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 بررسی سالمت معنوی بيماران سرطانی تحت شيمی درمانی

  4،حميد رضا بيکي 3، نعيم السادات كيا2،مجيد مير محمد خاني1٭فرح عباسيان
 كارشناسي ارشد آموزش پرستاري ،مدرس دانشگاه آزاد واحد سمنان -1
 ات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکي سمنانقيقتحنشگاه علوم پزشکي سمنان ،مركز اپيدميولوژيست ، استاديار دا-2
 ات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکي سمنانقيقدكتري پزشکي اجتماعي مركز تح-3
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان كميته تحقيقات دانشجويي،  رزيدنت داخلي ، -4

نيروي قوي درمركز زندگي، يک انرژي منحصر به فرد ايجاد كرده، سبب هدفمند شدن زندگي و با مقدمه و هدف : سالمت معنوي به عنوان 
ين به باالتر احساس خوب داشتن وبهبودي پيوند مي خورد و راهکاري رايج براي مقابله با مشکالت با هدف ارتقاي سالمت عمومي و رسيدن

سناک ترين بيماريها محسوب شده و همانند هر بيماري متاثر از عوامل فرهنگي سرطان درهرفرهنگي يکي از تر سطح كيفيت زندگي مي شود .
اقتصادي و تفاوت هاي شخصيتي ، تعيين كننده  –و ضعيت اجتماعي  –است جنبه هاي فرهنگي، ارزش ها و رفتارها در كنار تجربيات زندگي 
بيماري تاثير گذار است . بيماراني كه در آنها سالمت معنوي تقويت مي شود معناي سرطان براي بيمار و خانواده آنها بوده و بر چگونگي مقابله با 

وهش در ژزندگي آنها معني دار و هدفمند شده و بطور موثر مي توانند با بيماري خود سازگار شده و مراحل آخر بيماري را به خوبي بگذرانند ،اين پ
 نظر دارد ميزان سطح معنوي بيماران را اارزيابي كند.

كه به جهت شيمي درماني به  بوده و افراد مبتال به سرطان شركت كننده در پژوهش همبستگي نوع از توصيفي پژوهش طرح و روش ها: مواد
نفر رضايت خود را در جهت شركت در تحقيق اعالم داشته  160نفر بوده اند كه  172كرده اند مراجعه بخش انکولوژي بيمارستان فاطميه و كوثر

  و پرسشنامه اطالعات دموگرافيک جمع آوري شد سالمت معنوي پرسشنامه از طريقداده ها  . اند
 25/50 ± 29/15مرد با ميانگين سني و انحراف معيار  % 3/37زن و  % 7/62مطالعه حاكي از آن بود كه افراد شركت كننده ها را  :يافته ها

 ± 41/14نگين و انحراف معيار سالمت معنوي افراد شركت كننده تحصيالت دانشگاهي داشتند. ميا%4/11متاهل و%7/77تشکيل داده اند.
  افراد در سطح پايين از سالمت معنوي بودند. %6در سطح متوسط و  %6/50افراد در سطح سالمت خوب،  %8/48بوده است .  17/97

ه  و وابسته بودن مفهوم سالمت معنوي بنتيجه گيري: با توجه به شيوع زياد سرطان و تاثير مخرب آن بر سطح سالمت معنوي بيماران مبتال
 عوامل فرهنگي و مذهبي نتايج اين مطالعه نشان داد بسياري از بيماران مبتال به سرطان از سطح سالمت معنوي متوسطي برخوردارند. 

 سرطان، بيماران سرطاني  سالمت معنوي ، :كليدي كلمات
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