بندرعباس
علی رمضانخانی  1معصومه قائدی  2حسین حاتمی  1محمدحسین تقدیسی  3جواد گلمیرزایی  4احمد بهزاد 5

 3استاد ،،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 1 ،دانشجو ،کارشناسی ارشد ،آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

1

دانشیار ،گروه روانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران 0 .استادیار ،گروه روانپزشکی 5 ،متخصص داخلی ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اعصاب
بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
مجله پزشکی هرمزگان سال هجدهم شماره سوم  93صفحات 281-281

چکیده
مقدمه :سالمت معنوی یکی از مفاهیم بنیادین در بیماریهای مزمن است که با ایجاد معنا و هدف در زندگی به عنوان
رویکردی مهم در ارتقاء سالمت عمومی و کیفیت زندگی در نظر گرفته میشود .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط
سالمت معنوی و کیفیت زندگی در مبتالیان به دیابت نوع  1مراجعهکننده به درمانگاه دیابت مرکز بیماریهای خاص ابوریحان
بندرعباس در سال  3133انجام شده است.

روش

کار :این مطالعه توصیفی روی  114بیمار  04-90ساله مراجعهکننده به درمانگاه دیابت انجام شد .دادهها از طریق

پرسشنامههای سالمت معنوی و کیفیت زندگی جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده روشهای آمار توصیفی و

همبستگی پیرسون و به کمک نرمافزار  SPSSانجام گردید.

نتایج :سالمت معنوی ،سالمت وجودی و سالمت مذهبی با کیفیت زندگی و چهار بعد آن یعنی سالمت جسمانی ،سالمت

نویسنده مسئول:

روان ،سالمت اجتماعی و سالمت محیط رابطه معنیدار آماری نشان داد (.)P<4/45

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه ،میتوان به ضرورت تقویت بعد معنوی سالمت به عنوان عاملی مهم در راستای

معصومه قائدی
شهید بهشتی
تهران  -ایران
تلفن+39 3399403119 :
پست الکترونیکی:
ghaedimasoumeh@yahoo.com

بهبود کیفیت زندگی این بیماران پی برد .توجه به این نکته کلیدی در کشوری با باورهای فکری ،فرهنگی و مذهبی مانند ایران
میتواند در طراحی برنامههای مراقبتی  -درمانی برای این دسته از بیماران مفید و مؤثر واقع گردد.
کلیدواژهها :سالمتی  -کیفیت زندگی  -دیابت نوع 1

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 92/7/4 :اصالح نهایی 92/1/88 :پذیرش مقاله92/9/27 :
ارجاع :رمضانخانی علی ،قائدی معصومه ،حاتمی حسین ،تقدیسی محمد حسین ،گل میرزایی جواد ،بهزاد احمد .بررسی رابطه سالمت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت نوع  2ساکن بندرعباس .مجله پزشکی
هرمزگان 8393؛.281-281:)3(81

مقدمه:
سازمان جهانی بهداشت ( )3309سالمتی را به عنوان
"حالتی از رفاه کامل جسمانی ،روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان

( .)1این ابعاد به شیوهای پیچیده با یکدیگر در تعامل بوده بر
یکدیگر اثر میگذارند ( .)0در اکثر مدلهای سالمت ،سالمت
معنوی به عنوان یکی از ابعاد اساسی وارد شده است (.)5

بیماری یا ناتوانی " تعریف کرده است ( .)3در طول دههها،

سالمت معنوی بعد مهمی است که کارکرد روانی و

سالمتی بر اساس این ابعاد  -سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی

سازگاری فرد را تقویت میکند ( )9و باعث ارتقاء سایر ابعاد

 -تحلیل میشد ( .)1انسان دارای ابعاد مختلفی مانند ابعاد

سالمت میگردد ( .)6در زمان بروز بحرانها ،معنویت یک منبع

شناختی ،عاطفی ،اجتماعی و معنوی میباشد که عدم توجه به هر

قدرتمند است که مانعی جدی در مقابل فشارهای روانی و

یک از این ابعاد سبب حذف بخش مهمی از وجود انسان میگردد

افسردگی ایجاد میکند همچنین با تشویق فرد به رفتارهای
بهداشتی سالمت کلی را بهبود میبخشد (.)6
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بررسی رابطه سالمت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت نوع  2ساکن

علی رمضانخانی و همکاران

سالمت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت نوع 1

سالمت مذهبی به رضایت ناشی از ارتباط با یک قدرت برتر و

میباشد .این بیماری در کشور شیوع باالیی داشته و کیفیت

سالمت وجودی به تالش برای درك معنا و هدف در زندگی

زندگی این دسته از بیماران پایین میباشد .از این رو این مطالعه

اطالق میگردد .بیماریهای ناتوانکننده و مزمن ،فرد را با

با هدف بررسی رابطه سالمت معنوی و کیفیت زندگی در

سؤاالتی درباره معنا و هدف در زندگی مواجه میکند (.)9

بیماران مبتال به دیابت نوع  1انجام شد.

امروزه آنچه دارای ارزش و معنای حقیقی است ،کیفیت
زندگی است و نه صرفاً کمیت آن ( .)3سازمان جهانی بهداشت

روش کار:

کیفیت زندگی را به مفهوم درك و برداشت هر فرد از موقعیت

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده و با هدف تعیین

خود در زندگی با توجه به شرایط فرهنگی و نظام ارزشی

رابطه سالمت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت

اجتماعی که در آن زندگی میکند ،معنا میکند و این درك در

نوع  1انجام شد .جامعه پژوهش شامل بیماران مراجعهکننده به

ارتباط با اهداف اصلی ،ادراکات و برداشتهای فرد از حیات،

درمانگاه دیابت مرکز بیماریهای خاص ابوریحان بندرعباس

مفهوم مییابد ( .)34کیفیت زندگی یک مفهوم مبهم ،ذهنی و کامالً

میباشد .این مطالعه روی  114بیمار  04-90ساله مراجعهکننده

فردی است ( .)0،33،31در ارزیابی کیفیت زندگی باید توجه

به این درمانگاه در سال  3133انجام شد .حجم نمونه به روش

بیشتری به معنویت فرد گردد ( .)11معنویت به شکلی معنیدار با

تمام شماری تعیین شد .بدین صورت که پس از بررسی پرونده

کیفیت زندگی در ارتباط بوده و تأثیری مثبت بر کیفیت زندگی

تمامی بیماران مراجعهکننده به درمانگاه دیابت ،مشاهده شد که از

بیماران دارد ( .)6،30،11،10یکی از این بیماریها دیابت میباشد

تعداد  1935بیمار مراجعهکننده به درمانگاه ،تعداد  1169مورد به

که یک بیماری غیرواگیر و مزمن بوده و با کیفیت زندگی ارتباط

دیابت نوع  1مبتال بوده که از این تعداد 3963 ،مورد فاقد

متقابل دارد (.)35

معیارهای ورود و  049مورد واجد معیارهای ورود به مطالعه

اکنون در سراسر جهان  109میلیون نفر به دیابت مبتال
هستند که  34درصد آن را دیابت نوع  1تشکیل میدهد (.)39
شیوع این بیماری در سال  0 ،3335درصد تخمین زده شده و
پیشبینی میشود این میزان در سال  1415به  5/0درصد
افزایش یابد ( .)31طبق آمار سازمان جهانی بهداشت ،شیوع
دیابت نوع  1در ایران  1درصد میباشد ( .)33ابتال به دیابت نوع
 1اثری منفی بر کیفیت زندگی دارد ( .)36،39،14،13کیفیت زندگی
پایین نه تنها بر احساس شادابی بیماران اثر میگذارد ،بلکه بر
مشارکت فرد در فرآیندهای کاری ،عملکرد اجتماعی ،خودمراقبتی
و پذیرش رژیمدرمانی و هزینههای اجتماعی اقتصادی تأثیر دارد
( .)15مکانیسم اثر بیماریهای مزمن بر کیفیت زندگی انسانها به
واسطه میزان معلولیتی است که به صورت موقت یا دایم ایجاد
میگردد .اندازه تأثیر معلولیت بر میزان مشارکت افراد ،در نهایت
تعیینکننده سطح کیفیت زندگی آنها خواهد بود ( .)16نتایج
مطالعات  Oconnor ،Rileyو اله بخشیان و همکاران در بیماران
مبتال به بیماریهای مزمن بین سالمت معنوی و کیفیت زندگی
بیماران رابطه معنیدار آماری نشان داد (.)19،19،11
با توجه به مطالب مذکور ،تمرکز بر مفهوم معنویت و
سالمت معنوی به عنوان جنبهای که کمتر مورد توجه قرار گرفته
و بر روی رابطه آن با جنبههای متفاوت زندگی در بیماریهای

133

بودند .معیارهای ورود به مطالعه شامل ابتال به دیابت نوع ،1
سن باالی  04سال ،توانایی خواندن و نوشتن ،سابقه بیش از یک
سال ابتال به دیابت ،مراجعه منظم به درمانگاه و رضایت بیمار از
شرکت در مطالعه بود که البته معیار رضایت بیمار برای شرکت
در مطالعه در زمان توزیع پرسشنامه مدنظر قرار گرفت که در
نهایت  114بیمار داوطلب تکمیل پرسشنامه وارد مطالعه شدند و
دادههای حاصل مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت .برای
جمعآوری دادهها از  1پرسشنامه سالمت معنوی ) (SWBو
کیفیت زندگی ) (WHOQOL-BREFاستفاده شد .محقق با
مراجعه به درمانگاه ،بیماران واجد معیارهای ورود به مطالعه را
که از قبل به وسیله بررسی پروندههای آنها شناسایی شده و
شماره پروندههای آنها را در اختیار داشت ،انتخاب نموده و پس
از جلب رضایت بیمار جهت شرکت در مطالعه و ارائه توضیحات
الزم در مورد پژوهش ،بینام بودن پرسشنامه و اطمینان بخشی
در خصوص محرمانه بودن اطالعات ،پرسشنامه مذکور را
جهت پاسخگویی در اختیار ایشان قرار داد .پس از تکمیل
پرسشنامهها ،دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار
 SPSSتوسط روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل
آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
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سالمت معنوی در برگیرنده دو بعد وجودی و مذهبی است.

مزمن ،الزم به نظر میرسد .یکی از این بیماریها دیابت نوع 1

سالمت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت نوع 1

علی رمضانخانی و همکاران

پرسشنامههای مذکور استاندارد بوده و روایی و پایایی آنها

آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر  4/93محاسسبه گردیسد .ایسن

در مطالعات مشابه توسط محققین مورد سنجش و تأیید قرار

پرسشنامه در بیش از  35کشسور جهسان بسه صسورت همزمسان

گرفته است (.)0،9

طراحی و در حال حاضسر بسه بسیش از  04زبسان دنیسا ترجمسه و

ابزار گردآوری دادهها:

استاندارد شده است که این امر همچنان در حال پیشسرفت اسست

الهبخشیان و همکاران روایی این پرسشنامه را پس از

سسالمت جسسمانی ،سسالمت روان ،روابسط اجتمساعی و سسالمت

ترجمه به فارسی از طریق اعتبار محتوی مورد تأیید قرار داده،

محیط را با  10سؤال میسنجد) .هر یک از حیطسههسا بسه ترتیسب

ضریب آلفای کرونباخ را  4/91محاسبه نمودند ( .)11جعفری و

دارای  1 ،6 ،9و  9سؤال میباشد( .سؤاالت 39 ،36 ،35 ،34 ،0 ،1

همکاران ضریب آلفای کرونباخ را برای سالمت مذهبی4/33 :

و 39مربوط به سالمت جسمانی؛ سسؤاالت  33 ،33 ،9 ،6 ،5و 16

سالمت وجودی 4/33 :و سالمت معنوی 4/31 :محاسبه نمودند

سسسسالمت روان؛ سسسسؤاالت  13 ، 14و  11سسسسالمت اجتمسسساعی و

و نتایج آزمون بازآزمون به این صورت بود :سالمت معنوی:

سؤاالت  10 ،11 ،30 ،31 ،31 ،3 ،9و  15مربوط به سالمت محیط

 ،4/31سالمت مذهبی 4/36 :و سالمت وجودی .)9( 4/96 :روایی

میباشد 1 .سؤال اول بسه هسی یسک از حیطسههسا تعلسق ندارنسد و

این پرسشنامه در مطالعه رضایی و همکاران پس از ترجمه به

وضعیت سالمت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیسابی

فارسی از طریق اعتبار محتوا مورد تأیید قرار گرفت و ضریب

قرار میدهد .این پرسشنامه در مجموع  16سؤال دارد .امتیازات

آلفای کرونباخ  4/91تعیین گردید ( .)16همچنین ضریب آلفای

در نهایت بین  4تا  344تقسیمبندی شدند (.)0

کرونباخ این پرسشنامه در مطالعه حاضر برابر  4/94محاسبه
گردید .این پرسشنامه از  14عبارت تشکیل شده؛ سؤاالت زوج،
سالمت وجودی و سؤاالت فرد ،سالمت مذهبی و ترکیب این دو
در مجموع سالمت معنوی را ارزیابی میکند .پاسخ عبارات طبق
مقیاس لیکرت در شش قسمت (از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم)
دستهبندی میگردد .نمره نهایی سالمت معنوی بین  14-314و
نمره هر یک از ابعاد بین  34-64قرار گرفت (.)11

نتایج:
در این پژوهش 114 ،بیمار مبتال به دیابت نوع  1با دامنه
سنی  04-90سال با میانگین سنی  51/11و انحراف معیار 6/99
شرکت داشتند 53/9 .درصد نمونههای پژوهش را زن و 04/1
درصد را مرد تشکیل دادند 3/1 .درصد نمونههای پژوهش
مجرد 31 ،درصد متأهل 3/1 ،درصد مطلقه و  0/5درصد بیوه

پرسشنامه کیفیت زندگی (:)WHOQOL-BREF
در مطالعه نجات و همکاران با استفاده از آزمون مجدد پسس
از دو هفته ،شاخص ثبات درونی این پرسشنامه جهست بسرآورد
پایایی ابزار در هسر چهسار حیطسه مسورد بررسسی ،بساالتر از 4/9
(حیطسسه سسسالمت جسسسمانی  ،4/99سسسالمت روان  ،4/99سسسالمت
اجتماعی  4/95و حیطه سالمت محیط  )4/90بدست آمد که مؤید
تکرارپذیری این آزمسون بسود ( )0و در مطالعسه حاضسر ضسریب

بودند 03/0 .درصد دارای تحصیالت ابتدایی 34/1 ،درصد
تحصیالت راهنمایی 11/6 ،درصد تحصیالت دبیرستان و 6/9
درصد تحصیالت دانشگاهی داشتند 33/9 .درصد شاغل55/1 ،
درصد غیرشاغل 1/6 ،درصد از کارافتاده و  13/0درصد
بازنشسته بودند .در جداول شماره  3و  1به ترتیب میانگین و
انحراف معیار امتیازات جامعه مورد مطالعه بر حسب سالمت
معنوی و کیفیت زندگی ارائه شده است.

جدول شماره  -1میانگین و انحراف معیار امتیازات جامعه مورد مطالعه بر حسب سالمت معنوی و ابعاد آن
فراوانی

دامنه نمره قابل کسب

دامنه نمره کسب شده

میانگین

انحراف معیار

سالمت معنوی

114

14-314

59-314

30/9444

33/13161

سالمت وجودی

114

34-64

10-64

01/4131

9/56663

سالمت مذهبی

114

34-64

19-64

53/9999

5/63560
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پرسشنامه سالمت معنوی ):(SWB

( .(WHOQOL group 1996ایسن پرسشسنامه چهسار حیطسه

سالمت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت نوع 1

علی رمضانخانی و همکاران

جدول شماره  -2میانگین و انحراف معیار امتیازات جامعه مورد مطالعه بر حسب کیفیت زندگی و ابعاد آن
فراوانی

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

کیفیت زندگی

114

4-044

343-119

113/51

03/69

سالمت جسمانی

114

4-344

33-99

53/3993

34/93365

سالمت اجتماعی

114

4-344

33-344

69/1959

سالمت محیط

114

4-344

31-99

51/6535

30/51119

جدول شماره  -3رابطه سالمت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت نوع 2
متغیر
کیفیت زندگی

سالمت جسمانی

سالمت روان

سالمت اجتماعی

سالمت محیط

سالمت معنوی

سالمت وجودی

سالمت مذهبی

r=4/591

r=4/539

r=4/150

P<4/4443

P<4/4443

P<4/4443

N=114

N=114

N=114

r=4/119

r=4/119

r=4/143

P<4/4443

P<4/4443

P<4/4443

N=114

N=114

N=114

r=4/510

r=4/506

r=4/149

P<4/4443

P<4/4443

P<4/4443

N=114

N=114

N=114

r=4/053

r=4/014

r=4/114

P<4/4443

P<4/4443

P<4/4443

N=114

N=114

N=114

r=4/091

r=4/501

r=4/113

P<4/4443

P<4/4443

P<4/4443

N=114

N=114

N=114

در راستای اهداف پژوهش به منظور تعیین رابطه سالمت

بحث و نتیجهگیری:

معنوی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت نوع  1از

نتیجه مطالعه حاضر مبنی بر وجود رابطه معنیدار آماری

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول

بین سالمت معنوی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به دیابت نوع ،1

شماره  1آمده است.

با مطالعات  Bekelmanدر بیماران مبتال به سکته قلبی (،)10

همانگونه که یافتههای جدول نشان میدهد ،بین سالمت
معنوی و کیفیت زندگی رابطه معنیدار آماری وجود دارد .هر دو
متغیر نام برده دارای زیرمقیاس میباشند .بدین صورت که
سالمت معنوی شامل دو بعد سالمت وجودی و سالمت مذهبی
است و کیفیت زندگی شامل چهار بعد سالمت جسمانی ،سالمت
روان ،سالمت اجتماعی و سالمت محیط میباشد .طبق نتایج
حاصل ،سالمت معنوی و دو بعد آن با کیفیت زندگی و چهار بعد
آن رابطه معنیدار آماری دارد.

 Rileyو همکاران در بیماران مبتال به بیماری مزمن یا ناتوانی
( Canada ،)19و همکاران در بیماران مبتال به سرطان تخمدان
( Shah ،)10و همکاران در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی (،)30
 Giovagnoliو همکاران در بیماران مبتال به صرع (،)11
 Bussingدر بیماران مبتال به سرطان ( Burkhardt ،)13و
همکاران ( ،)13سازمان جهانی بهداشت ( ،)11الهبخشیان و
همکاران در بیماران مبتال به  ،)11( MSجعفری و همکاران در
بیماران مبتال به سرطان ( ،)9لطفی کاشانی و همکاران در مادران
کودکان مبتال به سرطان ( Finkelestine ،)15در مبتالیان به
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سالمت روان

114

4-344

15-99

56/0313

33/66593
36/93594

علی رمضانخانی و همکاران

سالمت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت نوع 1

نارسایی کلیوی ( )11( Koenig ،)14و مطالعه صفایی راد و

سالمت روان از ابعادی است که خود میتواند در بهبود سایر

همکاران ( )9همسو میباشد.

ابعاد سالمت نیز کمککننده باشد (.)9،11،15،19

سالمت روان ،سالمت اجتماعی و سالمت محیط میباشد.

شخصی و حمایت اجتماعی را ارزیابی میکند .در مطالعه حاضر

سالمت جسمانی به دریافت فرد از تواناییهایش در انجام فعالیت

بین سالمت معنوی و این بعد از کیفیت زندگی رابطه معنیدار

و وظایف روزانه که نیاز به صرف انرژی دارد ،درد و ناراحتی،

آماری مشاهده شد .معنویت و اعتقادات مذهبی به اصالح روابط

خواب و استراحت مربوط میشود .در مطالعه حاضر سالمت

بیمار کمک کرده ،رفتارها و روابط اجتماعی وی را بهبود

معنوی با این بعد از کیفیت زندگی رابطه معنیدار آماری نشان

میبخشد و از این طریق فرد موفق به دریافت حمایتهای

داد .سالمت معنوی با ایجاد معنا و هدف در زندگی بیماران به

اجتماعی میشود .این بدین معناست که معنویت یک شبکه

آنها انگیزه و نیرو داده کمک میکند علیرغم وجود بیماری

اجتماعی و یاریرسان را برای بیماران فراهم میکند ،افراد دارای

توانایی و انرژی خود را برای انجام فعالیتهای خود مناسب

زندگی معنوی معتقدند خداوند آنها را دوست داشته و در

ارزیابی و ادراك نمایند و به علت آرامش ناشی از ارتباط با

مشکالت زندگی حامی آنهاست .از این طریق در فرد حس تعلق

خداوند استرس های ناشی از بیماری را کمتر درك کنند و کمتر

به کل و جهان ایجاد شده ارتباط با خدا و اطرافیان بهبود یافته در

دچار اختالالت خواب شوند .هدف و معنایی که حاصل سالمت

نتیجه حمایت بیشتری دریافت کرده ،سالمت اجتماعی ارتقاء

معنوی است به توانایی و سالمت جسم وابسته نیست .این به آن

مییابد .از سویی دیگر ،میتوان چنین استدالل نمود که بیماران

معناست که علیرغم وجود مشکالت و ناتوانی جسمی ،بیمار

برخوردار از سالمت معنوی با انجام اعمالی مانند نماز و دعا و

ادراکی مثبت از توانایی و وضعیت جسمانی خود دارد .امید

با شرکت در مراسمهای مختلف مذهبی از حمایت این اجتماعات

ناشی از حس معنا و هدف در زندگی ،امیدی انرژیدهنده و

(مانند دریافت حمایت بزرگان مذهبی) برخوردار شده ،سالمت

انگیزهدهنده برای بهبودی است که میتواند بر پایبندی بیمار به

اجتماعی آنها افزایش مییابد .حیطه سالمت محیط از ابعاد کیفیت

رژیم درمانی اثر گذاشته و شیوه زندگی بیمار را در راستای

زندگی با موضوعاتی نظیر امنیت ،محیط فیزیکی ،پشتیبانی بیمه،

بهبود وضعیت سالمت تغییر دهد ،در نتیجه در بهبود سالمت

دسترسی به اطالعات ،فعالیتهای تفریحی ،محیط خانه ،سالمتی

جسمانی کمککننده است (.)15،19

و حمل و نقل مرتبط است .در مطالعه حاضر بین سالمت معنوی

سالمت روان بعد دیگر کیفیت زندگی به احساسات مثبت،

و این بعد از کیفیت زندگی رابطه معنیدار آماری مشاهده شد .به

باورهای شخصی ،تمرکز ،تصویر بدنی ،عزت نفس و احساسات

نظر میرسد شرایط اقتصادی با این حیطه مرتبط باشد .چرا که

منفی میپردازد .طبق نتایج مطالعه حاضر ،سالمت معنوی با این

وضعیت اقتصادی مناسب امکان تأمین مسکن مناسب در

بعد از کیفیت زندگی رابطه معنیدار آماری نشان داد .در اکثر

محلههای مناسبتر شهر ،امکان برخورداری از فعالیتهای

مطالعات انجام شده ،رابطه سالمت معنوی با بعد سالمت روان

تفریحی ،دسترسی وسیعتر به اطالعات ،حمل و نقل راحتتر و ...

نسبت به سایر ابعاد کیفیت زندگی قویتر بوده است

را فراهم میکند ( .)15،19در مطالعه حاضر میانگین نمره سالمت

( .)9،9،30،11،11،11میتوان گفت امید حاصل از ایجاد معنا و

مذهبی نمونههای پژوهش از سالمت وجودی آنها باالتر بود .این

هدف در زندگی که از نتایج سالمت معنوی است ،به بهبود

موضوع میتواند تا حدودی با توجه به فرهنگ کشور طبیعی به

سالمت روان کمک میکند .چرا که سالمت معنوی با ناامیدی و

نظر برسد .چرا که مردم ایران بر حسب شرایط فرهنگی ،مردمی

افسردگی رابطه معکوس دارد .این امر به ایجاد احساس و نگرش

مذهبی بوده به خداوند و قدرت برتر او اعتقاد دارند .این نتایج با

مثبت نسبت به جهان ،زندگی و بیماری کمک کرده رضایت بیمار

یافتههای رضایی و همکاران ( )16همسو و با یافتههای مطالعه

را از زندگی افزایش میدهد .حس معنا در زندگی پاسخگوی

الهبخشیان و همکاران که مؤید باالتر بودن نمره سالمت وجودی

سؤاالتی است که به علت بروز بیماری مزمن برای بیمار ایجاد

از سالمت مذهبی در مبتالیان به  MSبود ( ،)11متفاوت میباشد.

میشود ،نوعی یکپارچگی روانشناختی ایجاد میکند راهنمایی

در مطالعه پیش رو میانگین نمره سالمت اجتماعی نسبت به

برای تصمیمگیری ایجاد کرده از استرسهای ناشی از بیماری

سایر ابعاد کیفیت زندگی باالتر بود که این یافته با مطالعه

میکاهد و قدرت مقابله و سازگاری با بیماری را افزایش میدهد.

الهبخشیان و همکاران که در آن میانگین نمره سالمت روان
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کیفیت زندگی دارای چهار بعد شامل سالمت جسمانی،

حیطه سالمت اجتماعی از ابعاد کیفیت زندگی ،ارتباطات

علی رمضانخانی و همکاران

سالمت معنوی و کیفیت زندگی در بیماران مبتال به دیابت نوع 1

توجیه این یافته ،زمینه فرهنگی نمونههای پژوهش نقش ایفا

پیشنهاد میشود در مطالعات آتی ،با انجام مصاحبه یا روشهای

میکند ،برای مثال ،وجود خانوادههای گسترده و پررنگتر بودن

دیگر ،سالمت معنوی این بیماران و ارتباط آن با کیفیت زندگی

سنتهایی مانند صله رحم ،با وسیعتر کردن ارتباطات اجتماعی

آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .مروری بر متون نشان

و به دنبال آن دریافت حمایتهای اجتماعی بیشتر به بهبود

میدهد اکثر مطالعات انجام شده در زمینه معنویت و کیفیت

سالمت اجتماعی این بیماران کمک میکند.

زندگی ،در بیماران مبتال به بیماریهای صعبالعالج انجام شده در

بر اساس نتایج این مطالعه ،میتوان به اهمیت توجه به عقاید

حالی که نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد توجه به معنویت و

معنوی در زندگی به عنوان عاملی برای مقابله با مشکالت ناشی

سالمت معنوی عالوه بر بیماران مبتال به بیماریهای صعبالعالج

از بیماریهای مزمن پی برد .مراقبت فراتر از درمان بوده و توجه

و سخت و یا بیمارانی که در مراحل پایانی زندگی خود بسر

به ابعاد مختلف وجودی انسان در مراقبت از بیماری مزمن امری

میبرند ،در بیماری مانند دیابت نوع  1نیز قابل اهمیت است .با

مهم به نظر میرسد .فرهنگ غالب مذهبی در جامعه ایرانی نیز

توجه به نتایج مطالعه حاضر ،تدوین برنامهها و رویکردهایی در

تسهیلکننده دستیابی به این رویکرد جامع مراقبتی است و با

جهت ارتقاء سالمت معنوی این بیماران در راستای ارتقاء و

توجه به وجود باورهای غنی مذهبی در کشور میتوان گفت

بهبود کیفیت زندگی آنها پیشنهاد میگردد.

معناگرایی راهی است مطلوب برای مراقبتهای انسانی و چند

در طول جمعآوری دادهها ،فواصل مراجعه بیماران به مرکز

بعدی .البته لزوم توجه به زمینههای مختلف فرهنگی را نمیتوان

طوالنی بود .طبق اطالعات ثبت شده در پرونده بیماران ،افرادی

نادیده گرفت .انجام پژوهش در مقیاس وسیع (در گروههای

که قبل از آغاز جمعآوری دادهها مراجعه منظم داشتند ،مشخص

جمعیتی با فرهنگهای متفاوت) و قابل تعمیم به کل جامعه و

شدند .اما در طول جمعآوری دادهها ،بیماران طبق روند مراجعه

انجام تحقیقات کیفی در راستای درك بهتر چگونگی اثر معنویت

ثبت شده در پرونده به درمانگاه مراجعه نمینمودند .از

بر کیفیت زندگی این بیماران به ویژه طراحی و اجرای مدل با

محدودیتهای دیگر این پژوهش می توان نامناسب بودن فضای

استفاده از نظریه پایه به منظور نظریهپردازی و یافتن راهکارهای

مرکز برای انجام تحقیق ذکر نمود.

مناسب و مطلوب (مبتنی بر فرهنگ) جهت ارتقای سالمت معنوی
و کیفیت زندگی این بیماران نیز توصیه میشود .از آنجایی که
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Abstract
Introduction: Spiritual well being is one of the fundamental concepts in chronic diseases in
which create meaning and purpose in life and considered as an important approach in
promoting general health and quality of life. This study was aimed to explore the
relationship between spiritual well being and the quality of life among the patients with type
2 diabetes referred to diabetes clinic of Aboureihan specific diseases centre in Bandar
Abbas.
Methods: This descriptive study was carried out on 330 patients between 40-74 years
referred to diabetes clinic in year 2012. Information through spiritual health and quality of
life questionnaires were collected. Data analysis by describtive statistics and Pearson
Correlation was performed. P<0.05 was considered significant.
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Results: There was a significant relationship between spiritual well being, religious and
existential aspect of spiritual well being and aspects of quality of life.
Conclusion: The results may intensify the necessity of strengthening of the spiritual health
as a factor affecting quality of life in those patients. The key point in a country like Iran with
intellectual, cultural and religious beliefs could be useful and necessary in designing caretherapies programs for such patients.
Key words: Health - Quality of Life – Diabetes Type 2
Citation: Ramezankhani A, Ghaedi M, Hatami A, Taghdisi M.H, Golmirzai J, Behzad A.
Association between spiritual health and quality of life in patients with type 2 diabetes in Bandar
Abbas, Iran. Hormozgan Medical Journal 2014;18(3):210-218.

012

3131  مرداد و شهریور، شماره سوم، سال هجدهم،مجله پزشکی هرمزگان

