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 .1مرکز تحقیقات سنجش سالمت ،پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي ،تهران ،ایران

چكيده
مقدمه :به رغم انجام مطالعاتي در زمینه های مرتبط با سالمت معنوی ،نیازسنجي مراقبتهای معنوی ،در خـدمات سـالمت و کـاربرد ایـن
مراقبتها نیاز به مطالعات بیشتری دارد .مطالعه حاضر با اهداف " تعیین بیماریها و اولویتهایي که مراقبت معنوی در بهبود آن کاربرد دارد"،
"تعیین سطوحي از پیشگیری مورد نیاز در ارائه مراقبت معنوی" و "تعیین مراقبتهای معنوی و حیطه های آن" به بررسي نیازهای موجود
در زمینه های مراقبت های معنوی از دیدگاه صاحبنظران پرداخت.
مواد و روش کار :این مطالعه از نوع کیفي بوده ،پس از بررسي متون پیشنویس سواالت پرسشنامه آماده شده و از طریق مصاحبه عمیـق
با متخصصان مختلف و کارشناس روحاني نهایي شدند.
سپس با استفاده از نظرات  10متخصص با سابقهی فعالیت علمي و دانشگاهي هم راستا ،به صورت مطالعه دلفي طي دو مرتبه مورد بررسي
و تكمیل قرار گرفت .در مرتبه اول پرسشنامه ی مدون ارسال شد و در مرتبه دوم پرسشنامه همراه با نتایج نظرات صاحبنظران که در مرتبه
اول جمع آوری شده بود ،ارسال شده و نظرات نهایي جمع آوری شد.
یافته ها :طبق نظرات صاحبنظران ،نیاز به مراقبت معنوی در طیف سالمت به ترتیب اولویت شامل بیماریهای مزمن ،بیماریهـای حـاد بـا
تاکید بر دوره ی نقاهت آن ،ناخوشي های جزئي و شرایط سالم و به ظاهر سالم است.
همچنین بر اساس انواع بیماریها  4اولویت به ترتیب بیماریهای مزمن نظیر دیابت ،بیماریهـای نـاتوان کننـده نظیـر  ،MSبیمـار در حـال
احتضار و خانواده وی و بیماریهای صعب العالج نظیر سرطان هستند .شایان ذکر است شرایطي ماننـد اعتیـاد ،ایـدز ،بیماریهـای جنسـي،
اختالالت رواني ،مشكالت ناباروری ،بارداری پس از چهار اولویت اول قرار گرفتند و نسبت به هم دارای اولویـت خاصـي نبودنـد .همچنـین
مراقبتهای معنوی در چهار حیطه ی ارتباطي ،فهمي ،سازگاری و عملكردی قابل ارائه است.
نتيجه گيری :شرایط مرتبط به بیماریهای مزمن و ناتوان کننده ،صعب العالج و انتهای زندگي هم برای بیماران و هم خانواده آنان ،نیاز به
مراقبت های معنوی دارد که پرداختن به آنها در سطوح مختلف پیشگیری اولویت دارد .مراقبت هـای معنـوی بـرای فـرد جمراجـع نقـش
تكمیلي داشته و مكمل درمانهای رایج پزشكي است که با توجه به شرایط ،نیاز و فرهنگ فرد ارائه مي شـود .در ارائـه خـدمات مراقبتهـای
معنوی ،اصول اخالق پزشكي مانند هر مراقبت دیگری باید لحاظ شود که شامل حق انتخاب بیمار نیز هست.
کليدواژه :مراقبت معنوی ،خدمات سالمت ،سطوح پیشگیری ،نیازسنجي
کد اخالقIR.ACECR.IBCRC.REC.1397.008 :
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نشریه پایش
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نیازسنجی مراقبت معنوی در خدمات سالمت از دیدگاه صاحبنظران

معنوی مؤلفههای اصلي سـالمت معنـوی هسـتند .سـالمت معنـوی
انسانها را باید بر مبنای فرآیندی از «کنش متقابل» انسان در جهان
هستي و یك قدرت برتر قدسي تعریف کرد .اما آنچه کـه امـروزه در
ادبیات علمي پیرامون سالمت معنوی مطرح مي شود بیشتر ناظر بر
تأثیر اعتقادات و مراقبتهای معنوی در سالمت افـراد و رونـد بهبـود
بیماریهای آنان است [.]3
در کشور ما هر چند مطالعـاتي در زمینـه هـای مـرتبط بـا سـالمت
معنوی انجام شده است ،اما نیازسنجي مراقبتهای معنوی در خدمات
سالمت و چگونگي کاربرد این مراقبتها نیـاز بـه مطالعـات بیشـتری
دارد .فاز اول این مطالعه مربوط به دیدگاه صاحبنظران بود.
از زمان بقراط تا به امروز این باور که خداوند هـم شـفادهنده و هـم
منشأ علم پزشكان است و اینكه پزشكان وسیله ای بـرای تشـخیص،
درمان و رساندن شفا به بیماران اند ،کم و بیش وجود داشـته اسـت.
اما در دوران معاصر ،تاریخ علـم پزشـكي شـاهد ترییـرات عمـده ای
بوده است به نحوی کـه در اواسـط قـرن بیسـتم عـالوه بـر عوامـل
جسمي در تعریف سالمتي و بیماری به جنبههای رواني و اجتمـاعي
آن توجه بیشتری شد به نحـوی کـه در دهـه هفـتم و هشـتم قـرن
بیستم بررسي های اپیدمیولوژیك و بوم شناختي که به نوعي مبتني
بر فرضیه تأثیر عوامل اجتماعي بر علوم پزشكي بود از ارزش خاصـي
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اهمیت خدمات سالمت بر کسي پوشـیده نیسـت ،چـرا کـه فراگیـر
بودن نیاز به آنها در تمام اقشار و نیز تاثیر بـه سزایشـان در سـالمت
آحاد جامعه جایگاه ویژهای بدان داده اسـت .تـاثیر ایـن خـدمات در
سالمت افراد جامعه ،نقش مستقیمي در توسـعه هـر جامعـه دارد .از
سوی دیگر در دهه های اخیر سالمت معنوی و مراقبتهـای معنـوی
در خدمات سالمت مورد توجه بیشتری در محافل علمي بوده است.
وجود معني و مفهوم در زندگي از سویي و ارتباط با خداوند از سوی
دیگر و نیز بسیاری ابعاد دیگر در مراقبتهای معنوی مطـرح هسـتند
[ .]1ارائه مراقبـت معنـوی بـه نیازمنـدان عـالوه برآنكـه از وظـایف
مراقبت دهندگان خدمات سالمت و بخشي از حقوق بیمار اسـت در
دین اسالم نیز بعنوان یك وظیفه شرعي و مهم مطـرح شـده اسـت
[ .]2سالمت معنـوی بـه برخـورداری از حـس پـذیرش ،احساسـات
مثبت ،اخالق و حس ارتباط متقابل مثبت بـا یـك قـدرت حـاکم و
برتر قدسي ،دیگران و خود اطالق مي شود که طي یك فرآیند پویـا
و هماهنگ شـناختي ،عـاطفي ،کنشـي و پیامـدی شخصـي حاصـل
ميآید .شناخت معنوی ،عواطـف معنـوی ،کـنش معنـوی و ثمـرات

Downloaded from payeshjournal.ir at 22:10 +0430 on Friday September 17th 2021

برخوردار شد .عباسیان و همكاران تحقیقي با عنوان "بررسي جایگاه
علمي سالمت معنوی و نقش آن در پیشگیری از بیمـاری هـا :یـك
مطالعه مقدماتي" انجام دادند .این پژوهش درصدد بررسي مقـدماتي
جایگاه علمي و نقش سالمت معنوی در پیشگیری از بیماری ها بود.
این پژوهش یك مطالعه توصیفي بود که برای جمع آوری اطالعـات
در آن از روش اسنادی اسـتفاده شـد .اطالعـات و داده هـا بـا روش
غیرمستقیم و استفاده از اسناد بایگاني شده چـه بـه صـورت اسـناد
خصوصي یا ویراسته ،کتب تخصصي و مراجـع مكتـوب گـردآوری و
مورد بررسي قرار گرفته است .یافتههـای پـژوهش نشـان داد رشـته
های علمي جدید دیدگاه هایي را درباره نقش های احتمـالي مؤلفـه
های معنوی در پیشگیری از بیماری ها مطرح کرده اند اما تـا وقتـي
نظریه های آنها به پژوهش عملي نینجامد اصـوال عقـیم مـي ماننـد.
پژوهش های مربوط اذعان دارند که مؤلفه های معنـوی از تـأثیرات
پیشگیرانه غالبا مثبتي برخوردارند اما هنوز باید کار زیـادی صـورت
گیرد تا مسـائل مربـوط بـه همبسـتگي سـالمت معنـوی و سـالمت
جسمي روشن شوند .یافته ها نشان داد که پیشگیری از بیماری هـا
را نمي توان از مراقبت معنوی جدا نمود .بنابراین مفهوم معنویـت و
سالمت معنوی اگرچه به ظـاهر بسـي دور از علـوم زیسـت پزشـكي
است اما در عمل از بسیاری جهات با آن ارتباط دارد .نوک این کـوه
یخ نمودار است اما هر چه علم ،پیوندهای گوناگون معنویت ،سالمت
معنوی و علوم زیست پزشكي را بیشتر بررسي مـي کنـد پیكـر ایـن
کوه یخ بیش از پیش نمایان مي شود [.]4
در مطالعـه  Baldacchinoو همكـاران ،پرسـتاران و متخصصـان
مراقبت های بهداشتي نقش فعالي در رفع نیازهای معنـوی بیمـاران
در ارتباط با خانواده و کشیش دارند .اختالل در مراقبت همه جانبـه
از آنجا که بعد معنوی است بارها توسـط متخصصـان مراقبـت هـای
بهداشتي نادیده گرفته شده است .این مي تواند ناشي از احساس بي
کفایتي به علت عدم آمـوزش و پـرورش در مـورد مراقبـت معنـوی،
فقدان آموزش بین حرفهای) ،(IPEکار بیش از حـد ،کمبـود وقـت،
فرهنگ های مختلف ،عدم توجه به معنویت شخصي ،مسائل اخالقي
و عدم تمایل به ارائه مراقبت معنـوی باشـد .در ایـن مقالـه مراقبـت
معنوی به عنوان شناخت ،احترام ،و رفع نیازهـای معنـوی بیمـاران،
تسهیل مشارکت در مراسم مذهبي ،برقراری ارتباط از طریق گـوش
دادن و صحبت کردن با بیماران ،بودن با بیمار با مراقبت ،حمایت ،و
نشان دادن همدلي ،ایجاد یك حس خوب بـرای پیـداکـردن معنـا و
هدف در بیماری خود و به طور کلي در زندگي و رفتن پـیش دیگـر

نیازسنجي مراقبت معنوی ...

متخصصان ،از جمله کشیش تعریف ميشود .مراقبت معنوی با انجام
معنویت شخصي و استفاده درماني از خود بـه مراقبـت همـهجانبـه
موثر کمك مي کند .شایستگي مراقبت معنوی به عنوان یك فرآیند
مستمر فعال شناخته شده با سه عنصر دروني مرتبط است که شامل
آگاهي رو به رشد از ارزش یك فرد ،ایجـاد درک همـدلي از دیـدگاه
بیمار و توانایي اجـرای مـداخالت فـردی مناسـب بـرای هـر بیمـار
مي باشد [ .]5البته باید یادآور شد که مراقبـت مـذهبي بـا مراقبـت
معنوی متفاوت است و مراقبت معنوی ،قابل جـایگزیني بـا مراقبـت
مذهبي یا مراقبـت روانـي_ اجتمـاعي نیسـت .مراقبـت معنـوی بـه
سؤاالت انسانيِ بنیادی و اساسي ،نظیر معنـای زنـدگي ،درد ،رنـج و
مرگ ،پاسخ مي دهد .نتایج یك پژوهش نشان داد که موانـع فـردی
تأثیر به سزایي در ارائه ی مراقبت های مذهبي کارکنـان پرسـتاری،
بیماران و کارکنان حرفه های دیگر دارد و موانع مربوط به محیط در
سه بُعد امكانات ،فضای فیزیكي و زمان نیز دارای اهمیت است.
در برخي مطالعات فهرست گسترده ای از نیازها را طبقه بندی شده
و در  3تا  8بعد یا ساختار قرار گرفته اند .متداول ترین سازه عشق و
تعلق بوده و به دنبـال آن نیازهـای دینـي بـود .در کـل  22 ،مقالـه
شامل  339توصـیف از نیازهـای معنـوی بیمـاران بودنـد .تجزیـه و
تحلیل این  339توصیف 9 ،مقولـه جعشـق ،تعلـق ،احتـرام -الهـي-
مثبت بودن ،قدرداني ،امید ،صلح  -معني و هدف -اخالق -قـدرداني
از زیبایي -عزم راسخ ،مرگ -کنترل -دیگران گسترده به دست آمد
[ .]6پزشـــكان عمـــومي ج ، %45روانپزشـــكانج %33و کارکنـــان
پرستاریج %76به شدت احساس مي کننـد کـه انسـان از روح نیـز
هسـت همــانطور کـه از جســم سـاخته شــده اسـت .در مقایســه بــا
روانپزشــكان ج %33و پزشــكان عمــومي ج ، %29پرســتارانج%52
بیشتر احساس کردند که مراقبت معنوی بـه همـان انـدازه اهمیـت
دارد که سایر انواع مراقبت نیز در این امـر اهمیـت دارد .نسـبت بـه
کادر پزشكي ،درصد باالتری از پرستاران آموزش های قبلـي در ایـن
زمینه داشتند و بیشتر احتمال دارد که خود را مناسـب بـرای ارائـه
مشاوره معنوی بدانند .در کل  %20پزشكان عمـومي و  %33پرسـنل
روانپزشكي اظهار داشتند که نیاز به آموزش در ایـن زمینـه دارنـد و
پزشكان عمومي به ویژه احساس مي کننـد کـه آنهـا وقـت ندارنـد.
دیدگاه های حرفه ای ها متأثر از پیشینه هـای فرهنگـي و مـذهبي
است ،به طوری که پاسخ دهندگان متولد غیر انگلیس به طـور قابـل
توجهي بیشتر احساس مي کنند که بشر دارای یـك مؤلفـه معنـوی
است .پرستاران تمایل بیشتری دارند کـه از ایـن نظـر رویكـرد کـل
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نگرانه ای برای مراقبت در نظر بگیرند .برخـي از افـراد بـا مشـكالت
سالمت روان نیازهای مراقبت معنوی دارند و ما باید از ایـن امـر بـه
عنوان یك جنبه مهم برای درمان آگاه باشیم [.]7
در نوشــتاری در مــورد "ارزیــابي نیازهــای معنــوی"  ،نویســندگان
خواستار همكاری بین متخصصان در این زمینه از مراقبت از بیمـار،
هستند .مفهوم مراقبت معنوی در واقع مستلزم توجه است .مـوری و
همكاران در سال  ،2004در مطالعـه بیمـاران مبـتال بـه بیماریهـای
تهدید کننـده زنـدگي ،نیازهـای معنـوی را چنـین تعریـف کردنـد.
" نیازها و انتظـاراتي کـه انسـانها بـرای یـافتن معنـا ،هـدف و ارزش
زندگیشان دارند .چنین نیازهایي مي تواند بخصوص مـذهبي باشـد،
اما حتي افرادی که ایمان مذهبي ندارند یا عضو یك مذهب سـازمان
یافته نیستند ،دارای سیستم های اعتقادی هسـتند کـه بـه زنـدگي
خود معنا و هدف مي بخشد" .آنها در ادامه تصریح کردند" :مراقبـت
معنوی درباره ی کمك به افـرادی اسـت کـه حـس آنهـا از معنـا و
ارزش در اثر بیماری به چالش کشیده شده است .کاب و راب شاو در
سال  1998توضیح مي دهند که مراقبت معنوی پاسخي به نیازهای
معنوی شخص است که از طریق بررسي وقـایع زنـدگي ،اعتقـادات،
ارزشها و معنا درک مي شود .مفهومي از حمایت درماني است بـرای
توانمند سازی فردی که به چالش کشیده شـده اسـت توسـط یـك
بیماری ،تروما یا دلهره برای یافتن معني در تجربیات آسیب پذیری،
از دست دادن یا جابجایي جمرگ  .این مسلما به روانپزشكي مربـوط
است و آنچه را که بیشتر اعضای تـیم چنـد رشـته ای در طـي کـار
روزانه خود متوجه مي شوند را توصیف مي کند [.]8
در مطالعه ی دیگری در زمینه تعیین نیازهای مراقبت معنوی چنین
بیان شده است؛ همزمان بـا ادامـه درمـان پزشـكي ،بیمـاران سـعي
مي کنند در برابر این شرایط تهدیدکننده زندگي مقاومت کنند و از
ایمان و روحیـه خـود قـدرت بگیرنـد .از طـرف دیگـر بیمـار سـعي
مي کند با این بیماری سازگار شود .از سوی دیگر ممكـن اسـت بـا
بهره گیری از راهكارهـای مقابلـه روحـي مثبـت و منفـي ،احسـاس
مبارزه و قدرت بیشتری کند .در مطالعات انجام شـده در ایـن بـاره،
مشخص شد که بیماران ناتوان از نظر اجتماعي -اقتصـادی ،زنـان و
بیمــاران ســالخورده از روشــهای مقابلــه معنــوی ،بیشــتر اســتفاده
مي کنند .طبق گفته راس در سال  ،1994رادتزکي ابعاد معنـوی را
در  3نوع نیاز ارائه مي کند -1 :زندگي نیـاز دارد بـه یـافتن معنـای
مفاهیم رنج و مرگ ،هدف و قدرت آنها  -2زنـدگي و الزامـات امیـد
 -3نیاز به ایمان و اعتماد به قدرت برتر [.]9
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فرزانه مفتون و

بر اساس اطالعات به دست آمده از صاحبنظران ؛ نكات حائز اهمیت
مورد اشاره قرار گرفت کـه در ارائـه مراقبتهـای معنـوی بایـد مـورد
مالحظه قرار گیرد :
 -1بدیهي است مراقبتهای معنوی برای فرد جمراجع نقش تكمیلـي
در همراهي با سـایر روشـهای درمـاني داشـته و بـه عنـوان مكمـل
روشهای رایج درمان پزشكي به کار مي رود.
 -2تمامي افراد به همه مراقبتهای معنوی احتیاج ندارند و بـا توجـه
بــه شــرایط ،نیـاز و فرهنــگ فــرد جمراجــع نــوع مراقبــت مشــخص
مي شود.
78
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این مطالعه از نوع کیفي بود که در مرحله اول سه اقـدام زیـر بـرای
تدوین پرسشنامه انجام شد.
 انجام بررسي متون و تدوین پیش نویس سواالت نهایي کردن سواالت پرسشـنامه بـا اسـتفاده از نظـر صـاحبنظرانجانتخاب صاحبنظران ،انجام مصاحبه ،بررسـي گزارشـات مصـاحبه و
جمع بندی
در این مرحله گروه تحقیق پس از بررسـي متـون و مقـاالت علمـي،
پ ـیش نویس ـي از پرسشــنامه طراح ـي نمــود [ ]12-10 ,5و ســپس
نظرات متخصصـان در رشـته هـای روانپزشـكي ،مـدیریت خـدمات
بهداشتي و درمـاني ،بهداشـت مـادر و کـودک ،پزشـكي اجتمـاعي،
پرستاری -مامایي و روحاني در ضمن مصاحبه عمیق در موضـوعات
مختلف پرسشنامه شامل نوع و ترتیب سواالت ،گزینه های مربوط و
اصطالحات مربوط اخـذ و اعمـال شـده و نهایتـا پرسشـنامه نهـایي
تدوین شد.
مرحله دوم :جمطالعه دلفي با  10نفر از صاحبنظران
 صاحبنظران با سابقه فعالیت علمـي و دانشـگاهي در ایـن حیطـهداشــت بــا تخصصــهای؛ مشــاوره روانشناس ـي ،پزشــكي اجتمــاعي،
اپیدمیولوژی ،کیفیـت زنـدگي ،حقـوق و اخـالق پزشـكي ،دکتـرای
پرستاری ،روحانیت ،پزشكي پیشگیری جطب کار و متخصص اطفال
انتهاب شدند.
پرسشنامه تدوین شده در دور اول توسط صاحبنظران تكمیـل شـد.
سپس در دور دوم براساس پاسخهای دور اول و جمع بندی نظـرات،
پرسشنامه مجدد برای صاحبنظران ارسال شـد و در جریـان نظـرات
سایرین هم قرار گرفتند و نظرات نهایي خود را ارائه نمودند.
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 -3در ارائه خدمات مراقبت های معنوی نیز مانند هر مراقبت دیگـر
در برنامه بهداشتي و درماني ،نیاز است کـه اصـول اخـالق پزشـكي
شامل؛ حق انتخاب بیمار در تصمیم گیری ،سودرساني خدمت ،ضرر
نداشتن و عدالت لحاظ شـود .یافتـه هـا بـه تفكیـك موضـوعات در
جداول  1-3ارائه شده است.
نیازها در انواع بیماریها به ترتیب اولویت عبارتند از :جمواردی کـه بـا
شماره یكسان نشان داده شده است نسبت به هم اولویتي ندارند .
در مورد بیماریهایي که چهار اولویت فوق الذکر را به خود اختصـاص
داده اند ،اتفاق نظر وجود داشته و سایر بیماریها پـس از مـوارد ذکـر
شده در اولویت قرار مي گیرند .البته شایان ذکر اسـت کـه در مـورد
«ناخوشي های جزئي نظیـر سـرماخوردگي» اصـوال اینكـه مراقبـت
معنوی مورد نیاز است بطور کلي تردید وجود دارد ،به همـین دلیـل
این مورد بدون ذکر شماره در فهرست باال ثبت شده است.
همانطور که مالحظه مي شود در همه بیماریها که بر اساس اولویـت
ذکــر شــده انــد "پیشــگیری ثانویــه" اولویــت دارد یعنــي در زمــان
تشخیص زودرس ،ارائه مراقبت معنوی به هنگام کمك کننده است.
همچنین در مورد بیماریهایي که  4اولویت اول را به خود اختصـاص
داده اند سطح سوم پیشگیری؛ پیشـگیری ثالثیـه جنـاتواني برگشـت
پذیر نیز توصیه شده است .هر چند در شرایط مطلوب حتي در این
موارد پیشگیری اولیه نیز مي تواند تاثیر گذار باشد.
در مورد بیماریهایي که با اولویت شماره  5مشخص شده اند عالوه بر
پیشگیری ثانویه ،پیشگیری اولیه جاستعداد به ابتال نیـز ذکـر شـده
است ججدول . 1
در زمینه کاربرد مراقبت معنـوی در حیطـه هـای مختلـف از سـوی
خانواده و بستگان برای سالمتي بیمـار خـود بـه نكـات ذیـل اشـاره
مي شود:
 -1شروع کننده همه برنامه ها ،سیستم خـدمات بهداشـتي درمـاني
است.
 -2اگر اطرافیان باید آموزش داده شوند نظام سالمت وصل شوند.
 -3همــه ایــن مراقبتهــا را خــانواده نمــي توانــد ارائــه دهــد و ارائــه
دهندگان خدمات جتیم مرتبط در نظام سالمت با توجه به شرایط و
ارزیابي های مربوط به خانواده و بسـتگان توصـیه مـي کننـد تـا در
زمینه هایي که امكان دارد از همراهي خانواده بهره مند شوند.
نیازهای کاربرد مراقبت معنوی برای کمك به خانواده و بستگان فرد
جمراجع برای افزایش سطح سالمت خودشان
عبارتند از:

نیازسنجي مراقبت معنوی ...

جدول  :1اولویت نيازهای کاربرد مراقبت به تفكيک طيف سالمت ،بيماریها و سطوح پيشگيری
طیف سالمت

 بیماریهای مزمن جدیابت ،فشارخون ،سردرد مزمن ،سرطان ،بیماریهای مزمن قلبي عروقي بیماریهای حاد با تاکید بر دوره نقاهت پس از بروز بیماری حـاد جنظیـر درد ناگهـاني قفسـهسینه ،MI ،درد ناگهاني شكم
 ناخوشیهای جزئي جنظیر سرماخوردگي سالم و به ظاهر سالم جفرد شكایتي ندارد ،میتواند واقعا بیماری نداشته یا داشته باشد و هنوزعالمت ندارد

بیماریها
جمواردی که با شمارهی یكسان نشان داده شده است نسبت به هم اولویتي ندارند .

 -1بیماریهای مزمن نظیر دیابت ،بیماریهای قلبي-عروقي
 -2بیماریهای ناتوان کننده نظیر ام اس ج ، MSآرتریت روماتوئید ج ، RAپارکینسون
 -3بیمار درحال احتضار و خانواده اش
 -4بیماریهای صعب العالج نظیر سرطان
 -5شرایط ویژه نظیر اعتیاد ،ایدز ،بیماریهای منتقله جنسي
 -5اختالالت رواني جوسواس ،اضطراب ،سایكوز و ...
 -5بارداری و زایمان
 -5سایر موارد جنظیر اختالالت جنسي ،آسیب اجتماعي ،بالیا و تصادفات و ...
 -ناخوشي های جزئي نظیر سرماخوردگي

سطوح پیشگیری

 -1بیماریهای مزمن نظیر دیابـت ،بیماریهـای
قلبي-عروقي
 -2بیماریهای ناتوان کننده
نظی ـر ام اس ج ، MSآرتری ـت روماتوئی ـد ج، RA
پارکینسون
 -3بیمار درحال احتضار و خانواده اش
 -4بیماریهای صعب العالج نظیر سرطان
 -5شرایط ویژه نظیر اعتیاد ،ایـدز ،بیماریهـای
منتقله جنسي
 -5اختالالت رواني جوسواس ،اضطراب ،سایكوز
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 حیطه ارتباط )(Relationship حیطه فهم )(Understanding حیطه سازگاری )(Coping حیطه عملكرد ج Practiceججدول . 2 سایر مواردهمچنین موارد که در ذیل آمده است مورد تاکید قرار گرفته اند:
توصیه به آرامش ،توصیه به استفاده از دعادرماني ،نـوازش جسـماني
ج ، Caring Touchتسهیل استفاده از تشریفات و آداب معنـوی و
مراسم مذهبي ،طنزپـردازی ،رفتـار همدالنـه ج Empathyبـا فـرد
جمراجع ججدول . 3
اعضای مورد نیاز برای تیم درمانگر جهت ارائه مراقبت های معنـوی
مب توانند شامل موارد ذیل باشند:
 پزشك ،پرستار /ماما ،روانشناس ،روحاني یا مشاور معنوی ،مددکاراجتمـاعي ،اعضـای خــانواده ،دوسـتان یـا اعضــای گـروه فعالیتهــای
مذهبي ،فرهنگي و اجتماعي
با تاکید به این نكات که اعضای تیم همه باید آموزش دیـده باشـند.
در انتخاب افراد باید مالحظات رفتار حرفه ای وجود داشـته باشـد و

اینكه با توجه به شرایط و نیازهای فرد جمراجع همه یا بعضي افـراد
ارائه خدمت مي کنند.
محورهای آموزشي مورد نیاز برای اعضای تیم درمانگر در ذیل ارائـه
شده است ج البته شایان ذکر اسـت کـه نیازسـنجي آموزشـي خـود
مطالعه مستقل دیگری را مي طلبد تا بـا تعیـین اهـداف ،مهارتهـای
متناسب مشخص شود .در این مطالعه از فرصت حضور صـاحبنظران
استفاده شد تا محورهای کلي استخراج شود
 آموزش جایگاه ،مباني و اصول مراقبتهای معنوی اصول مشاوره ،روانشناسي مرتبط و ارتباط با فرد جمراجع توانایي انجام فعالیتهـای صـحیح گروهـي و همسـویي و هدفمنـدبودن تیم ارائه دهنده خدمت
 آشنایي با اخالق حوزه پزشكي در ارائه خدمات آشنایي با ویژگیهای کیفیت خدمت در پزشكي بهره مندی اعضای تیم از بسته آموزش مشـابه در رابطـه بـا فـردجمراجع و موارد مربوط به بیماری وی
نكته حائز اهمیت این است که مباحـ آموزشـي بـر اسـاس منـابع
معتبر باشد.
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فرزانه مفتون و

و ...
 -5بارداری و زایمان
 -5سایر موارد جنظیر اختالالت جنسي ،آسیب
اجتماعي و ...
 -ناخوشي های جزئي نظیر سرماخوردگي

جپیشگیری ثانویه
جپیشگیری ثانویه
به طور کلي بـا توجـه بـه نظـرات نیـاز بـه
مراقبت معنوی ندارد.

ارتباطي جRelationship

 کمك به فرد برای ارتباط با خود و حفظ تمامیت وجودیش. کمك به فرد جمراجع برای ارتباط با خداوند عالم و احساس صلح و آرامـش در ارتبـاط بـامنشا الیتناهي هستي.
 کمك به فرد جمراجع برای ارتباط داشتن با «اطرافیان ،دوستان و سایر افـراد» و برقـراریارتباط صلح آمیز با آنها.
 -کمك به فرد برای ارتباط با ارائه دهندگان مراقبت معنوی دارای مهارتهای حرفه ای

فهمي جUnderstanding

و مسیر زندگي

 کمك به فرد جمراجع برای آگاه تر شدن نسبت به هدف و فلسفه زندگياش در راستای هدف تعیین شده.
 کمك به فرد جمراجع برای برطرف کردن نگراني هایي که در رابطه بـا رنـج هـایي کـه دررابطه با بیماریش متحمل شود.
 کمك به فرد جمراجع در رابطه با بینش وی در مورد تجربه مرگ ،ترس از مرگ و برطرفکردن آن.
 کمك به فرد جمراجع برای افزایش امید در او. کمك به فرد جمراجع برای تشخیص ارزش و اهمیت زندگي و یـافتن معنـا یـا هـدفي دربیماری خود.

سازگاری جCoping

 کمك به فرد جمراجع برای سازگار شدن بـا بیمـاری خـود و شـرایط آن و در عـین حـالاحساس مسئولیت در قبال درمان خود.
 کمك به فرد جمراجع برای داشتن احساس کنترل روی خود و زندگي همراه با بیماریش. کمك به فرد جمراجع برای بازیـابي و اسـتفاده از قـدرت معنـوی درونـي اش در راسـتایبهبودی جسمي ،رواني و اجتماعي.
 کمك به فرد مراجع از طریق تقویت نیروی ایمان ،توکل ،توسل ،ذکر و صبر. کمك به فرد جهت بیان احساسات متفاوت و متناقض جبدون اینكه نگـران پـیش داوری وقضاوت مراقب باشد .

عملكردی جPractice

 کمك به فرد برای دسترسي به منابع مرتبط با مراقبت معنوی کمك به فرد جمراجع برای حضور در برنامه ها و خدمات مذهبي یا معنوی و انجام آنها . کمك به فرد جمراجع دررابطه با دعا کردن برای خود و داشتن درک بهتر از ایمان خود. کمك به فرد جمراجع برای درخواست دعا از دیگران برای بهبودی بیماریش جبا توجه به درنظر گرفتن اینكه منجر به کاهش اعتماد به نفس فرد نشود .
 کمك به فرد جمراجع از طریق تشویق فرد در جهت مراجعه به تیم ارائه دهنده خـدمت ازجمله مراقب معنوی و نیز انجام مراحل درمان به طور کامل
 کمك به فرد جمراجع در جهت توجه به جنبه های لذت بخش زندگي کمك به فرد جمراجع برای وقت گذراندن با افراد با شرایط مشابه کمك به فرد جمراجع برای اتخاذ رفتارهای جدیـد و سـالم بـا در نظـر گـرفتن مسـئولیتنسبت به دیگران و جامعه
 -کمك به فرد جمراجع جهت اجرای منظم فعالیتهای معنوی مورد درخواست وی
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جدول  :2موارد مراقبت های معنوی در حيطه ی ارتباطی ،فهمی ،سازگاری و عملكردی
مراقبت معنوی
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جدول  :1اولویت نيازهای کاربرد مراقبت به تفكيک طيف سالمت ،بيماریها و سطوح پيشگيری

نیازسنجي مراقبت معنوی ...

جدول  :3کاربرد مراقبت معنوی در سایر حيطه ها
کاربرد مراقبت معنوی در سایر حیطه ها
سایر حیطه ها

فرد جمراجع  ،خانواده وی نیز در شرایطي "گیرنده ی اصل خدمت"
برای مراقبت معنوی هستند.
نیازهای مراقبت های معنوی همچنین شـامل مراقبتهـای ارتبـاطي،
ادراکي ،سازگاری ،عملكرد و سایر موارد است که مي تواند در بهبود
شرایط بیمار کمك کند.
اعضای تیم درمانگر شامل پزشك ،پرستار-ماما ،روانشناس  ،مددکار
اجتمـاعي ،اعضــای خـانواده ،دوســتان یـا اعضــای گـروه فعالیتهــای
مذهبي ،فرهنگي و اجتماعي ،روحاني یا مشاور معنوی اسـت.و البتـه
ضرورت وجود دوره آموزشي نیز برای این اعضا مطرح شده است.
در بررسي سایر مطالعات انجام شده که نتایج آن در دسـترس اسـت
نیز مراقبتهای معنوی در شرایطي چون بیماریهای مزمن ،بیماریهای
ناتوان کننده ،شرایط در حال احتضار ،بیماریهای صـعب العـالج و ...
مطرح شده است .در مطالعه ی حاضر نیز اولویـت نیـاز بـه مراقبـت
معنوی این موارد ذکر شده است در حالیكه شـرایطي نظیـر اعتیـاد،
ایدز ،اختالالت رواني ،مسائل باروری و اختالالت جنسي ،تصادفات و
بالیا نیز مطرح شده اند .از سوی دیگر بیماران اغلب نیازهای معنوی
و وجـودی را بیـان مـي کننـد کـه بـدانها پاسـخ داده نشـده اســت.
نیازهایي برای صلح ،سالمت و حمایت اجتمـاعي ،نیازهـای همگـاني
انسان هستند [ ]13و همانطور که در مطالعـه ی حاضـر نشـان داده
شد؛ کمك برای برطرف شدن نیازهای ارتباطي ،ادراکي ،سازگاری و
عملكردی در مراقبت های معنوی اهمیت دارد.

بحث و نتيجهگيري

در ابتدا ضروری است سه نكته حائز اهمیت ذیل از یافته هـای ایـن
مطالعه که در ارائه مراقبتهای معنوی باید مورد مالحظه قرار گیرنـد
یادآوری شوند:
 -1بدیهي است مراقبتهای معنوی برای فرد جمراجع نقش تكمیلـي
در همراهي با سـایر روشـهای درمـاني داشـته و بـه عنـوان مكمـل
روشهای رایج درمان پزشكي به کار مي رود.
 -2تمامي افراد به همه مراقبتهای معنوی احتیاج ندارند و بـا توجـه
بــه شــرایط ،نیـاز و فرهنــگ فــرد جمراجــع نــوع مراقبــت مشــخص
مي شود.
 -3در ارائه خدمات مراقبت های معنوی نیز مانند هر مراقبت دیگـر
در برنامه بهداشتي و درماني ،نیاز است کـه اصـول اخـالق پزشـكي
شامل؛ حق انتخاب بیمار در تصمیم گیری ،سودرساني خدمت ،ضرر
نداشتن و عدالت لحاظ شود.
همچنین یافته های این مطالعه نشـان مـي دهنـد کـه ؛ بیماریهـای
مزمن نظیر دیابت و بیماریهـای قلبـي و عروقـي ،بیماریهـای نـاتوان
کننده نظیر ام اس ج ، MSآرتریت روماتوئیـد ج ، RAپارکینسـون ،
بیمار در حال احتضار و خانواده وی ،بیماریهای صعب العـالج نظیـر
ســرطان از اولویــت بــاالتری بــرای دریافــت مراقبــت هــای معن ـوی
برخوردارند .از نظر سطح پیشگیری ،پیشگیری ثانویه و ثالثیـه بـرای
ارائه خدمات مراقبت های معنوی اولویت دارد .همچنـین عـالوه بـر
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 توصیه به آرامش توصیه به استفاده از دعادرماني نوازش جسماني جCaring Touch ایجاد و توسعه ارتباط بین فرد جمراجع و خانواده یا دوستان جشامل آموزش اصول ارتبـاطبا فرد جمراجع به خانواده یا دوستان
 متون مقدس و الهام بخشاستفاده از فنون آرام سازی -تصویر سازی
 تشویق به استفاده از طبیعت -حیوانات خانگي تسهیل استفاده از تشریفات و آداب معنوی و مراسم مذهبي استفاده از هنر بعنوان وسیله ای برای بیان باورها و افكار معنوی تشویق فرد جمراجع به بازگو کردن خاطرات -قصه گـویي و بـازنگری زنـدگي در راسـتایبرنامه های مراقبتي-معنوی
 بهره گرفتن از الهام فرد جمراجع تحلیل رویا طنزپردازی تهیه دفترچه ای از جمالت زیبا ،بخشهای زیبای مجالت،کتابها و... رفتار همدالنه ج Empathyبا فرد جمراجع -شكل گیری ارتباط گروهي جتاثیرات معنوی گروه
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فرزانه مفتون و

سهم نويسندگان

فرزانه مفتون :طراحي مطالعه ،تدوین پرسشـنامه ،تجزیـه و تحلیـل
اطالعات ،تهیه گزارش و مقاله
مژگان شـریفان :همكـاری در تـدوین پرسشـنامه ،تجزیـه و تحلیـل
اطالعات
فاطمه نقي زاده :همكـاری در تـدوین پرسشـنامه ،تجزیـه و تحلیـل
اطالعات ،تهیه گزارش
محمود طاووسي :همكاری در تدوین پرسشنامه
تشكر و قدرداني

تیم تحقیق بر خود الزم مي داند از صاحبنظران ارجمنـد خـانم هـا؛
اکرم جهانگیر ،دکتر ژیال صدیقي ،دکتر بتول تیرگری ،دکتـر شـهپر
حقیقت ،دکتر سهیال خزاعي ،دکتر اکرم السـادات سـجادیان ،دکتـر
سوسن صالح پور ،دکتر مژگان کاربخش و دکتر سیده بتول موسوی
نیز آقایان؛ دکتر عباسعلي واشیان ،دکتر باقر غباری بناب ،دکتر سید
علي آذین ،دکتر محمود عباسي و که بـا شـرکت در ایـن مطالعـه و
ارائه نظرات ارزشمند خود موجبـات غنـای ایـن مجموعـه علمـي را
فراهم کردند صمیمانه تقدیر و تشكر نماید.
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در مورد کودکان بسـتری نیازهـای مراقبـت معنـوی شـامل تـرس،
اضـطراب ،ســازگار شـدن بــا درد یـا ســایر شـكایات جســمي و نیــز
ارتباطات با پدر و مادر و یـا ارتبـاط پـدر و مـادر بـا یكـدیگر اسـت.
همچنین در حالي که مراقبت معنـوی در افـراد بیمـار در مطالعـات
مطرح مي شود ،خانواده های بیماران و مـداخالت مـورد نیـاز بـرای
خانواده ها نیز باید مد نظر قـرار گیـرد.از مـوارد ذکـر شـده اطفـال،
والدین آنان و ارتباط اطفال با والدین و ارتباط پدر و مادر با یكـدیگر
باید مورد مالحظه قرار گیرد [ .]14همچنین خانواده به عنوان یـك
واحد منسجم نیز در زمینه مراقبت های معنوی مطرح شـده اسـت،
معنویت به عنوان یك منبع قوی خانوادگي ذکر شده است [ .]15در
مطالعه ی حاضر نیز ،طبق نظر صاحبنظران خانواده و بسـتگان فـرد
جبه عنوان مراجع یا بیمـار نیـز گـاه مـي تواننـد گیرنـده ی اصـلي
خدمت باشند و مراقبتهای معنوی برای آنان نیز باید لحاظ شود.
در واقع مراقبت سالمتي که نیازهای جسمي ،احساسـي ،اجتمـاعي،
وجودی و معنوی بیماران را جاشاره به مدل بیوسایكوسوشال معنوی
در بر مي گیرد به بهبود و ارتقای سالمتي بیماران مي انجامد .در هر
حال موانع متعددی در سیسـتم مراقبـت سـالمتي وجـود دارد کـه
کفایت برطرف شدن این نیازها را مشكل مي سازد[ ]13 ,16پرسنل
ناکافي در زمینه ارائه مراقبتهـای معنـوی ،آمـوزش ناکـافي پرسـنل
جهت شناسایي نیازهای مربوط به مراقبت معنوی و اینكه بسیار دیر
به پرسنل اطالع داده مي شود بیمار را ویزیت کنند که دیگـر زمـان
کافي برای تمام مراقبت هایي که مي توانست ارائه شود وجود نـدارد
[ .]17در مطالعــه دیگــری ذکــر شــده اســت کــه پرســتاران و ارائــه
دهندگان حرفه ای خدمات بهداشتي باید نقشي فعال و هماهنگ بـا
خانواده برای برطرف ساختن نیازهای معنوی بیمـاران بـازی کننـد.
کمبــود آموزشــهای مراقبــت معنــوی ،کمبــود آمــوزش بــین ارائــه
دهندگان خدمات سالمت ،حجم باالی کاری ،کمبود زمان ،فرهنـگ
های متفاوت ،کمبود توجه به معنویـت ،موضـوعات اخالقـي و عـدم
تمایل [ ]5از جمله دالیلـي ذکـر شـده اسـت کـه در ابعـاد معنـوی
مراقبت نادیده گرفته مي شود .همچنین قابل ذکر اسـت کـه جهـت
استقرار هر برنامه ای مراحل علمي باید مدنظر قرار گیرد:
تعیین بیماری یا مسئله ،تعیین بهترین عملكرد بـه منظـور رفـع آن
بیماری یا مسئله ،تعیین عملكرد فعلي در رابطـه بـا آن بیمـاری یـا
مسئله خاص و تعیین فاصله و شكاف این عملكرد با بهترین عملكرد
پیشنهاد شد .سپس بررسي اقدامات و مداخالتي که سـبب ارتقـا از
وضــعیت موجــود بــه بهتــرین عملكــرد اســت .و بررســي مــدارک و
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مستنداتي که نشان دهنده ایجاد ترییـر در پیامـد ناشـي از بهتـرین
عملكرد است.و در نهایت بررسي مدارکي که نشان دهنـده همراهـي
کیفیت زندگي با ترییرات ایجاد شده در پیامد است[.]18
به عبارت دیگر در راستای استقرار برنامه های بهداشـتي و درمـاني،
پس از انجام نیازسنجي و اولویتبندی ،شناسایي مـداخالت مناسـب
جدید ،ارائه برنامه جهت ادغام مراقبت های جدیـد در برنامـه هـای
موجود که شامل ارائه دهندگان مراقبتها ،ابزارهای آموزشي مرتبط و
سیاستهای مربوط است انجام میشود .پس از آن انتخاب مرکز واجـد
شرایط جهت اجرای برنامه در سـطح کوچـك و بررسـي جوانـب آن
وتصمیم برای گسترش برنامه به سطوح بزرگتر جهت پوشش بیشتر
گروه های هدف است [.]18
در مطالعه حاضر نیز نیازهای مراقبت معنوی استخراج شده است که
با مطالعات بعدی مرتبط شامل مطالعه نیازسنجي گیرندگان خدمات
شــامل بیمــاران و خــانواده هــای آنــان و مطالعــه نیازســنجي ارائــه
دهندگان خدمات ،تكمیل خواهد شد که بعد از نهایي شدن نیازهای
مراقبت معنوی ،تدوین برنامه مربوط و نحوه ارائـه آن بـه گروههـای
هدف نیز انجام مي شود.
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ABSTRACT
Need assessment of spiritual care in health services: The experts’ views
Farzaneh Maftoon1, Mojgan Sharifan1, Fatemeh Naghizadeh Moghari1, Mahmoud Tavoussi1
1. Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research, ACECR, Tehran, Iran
Payesh 2020; 19 (1): 75 - 84
Accepted for publication: 1 March 2020
[EPub a head of print-2 March 2020]

Objective (s): Patients suffering from different illnesses might need spiritual care especially those who are suffering from
chronic diseases. The aim of this study was to perform a need assessment study of spiritual care.
Methods: This was a qualitative study. First a questionnaire was designed based on literature review and experts opinions.
Then this questionnaire was administered to a panel of experts using the Delphi method. The panel were experts in psychiatry,
social medicine, epidemiology, quality of life, medical ethics, pediatric, nursing, occupational medicine and religion.
Results: Experts indicated that patients with chronic diseases, patients with acute diseases at recovering period, incurable
diseases, the patients at the end of life and also their families have priority for receiving spiritual care. Moreover they indicated
that those with addiction, psychiatric diseases, sexual problems, HIV positive and infertility problems need spiritual care.
Conclusion: Spiritual care could be integrated into the mainstream medical treatment. However, patients’ medical condition,
culture, medical ethics and patient choice have important role in delivery of spiritual care.
Key Words: Spiritual care, Health services, Prevention levels, Need assessment
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