگی ببینه ،مریضا دلشون میخواد
این طور حرفاشون بشینیم» (پرستار .)1
ب ـ مدیریت معنوی
این طبقه بر مدیریت معنوی پرستاران در مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویات
برای مبتالیان به سرطان تأکید دارد که در قالب تالش برای پیوند بیمار با خدا و
حمایت معنوی از وی انجام میگیرد.
ب ـ 1ـ تالش برای پیوند بیمار با خدا :به باور پرستاران ،بیمار برای دریافت
مراقبتهای تسکینی مبتنی بر معنویت حتی اگر در روزهای آخر زندگی اش
باشد ،به پیوند با خداوند نیاز دارد .پرستاری در این خصوص اینگونه بیمار را
مدیریت نموده است:

« ...یه مریض داشتیم که کنسر کولون داشت و خیلی دوست داشت نماز
بخونه ،اما شرایطش طوری بود که نمیتونست نماز بخونه ،شاید دیگه روزای آخر
زندگیش بود ،من کمکش کردم که هر طور هست نمازش رو بخونه ...خوشبختانه
سنگ تیمم برای این مریض پیدا کردم و به هر قیمتی که بود تالش کردم تا به
این خواستش برسه» (پرستار .(10
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یکی از پرستاران در راستای تالش خود برای پیوند دادن بیمار با خداوند ،به
اهمیت کمکگرفتن از خدا برای تحمل بار بیماری تأکید نمود:

«وقتی مریض فکر میکنه بار سخت بیماریش رو نمیتونه حمل کنه من این
جوری توجیهش میکنم که تحمل بار بیماری بدون کمک خدا به هیچوجه امکان
مراقبت تسكیني مبتني بر معنویت در مبتالیان به سرطان از دیدگاه پرستاران :مطالعه کیفي

نداره ،مریضی تو خواست خدا بوده و این بار سنگینتر از اونه که تو بخوای به
تنهایی تحملش کنی و اگه واقعبینانهتر بخوای نگاه کنی تحمل بار مریضی به
تنهایی در توان بشر نیست» (پرستار .)12
یکی دیگر از مشارکتکنندگان با درخواست از بیمار برای توکل به خدا
نقش مدیریت معنوی خود را ایفا نموده است و پیوند بیمار با خدا را منجر به بهبود
شرایط او میداند:

«یه راه برای برگشت مریضا به زندگی عادی ،به نظر من توکل به خداست
که مریضا با خلوص نیت و ایمان کامل به خدا پناه ببرن تا بتونن به تسکین برسن
و دیگه فکر نکنن که سرطان تاوان گناهانشونه ...من دیدم توی بخش خودمون
که وقتی به مریض گفتم به خدا توکل کنه ،مریض تسکین پیدا کرده و اگه
مریض ایمان واقعی داشته باشه شرایط خوبی در جهت بهبودش به وجود میاد»
(پرستار .)2
ب ـ 2ـ حمایت معنوی :پرستاران معتقد بودند حمایتهای معنوی آنان در
مراقبتهای تسکینی مبتنی بر معنویت منجر به اعمال مدیریت معنوی برای
مبتالیان به سرطان میگردد .روایتی از آنان به این شرح است:
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«مریضای سرطانی با مشکالتی مواجه هستن که اگه بتونن با این مشکالت
تحت پشتیبانیهای معنوی که ما ازشون به عمل میاریم مبارزه کنن ،تسکین پیدا
میکنن» (پرستار .)14
دیدگاه یکی از پرستاران در زمینه نقش حمایتهای معنوی در تسکین بیمار
مبتال به سرطان این گونه بوده است:

سرطانی به خصوص اونهاشون که در مراحل آخر زندگی هستن توجهات معنوی
و حمایتهای معنوی باعث میشه که مرگ رو بهتر بپذیرن ،چون تحت این
حمایتها ،مریضها به معاد و نسبت به مرگ و جهان آخرت و ادامه زندگی بعد
از مرگ دیدگاهی پیدا میکنن که این دیدگاه بهشون تسکین میده» (پرستار .)0
پرستار دیگری حمایت معنوی از مبتالیان به سرطان را به صورت استعارهای
بیان نمود:

«مریضای سرطانی از دسته مریضایی هستن که فرصت زندگی و لذتبردن
از لحظهها را تا حدودی از دستدادن و عموما مریضای درد کشیدهای هستن ،به
همین خاطر فکر میکنم با مراقبتهای مبتنی بر معنویت برای این مریضا،
دستهای ما به چتری حمایتی برای اونها تبدیل میشه تا شاید بتونن از مدت باقی
مانده زندگیشون بهتر استفاده کنن» (پرستار .)2
بحث
یافتههای این پژوهش نشان داد پرستاران معتقدند مراقبت تسکینی مبتنی بر
معنویت از مبتالیان به سرطان در دو طبقه ارتقای سالمت معنوی و مدیریت
معنوی قرار دارد .مشارکتکنندگان بر این باور بودند که ارتقای سالمت معنوی
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با در نظرداشتن مؤلفههای ارتقای راهبردهای مذهبی و پاسداشت ارزشها و
باورهای معنوی مقدور میگردد و این مؤلفهها از جنبههای ضروری در ارتقای
سالمت معنوی بیماران میباشد که الزم است در مراقبت تسکینی مبتنی بر
معنویت برای آنان لحاظ گردد .باید اذعان نمود ،به دلیل ماهیت تهدیدکننده
مراقبت تسكیني مبتني بر معنویت در مبتالیان به سرطان از دیدگاه پرستاران :مطالعه کیفي

سرطان ،تشخیص این بیماری سبب ایجاد بحرانهای معنوی برای فرد مبتال
میگردد و ایمان مذهبی وی به خطر میافتد ،لذا تقویت باورهای معنوی بیمار
باعث میشود که او از هر وضعیتی حتی وضعیت صعبالعالج نتیجه خوبی کسب
کند( .بالجانی و همکاران 1222 ،ش ).به بیان دیگر ،یکی از راههای برونرفت از
بحرانهای معنوی که تهدیدکننده بیماران مبتال به سرطان میباشند ،ارائه خدمات
معنوی برای ایشان است( .فررل 0212 ،م ).در همین راستا ،یافتههای مطالعهای در
ایتالیا بیانگر آن بود که ارائه مراقبتهای معنوی ضمن ارتقای سالمت معنوی
بیماران مبتال به سرطان و تقویت ایمان مذهبی آنان ،کیفیت زندگی ایشان را نیز
بهبود میدهد( .موزوتی و همکاران 0211 ،م ).به طور مشابه ،نتایج مطالعهای در کانادا
حاکی از آن بود که مراقبت تسکینی با در نظر داشتن جنبههای معنوی آن برای
بیماران مبتال به سرطان ،کیفیت زندگی آنان را بهبود داده است( .مادالنا و همکاران،

 0212م ).در همین رابطه بیان نمودهاند وقتی بیماران به مرحله انتهایی زندگی
نزدیک میشوند به انعکاسات معنوی دست مییابند و معنویت برای بیمار به عنوان
یک جستجوی شخصی جهت رسیدن به معنا و هدف در زندگی محسوب میشود
که الزم است مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت برای بیماران ارائه گردد( .ادواردز

و همکاران 0212 ،م ).از نگاهی دیگر ،معنویت و مذهب سبب متعالیشدن زندگی
فرد مبتال به سرطان میگردد .بنابراین توجه به ارزشهای معنوی یکی از اجزای
بینظیر در مراقبت کلنگر از بیمار است ،در مقابل بیتوجهی به نیازهای معنوی
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بیمار مانند سدی در برابر ارائه مراقبتهای حرفهای میباشد( .ریچاردسون 0210 ،م).

مطالعهای هم در بوستون امریکا انجام شد که نشان داد اکثریت بیماران مبتال به
سرطان پیشرفته مراقبتهای معنوی را از سوی پزشکان و پرستاران دریافت نکرده
بودند و این در حالی بود که بیماران مراقبت معنوی را یک جز سودمند در
مراقبتهای تسکینی پایان عمر میدانستند( .بالبونی و همکاران 0212 ،م).

میتوان گامی در جهت ارتقای راهبردهای مذهبی برای وی برداشت که این امر
ضمن تسکینیافتن بیمار ،در نهایت به ارتقای سالمت معنوی بیمار خواهد انجامید،
لذا دعا خواندن و تالوت قرآن از جمله راهبردهای مذهبی هستند که از دیدگاه
پرستاران توجه به این راهبردها برای ارتقای سالمت معنوی بیمار و در نتیجه حفظ
کیفیت زندگی وی در ارائه مراقبتهای تسکینی مبتنی بر معنویت باید مدنظر قرار
گیرد .پرستاران شرکتکننده در مطالعه ما پاسخگویی به نیازهای معنوی بیماران
را در مراقبتهای تسکینی خود مورد نظر قرار دادهاند .در واقع توجه به باورها و
ارزشهای معنوی بیماران و پاسداشت آنها برای پرستاران امری مهم قلمداد شده
است .یافتههای مطالعهای در کشور امریکا نیز بیان داشت که مراقبت تسکینی
مبتنی بر معنویت از طریق ارتقای راهبردهای مذهبی بیماران مبتال به سرطان سبب
بهبود کیفیت زندگی آنان شده است( .والوراپالی و همکاران 0210 ،م ).به بیان دیگر،
قدرت حاصل از اعتقادات مذهبی میتواند در سالمت و احساس خوببودن افراد
نقش داشته باشد( .راستوئن و همکاران 0212 ،م ).نتایج یک مطالعه کیفی در قبرس
نیز نشان داد که پرستاران در مراقبت از مبتالیان به سرطان ،ارزشهای معنوی و
مذهبی آنان را در نظر داشتهاند( .چاراالمبوس و همکاران 0222 ،م ).نتایج مطالعهای
دیگر نیز خاطر نشان نمود باورهای معنوی ،کیفیت زندگی امریکاییهای
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آفریقایی تبار مبتال به سرطان را ارتقا بخشیده است( .ونزل و همکاران 0210 ،م ).در
مقابل نتیجه یک مطالعه کیفی که در هلند انجام شد ،نشان داد که از دیدگاه
پرستاران ،گرچه معنویت یکی از حیطههای مهم در مراقبت از مبتالیان به به
سرطان به شمار میرود ،اما پرستاران بر این باور بودند که این حیطه مهم به طور
مراقبت تسكیني مبتني بر معنویت در مبتالیان به سرطان از دیدگاه پرستاران :مطالعه کیفي

عملی در مراقبت از بیماران به خوبی در نظر گرفته نشده است( .ون لیوون و
همکاران 0212 ،م).

مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر بر این باور بودند که در راستای
پاسداشت ارزشها و باورهای معنوی بیمار ،شنیدن عقاید وی با حضوریافتن در
اتاق بیمار فراهم میگردد .در حقیقت ،پرستاران میتوانند با حضور بر بالین بیمار
و گوشدادن عمیق به حرفهای وی نیازهای معنوی او را برآورده نمایند و از
این راه در جهت ارزیابی معنوی بیمار نیز اقدام نمایند( .فررل و همکاران 0210 ،م).

در اینجا ذکر این نکته الزم است که گاهی افراد معنویت و مذهب را یکی تلقی
مینمایند ،لیکن این دو در عین همپوشانیهایی که دارند ،با هم متفاوتند به این
صورت که معنویت ،آگاهی از هستی یا نیرویی فراتر از جنبههای مادی زندگی
است و احساس عمیقی از پیوند با کائنات در فرد به وجود میآورد ،اما مذهب به
تشویق افراد برای انجام اعمالی مانند نمازخواندن متمایل میباشد .با این حال برای
بیمار مبتال به سرطان که در مرحله پایانی حیات قرار دارد ،تسکین معنوی و
مذهبی ،هر دو مهم میباشند( .بالبونی و همکاران 0222 ،م ).در همین رابطه ،نتایج یک
مطالعه کیفی در اسکاتلند نشان داد علیرغم این که بیماران در مراحل پایانی حیات
اعتقادات مذهبی نداشتهاند ،ولی در این مرحله از زندگی در جستجوی یک قدرت
برتر بودهاند تا با اتصال به نیروی آن کیفیت زندگی خود را ارتقا دهند( .کولین،

 0210م ).مشارکتکنندگان بر این باور بودند که راهبردهای مذهبی میتواند در
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همه مذاهب به تسکین معنوی بیمار بیانجامد .به نظر میرسد بیماران مبتال به
سرطان از هر قومیت و نژاد و مذهبی که باشند و به هر زبانی که سخن بگویند ،از
یک سری راهبردهای معنوی در برابر سرطان استفاده میکنند( ،کامپزینو 0222 ،م).

به طوری که نتایج یک مطالعه کیفی در ایران نشان داد اعتقادات مذهبی مسلمانان
در مقابله با بیماری سرطان مؤثر میباشد( .نصرآبادی و همکاران 0211 ،م ).در تحقیق
مبتال به سرطان موجب عملکرد بهتر روزانه آنها و مقابله صحیح با بیماری شده
است و از عوارض شیمیدرمانی نیز برای این بیماران کاسته است( .بن آریه و

همکاران 0210 ،م ).در مطالعه دیگری نیز نشان داده شد که بیماران مسیحی مبتال به
سرطان خواهان آن بودهاند که توجهات مذهبی به عنوان یک جز مهم در مراقبت
از آنان لحاظ شود( .کینگ و همکاران 0212 ،م ).یافتههای مطالعهای در پرتغال نیز
نشان داد بیماران مسیحی در طول بیماری سرطان از باورهای مذهبی خود تأثیر
پذیرفتهاند( .تراوادو و همکاران 0212 ،م ).مطالعات ذکرشده تأییدی بر این یافته است
که توجه به راهبردهای مذهبی در مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت برای مبتالیان
به سرطان در انحصار مذهب خاصی نیست.
دیگر یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که از دیدگاه پرستاران مراقبت
تسکینی میتنی بر معنویت با مدیریت معنوی پرستاران در این زمینه و از طریق
تالش آنان برای پیوند بیمار با خدا و حمایت معنوی از بیمار میسر میگردد.
پرستاران معتقد بودند که حتی در روزهای پایانی حیات باید برای پیوند بیمار با
خدا تالش نمود و در این زمینه از بیمار حمایت نمودهاند تا جهت پیوستن به خدا
به انجام فرایض مذهبی خود بپردازد .در واقع ،توجه به نیازهای معنوی و مذهبی
مبتالیان به سرطان از زمان تشخیص بیماری تا لحظه مرگ آنان جاری است

مرجان مرداني حموله ،لیلي بریمنژاد ،نعیمه سیدفاطمي ،مامک طهماسبي

دیگری هم بیان شد که توجه به ارزشهای مذهبی در مراقبت از بیماران یهودی

 /158فصلنامه تاریخ پزشكي

سال پنجم ،شماره هفدهم ،زمستان 1392

(سربون و همکاران 0212 ،م ).و معنویت بیماران را به این سو هدایت میکند که
تشخیص بیماری سرطان برای آنان ،اجباری از سوی خداوند است که توسط
کارکنان درمانی قابل تغییر نمیباشد( ،بهرینگر و همکاران 0211 ،م ).به عالوه در این
بین خدا را به عنوان هستی برتر و به عنوان کسی میپندارند که از آنان در برابر
مراقبت تسكیني مبتني بر معنویت در مبتالیان به سرطان از دیدگاه پرستاران :مطالعه کیفي

مرگ حفاظت مینماید و به ایشان قدرت و آسایش عطا میکند( .ادواردز و

همکاران 0212 ،م ).مشارکتکنندگان بر این باور بودند که سرطان خواست خدا
بوده است و توکل به خدا سبب میشود تا بیمار سرطان را تاوان گناهان خود
قلمداد نکند .به نظر میرسد اعتقاد به خدا به عنوان یک قدرت بیپایان برای
پرستاران شرکتکننده در مطالعه ما درونی شده است به گونهای که ابتال به
بیماری را بر مبنای خواست خدا میپندارند و میکوشند این ایده را به بیمار منتقل
نمایند تا بیمار کمتر به سرزنش خود بپردازد و ابتال به بیماری را گناه یا تاوان
اعمال بد خود در گذشته تلقی نکند ،بلکه بتواند به تفسیر مثبتی در این زمینه دست
یابد.
مشارکتکنندگان در مطالعه حاضر معتقد به حمایت معنوی از بیمار مبتال به
سرطان بودهاند که این مهم را در انواع پشتیبانیهای معنوی از بیماران و حتی
فراهمکردن موقعیت برای بیمار جهت گوشدادن به نواهای معنوی دیدهاند.
پرستاران بر این باور بودند که گوشدادن به صداهای معنوی جنبهای از حمایت
معنوی برای بیمار به شمار میآید .در تأیید این یافته ،مطالعهای در کشور امریکا
گزارش داد که گوشدادن به آهنگهای دارای درونمایه معنوی موجب برآوردن
نیاز معنوی بیمار مبتال به سرطان در ارائه مراقبت تسکینی برای وی شده است.
(پائوک و همکاران 0212 ،م ).نتایج تحقیق دیگری نیز بیان نمود ارائه مراقبتهای
معنوی نگرش بیمار را نسبت به بیماریاش در جهت مثبت تغییر داده است و
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معنویت از این طریق اثر حمایتی و تسکینی خود را برای بیمار بر جای گذاشته
است( .فلپز و همکاران 0210 ،م ).نویسنده با استناد به روایات پرستاران و تجارب
بالینی خود بر این باور است که اگر حمایتهای معنوی مناسبی از بیمار در قالب
مراقبتهای تسکینی به عمل آید ،دیگر سرطان را به عنوان تاوان گناهانش
نمیپندارد ،بلکه چنین میاندیشد که سرطان تقدیر الهی بوده است و به منبع
نویسنده دریافت که علیرغم گوناگونی فرهنگی در مطالعات انجامشده ،نتایج تقریبا
مشابهی به دست آمده است ،لذا میتوان گفت معنویت یکی از عناصر اساسی در
مراقبت تسکینی از مبتالیان به سرطان است که به صورت بینالمللی در پرستاری
مطرح است ،اما آن چه این عنصر اساسی را در فرهنگ ایرانی نسبت به سایر
فرهنگها متمایز مینماید آن است که فرهنگ بومی و مذهبی موجود در کشور
ما به گونهای است که بیماران در شرایطی که زندگی خود را در معرض خطر
میبینند ،بیشتر به سمت و سوی معنویت گرایش مییابند و بیشتر وجود خدا را در
متن زندگی خود احساس میکنند که این امر سبب شده است تا پرستاران مورد
مطالعه ما مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت را برای مبتالیان به سرطان در
مفاهیمی مانند سالمت معنوی و مدیریت معنوی ببینند.
این مطالعه با مشارکت پرستاران انجام شد که به عنوان محدودیت پژوهش
مطرح است ،لیکن توصیه میشود به تبیین دیدگاههای سایر افراد درگیر در مراقبت
از بیمار نیز در این خصوص همت گمارد .محدودیت دیگر این پژوهش ارائه
مراقبت تسکینی برای مبتالیان به سرطان به طور کلی بود که پیشنهاد میگردد در
پژوهشهای آتی مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت برای مبتالیان به انواع سرطان
به طور مجزا مد نظر باشد.
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نتیجهگیری
این مطالعه تنها بخش کوچکی از دنیای وسیع مراقبت تسکینی مبتنی بر
معنویت را از دیدگاه پرستاران ترسیم نمود و نشان داد مطابق درک آنان مفاهیم
معنوی در مراقبت تسکینی از بیمار مبتال به سرطان ،نقش مهمی دارند ،هرچند در
مراقبت تسكیني مبتني بر معنویت در مبتالیان به سرطان از دیدگاه پرستاران :مطالعه کیفي

مورد بعضی از مفاهیم استخراجشده در این مطالعه تفاسیر متفاوتی میتوان داشت،
لیکن نتایج نشان داد پرستاران در مراقبت تسکینی مبتنی بر معنویت به مفاهیمی
مانند ارتقای سالمت معنوی و مدیریت معنوی اهمیت میدهند و عواملی مثل
ارتقای راهبردهای مذهبی ،پاسداشت ارزشها و باورهای معنوی بیمار ،تالش برای
پیوند بیمار با خدا و حمایت معنوی از او برای ایشان مهم میباشند .از سوی دیگر،
با توجه به آنکه این پژوهش اولین مطالعه کیفی است که درباره مراقبت تسکینی
مبتنی بر معنویت از مبتالیان به سرطان در بافت فرهنگی ایران انجام شده است،
نتایج حاصل از آن میتواند سبب آشکارشدن جنبههایی از این نوع مراقبت در
جامعه ما گردد.
سپاسگزاری
این تحقیق بخشی از رساله دکترای تخصصی رشته پرستاری مربوط به
دانشگاه علوم پزشکی تهران است .نویسندگان مراتب سپاس خود را از معاونت
پژوهشی دانشگاه مذکور و یکایک پرستاران گرامی شرکتکننده در تحقیق
اعالم میدارند.
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