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 مقدمه

 براي جستجویییگران، طبیعت و خدا و یک نیاز ذاتی همه انسان ها است و بیانگر ارتباط هماهنگ با خود، د معنویت،

یر را مشخص قدرتی است که همه ابعاد زندگی را منسجم کرده و جهت و مس معنویت،. )1(است زندگی در هدف و معنا یافتن

. بروز بیماري بخصوص بیماري هاي تهدید کننده زندگی بحران مهمی در زندگی هر فرد می باشد. )2( می کند

Seaward)2000 (معتقد است که هر بحران، در واقع یک بحران معنوي است)3(. 

مزمن در واقع یک رویداد ناتوان کننده و تهدید کننده وضعیت زندگی است که تجربه منحصر به فردي را  هاي بیماري

بطور قابل مالحظه اي تاثیر گذار بوجود می آورد و عالوه بر پیامدهاي جسمی، بر ابعاد روانی، اجتماعی و بخصوص معنوي فرد 

 گزارش طبق و )4(باشد می توسعه حال در و یافته توسعه کشورهاي در ناتوانی عوامل از یکی بیماري هاي مزمن. )3(است

بیماران مزمن در گذر از مراحل بیماري، . )5(است بیماریهاي مزمن از ناشی جهان در هامیر و مرگ%43 بهداشت جهانی سازمان

فاز بحرانی جهت دستیابی به وضعیت پایداري نسبی با نیاز به درمان و مراقبت روتین ، فاز ثانویه : سه فاز را تجربه می کنند

ان عملکرد فردي با نیاز به بستري شدن و دریافت مراقبت هاي حمایتی و تسکینی، فاز ثالثیه یا انتهایی، با جهت دستیابی به تو

در این زمان، بیمار . )6(ناتوانی و  وابستگی که ممکن است چند روز یا هفته ها طول بکشد و این زمان قابل پیش بینی نیست 

که این تجربه ناخوشی، ناتوانی و  )7(در معرض یک بحران واقعی، تجربه پراسترس و تهدید کننده در زندگی قرار می گیرد

 . )8(مواجه با مرگ در ماهیت تجارب معنوي هستند

. است آنها درآمیخته )12( اجتماعی شرایط مذهب و ،)11(شخصی  سوابق ،)10, 9(تجارب معنوي افراد، با زمینه فرهنگی 

بیماران بدنبال تجربه ناتوانی و مواجه با مرگ، نیازهاي معنوي غیر منتظره اي را نشان می دهند که براي پاسخگویی، نیازمند 

لحظات پایان زندگی را براي آنها فراهم و آسودگی بخصوص در  )14(تا بتوان احساس سازگاري )13(مراقبت هاي معنوي است

کردن اکثر بیماران، درد و رنج را آزمایش خداوند و موقعیتی براي معنا بخشی به زندگی و بروز خالقیت در اداره . )15(نمود

 ارزشیابی مورد است بوده مهم شان زندگی در که را آنچه بیماري، و آسیب با مواجهه در این بیماران. )16(خود معنا می کنند

 به بیماري آیا دارد؟ هدفی و معنا زندگی آیا دارد؟ وجود خدا پرسند که آیا می سواالت ایدئولوژیک اغلب از خود و دهند می قرار

پاسخ هاي . )17(دارد؟  وجود سخت لحظات این در اطمینان مورد يفرد هستم؟ آیا مرگ حال در من آیا زند؟ می صدمه من

با  که تیم سالمت با همکاري روحانیون و کشیشان، باشد درمان و مراقبت براي مفیدي منبع می تواند معنوي به این سواالت

به زندگی و تسهیل  امید خویش در افزایش ایمانی جامعه به بیماران ارجاع با یا مداخله مستقیم و پاسخگویی به این ابهامات،

  .)18(ان نقش مهمی ایفا می کنند درمان و مراقبت بیمار

جهت برنامه  .)19(باشد می کننده حمایت عامل یک عنوان به ،معنوي کمک به بیماران در جهت تامین نیازهاي واقع در

و یک برنامه مراقبت معنوي بیمار محور  مراقبتی الزم است تیم سالمت نیازهاي معنوي بیماران را بررسی کنند -ریزي حمایتی

دیسترس معنوي را می توان بوسیله سواالتی در زمینه معناي تغییر یافته زندگی و ناخوشی . براي هر بیمار طراحی نمایند

نتیجه  و )21(اند داده نشان را آن بین تامین نیازهاي معنوي بیماران و پیامدهاي ارتباط زیادي مطالعات. )20(شناسایی کرد

 نیازمندبیماران را  و )22(گردد می درمان ضعیف پیامدهاي به منجر انبیمار معنوي نیازهاي به توجه عدم اند که گیري کرده
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البته نیازهاي مختلف معنوي به زمینه فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و  .)24, 23( طوالنی مدت خواهد کرد درمان و مراقبت دوره

  .)26(با همکاري بین حرفه اي تیم سالمت میسر است مراقبت معنويو   )25(ارزشهاي خاص مذهبی آنها بستگی دارد

اما دین اسالم توسط اکثر . کنند در کنار هم زندگی می... ن، مسیحی و  کلیمی ودر زمینه فرهنگی ایران، مردم مسلما

در اسالم مهمترین بخش نیازهاي . )27(آنها معتقدند که بیماري و ناخوشی به خواست خداوند است. ایرانیان پذیرفته شده است

همچنین معنویت زیر  ،بر پایه اعتقادات و باورهاي مذهبی استمعنوي مربوط به درك معناي ماهیت انسان و ارتباط فرد با خدا 

 .بر این اساس الزم است باورهاي مذهبی بیماران در مراقبت معنوي مد نظر قرار گیرد )28( چتر مذهب قرار دارد

 :روش بررسی

 از جمله( در این مقاله مروري، روش جمع آوري اطالعات شامل جستجوي منابع الکترونیکی شامل بانک هاي اطالعاتی

Pub med  , Science direct,…. ( اتی فارسی و بانک هاي اطالع 2016تا  2001از سال ) از جملهSID,IRANMEDEX ( از

از جمله . می باشد  googleو نیز جستجوي دستی از طریق کتابخانه اي و پیشرفته در موتور جستجوگر  1397تا  1389سال 

 Spiritual care Inter professional collaboration ,Holistic care,  wellbeing,به صورت ترکیبی از،  مفاهیم مورد جستجو

Spiritual Spiritual needs,  ،و مفاهیم فارسی مورد جستجو به صورت ترکیبی از همکاري بین حرفه اي، مراقبت معنوي

 . سالمت معنوي، نیازهاي معنوي و مراقبت کل نگر  بوده است

 :یافته ها و بحث

یرنده نیاز بیماران به انجام اعمال یکی از ابعاد مراقبت معنوي، در راستاي تامین نیازهاي مذهبی بیماران است که در برگ

مذهبی مانند عبادت کردن، خواندن کتاب دینی و ادعیه، توسل به پیشوایان دینی و نیز اداي اعمال خاصه مانند رفتن به 

 همچنین آداب مذهبی مانند نوشتن وصیت نامه، روبه قبله خوابیدن، رعایت آداب طهارت، دعا ، نذر. است.... کلیسا، عزاداري و 

براي بیماران، توجه به ارزشهاي مذهبی مانند توبه و استغفار کردن قبل از مرگ، جبران . مورد توجه بیماران استکه ، ... و

بیماران ایرانی . در زمانی که فرد احساس می کند امید به بهبودي ندارد با اهمیت است... گذشته، اداي دین، طلب حاللیت و

همان نیازهاي معنوي می نامند و اکثر بیماران و مراقبین مذهب را عامل مهمی در کنار آمدن بطور اکثریتی نیازهاي مذهبی را 

و همکاران بیان کردند مفاهیم معنویت و مذهب با همدیگر  Westerinkهمانگونه که ). 29(با مشکالت بیماري می دانند

و همکاران در  Jantos. )32(مفهوم خواهد شدهمپوشانی داشته و اگر معنویت و مذهب جدا گردد عاري از هر گونه معنا و 

مطالعه خود بیان کردند که گاهی نماز خواندن، بیمار را براي مدتی از فضا، مکان و زمان فعلی که استرس زا است دور میکند و 

بسیاري از بیماران با اتصال به یک منبع تعالی بخش که قدرت ماورایی آن می تواند کاهش دهنده درد و رنج آنها  بدین صورت،

  .)33(باشد توان و نیروي مقابله پیدا می کنند

تعالی نفس، تمرینات معنوي، ارتباط با . عرفت شناسی بیماران استبعد دیگر مراقبت معنوي، در راستاي تامین نیازهاي م

این .که بیماران مختلف بیان کرده اند یی استمرگ و میل به جاودانگی از جمله این نیازها/ خویشتن، معنایابی براي زندگی 

اعتقادي و عملکردي خود مورد  شود که بیمار چرایی آنچه در حال وقوع است را با معادالت شخصی، نیازها زمانی پررنگ تر می

و همکاران نیز بیان شده است که بیماران در مرحله ناخوشی شدید،  Saccoدر مطالعه . )29(سنجش و بازبینی قرار می دهد

خلوت گزینی و اندیشیدن در . )34(تجارب زندگی را مرور کرده و بر این اساس معناي زندگی خود را تعبیر و تفسیر می کنند

معانی زندگی و تعبیر و تفسیر آن، احوال معنوي خاصی در بیماران ایجاد می کند که براي غلبه بر این جنگ و گریزهاي درونی 

درگیر شدن بیمار با سواالت . )35(تا با دستیابی به سالمت معنوي امید از دست رفته را بازیابی کند. )9(نیازمند کمک است

 . )16(بیماري را به یک تراژدي تبدیل می کند که نشانه آن بروز عالئم روان تنی است  "آینده چیست؟"معنایی مانند 
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کمک براي پذیرش بعد سوم مراقبت معنوي در راستاي تامین نیازهاي روانشناختی بیماران مزمن است که شامل نیاز به 

بخش اعظمی از . است اعتماد و خالقیت/ خاطر، شفقت و همدلی و یافتن منبع امیدواري و سازش با وضعیت موجود، آرامش

تمایالت بیماران، به کاهش نگرانی ها و افکار آزاردهنده اي که فرد را به سوي ناامیدي و یاس می کشاند اختصاص دارد و 

ان مانند ابراز عالقه خانواده ، امید، موقعیت سازگاري با وضعیت پیش آمده را در گرو حل تعارضات فکري در ارتباط با دیگر

و همکاران در  Dev). 29(آشنایان می دانند/ هاي شادي آفرین، محبت و توجه فرزندان، شفقت همسر و ارتباط با دوستان 

و آنها را در مطالعه خود اظهار داشتند که بیماران در مراحل پایان زندگی تمایل دارند که خانواده و دوستان در کنارشان باشند 

آنها تمایل به برقراري ارتباط و صحبت کردن با پزشک و پرستار دارند تا از این . )36(گذر از این مراحل سخت تنها نگذارند

و تیم سالمت به همراه خانواده و دوستان  )37(طریق بتوانند امید خود را که به دنبال نگرانی ها از دست داده اند بازیابی کنند

 . )38(بیمار، می توانند با همدلی و مهربانی در دستیابی به حس بودن به بیماران کمک کنند

پشتیبانی، خواسته هایی همچون . بعد چهارم مراقبت معنوي از بیماران مزمن را تامین نیازهاي حمایتی تشکیل میدهد

بیماران، با . پیگیري و کمک، تامین و استمرار مراقبت، محترم شمردن وآگاهی دادن در زمره نیازهاي روانشناختی بمیاران است

یک بعد مراقبت ها مربوط ). 29(ه برایی موثر فردي، بیشتر نیازمند کمک هستندتغییر در نقش و توان خود و مختل شدن عهد

به امور جسمی است که بیماران ترجیح می دهند سهم بیشتر این مراقبت در منزل صورت گیرد و اعضاي تیم سالمت خانواده 

اما از آنجا که مراقبت از بیماري که توانایی عملکرد ندارد بسیار طاقت فرساست، ممکن است  .)39(را در این راه کمک کنند

آرزو داشتند براي یک لحظه، بیماران . مراقبین، دچار خستگی و درماندگی شده و بعضاً برخورد ناشایستی با بیمار نشان دهند

ز بابت زحماتی که براي اطرافیان ایجاد کرده اند درك کنند و در دیگران خود را به جاي آنها بگذارند و درجه ناراحتی آنها را ا

نتایج مطالعات نشان داده اند که تامین مالی بیماران صعب العالج می تواند یکی از راههاي . )40(.برخورد خود مدارا کنند

 . )18(ن حاصل از بیماري باشدسازگاري فرد با وضعیت ناتوانی و بحرا

تیم سالمت باید همواره به خاطر داشته باشند که ارائه شود  بر اساس یافته هاي حاصل از مرور مقاالت، نتیجه گیري می

این . ازهاي معنوي بیماران، پایبندي آنها را به توصیه هاي بهداشتی و درمانی بیشتر خواهد کردمراقبت معنوي مبتنی بر نی

موضوع در بیماران مبتال به ناخوشی مزمن می تواند اصالح کننده سبک زندگی افراد، در جهت انطباق با فرایند درمان 

 .)41(باشد

 :نتیجه گیري

. در زمانی که بیمار مبتال به ناخوشی مزمن، مراحل ناتوانی را می گذراند، نیازهاي معنوي اساسی را احساس می کند

ائز اهمیت است که اعضاي تیم سالمت این نیازها را شناسایی کرده و بر آن اساس، برنامه مراقبتی خاص هر بسیار ح

. توجه به نیازهاي معنوي، می تواند در پذیرش و سازش شرایط موجود و حتی مرگ به بیمار کمک کند. بیمارتنظیم نمایند

و با ارائه مراقبت مناسب، تحمل درد و رنج حاصل از ناخوشی و ناتوانی  بنابراین اعضاي تیم سالمت باید با این مفاهیم آشنا بوده

 . را تسهیل نمایند
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