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ABSTRACT
Introduction: Diagnosis of cancer is associated with fear of dying, which greatly
affects the human dignity of the individual. In Iran, the psychological issue of these
patients, including human dignity and interventions in this field, has been
underestimated. The aim of this study was to determine the effect of spiritual
intelligence training on human dignity in cancer patients.
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Methods: This randomized clinical trial with control group was performed on 50
cancer patients admitted to Omid Hospital in Mashhad in 2018 – 2019 (May -Jun).
The patients were selected by available method and randomly assigned to two groups
of intervention (23 patients) and control (n = 27). The intervention group underwent
spiritual intelligence training according to King's (2008) model during ten sessions
of one and a half hours. The control group received routine care. The data collection
tool was a standard patient dignity inventory that was completed in two steps before
intervention and 8 weeks after intervention. Data was analyzed using SPSS 21
software, t-paired and t-independent test.
Results: Both groups were homogeneous for demographic variables and there
was no statistically significant difference between the two groups. There was no
significant difference between the scores of both groups before entering the study (P
= 0.68). There was a significant difference between the mean scores of the two groups
before intervention and 8 weeks after intervention (P <0.001).
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Conclusion: Spiritual intelligence training can enhance human dignity in cancer
patients. Therefore, it is recommended to use it in hospitals .
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چکیده
مقدمه :تشخیص بیماری سرطان با ترس از مردن همراه است و بر شأن انسانی فرد بهشدت تأثیر
میگذارد .در ایران به مسئلة روانی این بیماران از جمله شأن انسانی و مداخالت در این زمینه کمتر
پرداخته شده است .هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش هوش معنوی بر شأن انسانی در بیماران مبتال
به کانسر است.
روشکار :این کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل در خرداد و تیرماه  1398-1397به بررسی
 50بیمار مبتال به سرطان بستری در بیمارستان انکولوژی امید در شهر مشهد پرداخت .بیماران به روش
دردسترس انتخاب شدند و بهصورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله ( 23نفر) و کنترل ( 27نفر)
قرار گرفتند .گروه مداخله ،تحت آموزش هوش معنوی مطابق مدل کینگ ( )2008طی ده جلسة  1ساعت
و نیم قرار گرفتند و گروه شاهد مراقبتهای معمول را دریافت کردند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامة
استاندارد شأن انسانی بود که در دو مرحلة قبل از مداخله و  8هفتة پس از مداخله تکمیل شد .دادهها نیز
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة  21و آزمونهای آماری  tتست و  tمستقل تجزیه تحلیل شد.
یافتهها :هر دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک همگن بودند و تفاوت آماری معناداری میان
گروهها وجود نداشت .نمرة شأن انسانی هر دو گروه پیش از ورود به مطالعه ،تفاوت آماری معنیداری با
هم نداشت ( ،)P= 0/86اما میان نمرة شأن انسانی دو گروه قبل از مداخله با  8هفته بعد از مداخله تفاوت
آمار معنیداری مشاهده شد (.)P>0/001
نتیجه گیری :آموزش هوش معنوی میتواند موجب تقویت شأن انسانی در افراد مبتال به سرطان
شود؛ بنابراین توصیه میشود این روش در بیمارستانها به کار رود.
کلیدواژهها :هوش معنوی ،آموزش ،سرطان ،شأن انسانی

مقدمه
سرطان سومین علت شایع مرگ (پس از بیماریهای
قلبی-عروقی و حوادث ترومایی) در ایران محسوب میشود.
ساالنه بیش از  30هزار نفر بهدلیل ابتال به این بیماری فوت
میکنند و بیش از  80هزار مورد جدید به این رقم اضافه
میشود ] .[1،2براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی
( ،)2015آمار بیماران مبتال به سرطان از  14میلیون نفر در
سال  2012به  19/3میلیون نفر در سال  2025و  24میلیون
نفر در سال  2035افزایش خواهد یافت ] [3که این افزایش
روزافزون بیماری سرطان را به یکی از چالشهای نظام
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بهداشتی تبدیل کرده ] [4و موجب افزایش بار مراقبتی این
بیماری در جهان شده است ].[5
سرطان که یکی از تلخترین تجربیات بشری است ،بر
جنبههای گوناگون زندگی فرد از قبیل ارتباطات خانوادگی،
تعامالت اجتماعی ،ازدواج و وضعیت شغلی و اقتصادی تأثیر
میگذارد ] [6و با فشارهای روانی بسیاری همراه است ][7؛
بهطوریکه این بیماران عالوه بر مشکالت جسمانی ناشی از
ابتال به سرطان ،از مسائل روانی گوناگونی رنج میبرند؛ از
قبیل اضطراب ،افسردگی ] ،[8اقدام به خودکشی ]،[9
رضایتنداشتن از تصویر بدنی (بهدلیل تغییرات ظاهری و
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بیماری طوالنیمدت) ،کیفیت زندگی پایین ،احساسی مبنی
بر سربار دیگران بودن ،نداشتن استقالل ،پشیمانی و احساس
ندامت بهدلیل فرصتهای از دست داده شده و پیروینکردن
از اصول معنایی زندگی مطابق ارزشها و عقاید ][11؛
درحالیکه احساس درماندگی ،دلسردی و ندامت در افراد
مبتال به سرطان بهصورت دیسترسهای وجودی تظاهر
میکند ][12؛ بهطوریکه میتوان گفت پیامدهای منفی
سرطان عالوه بر ترس و اضطراب شامل شک و تردید به
ارزشها و عقاید مذهبی و تخریب هویت نیز است که
میتواند بر شأن انسانی بیمار تأثیرگذار باشد ].[13
شأن انسانی که یکی از ابعاد اساسی متدهای
مددجومحور با هدف ارتقای وضعیت جسمی ،روانی،
اجتماعی و معنوی بیمار است ] ،[14نوعی ویژگی درونی
است که از ماهیت بیماری و نقش آن بر زندگی و هویت فرد
تأثیر میپذیرد؛ بهطوریکه از دست دادن استقالل ،امنیت و
کنترل در میان بیماران مبتال به سرطان موجب احساس از
دست دادن شأن انسانی ( )Dignityاز سوی بیمار میشود
] .[16-15واژة «شأن انسانی» که بهعنوان کیفیت
ارزشمندبودن و قابلاحترام بودن تعریف میشود ] ،[17از
دیدگاه الهیاتی بیانکنندة این باور است که انسانها جلوهای
از خداوند هستند و همة آنها بدون توجه به قابلیتها یا
رفتارشان از این جایگاه برخوردارند ] .[18این واژه را
پژوهشگران و دانشمندان گوناگون در متون علمی به
شیوههای گوناگونی تعریف کردهاند ،اما بهطورکلی تعریفی
که در بیشتر منابع پذیرفته است ،چهار پارامتر احترام،
استقالل ،توانمندی و ارتباط است ] .[19براساس مدل شأن
انسانی که  Chochinoveدر سال  2002طراحی کرده است،
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شأن انسانی بیماران مبتال به
سرطان ،نگرانیهای مربوط به بیماری (درد ،اضطراب ،ترس
از مرگ و احساس ناامنی درمورد بیماری و درمان آن) ،حفظ
شأن انسانی (امید ،استقالل و عزتنفس) و عوامل اجتماعی
(حمایت اجتماعی و تعامالت با دیگران بهویژه خانواده و
مراقبان بهداشتی) است ] .[20از سویی دیگر ،به نظر میرسد
از دست دادن شأن انسانی به حیطهای از نگرانیهای وجودی
یا معنوی ( )spiritual or existential concernsخاص در
بیماران مبتال به سرطان اطالق میشود که بهطور عمده ،با
دیسترسهای وجودی (ضد اخالقیات) در این بیماران همراه
است ] [21و میتواند بر کیفیت مرگ آنها تأثیر بگذارد
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][22؛ بهطوریکه در ایران نیز شأن انسانی بیمار در دو زمینة
اصلی پایه (احساس امنیت ،دریافت مراقبت جامع ،ارتباطات
مؤثر و حریم خصوصی) و متعالی (رضایتمندی و رشد
معنوی) ادغام و تعریف شده است ].[23
براساس نتایج مطالعات متعدد ،کاربرد منابع معنویت و
مذهب در فرایند تطابق با بیماری سرطان و پیامدهای منفی
ناشی از آن بسیار مؤثر است ] .[24در همین باره،
 Pargamentو همکاران ( ،)2000پنج عملکرد مهم معنوی
را برای مقابله با استرسورهای زندگی بیان کردهاند؛ از قبیل
ابتال به بیماری مهلک سرطان شامل معنادادن به حوادث،
ارائة چارچوبی برای دستیابی به احساس کنترل وضعیتهای
دشوار ،فراهمکردن راحتی در زمان سختی ،برقراری ارتباط
صمیمی با سایر افراد و کمک به دیگران در ایجاد تغییرات
مهم در زندگی ][25؛ بهطوریکه معنای وضعیت استرسزا
از قبیل تشخیص سرطان میتواند از دیدگاه معنوی «فرصتی
برای رشد» (بازنگری مذهبی خیرخواهانه) و از دیدگاه
غیرمعنوی «مجازات خدا» تفسیر شود .تفسیر اول با
«سازگاری» و تفسیر دوم با «ناسازگاری» همراه خواهد بود
] .[26در همین خصوص Zohar ،و  Marshaبه وجود هوشی
به نام هوش معنوی پی بردند که یکی از جنبههای کاربردی
مفهوم معنویت به شمار میآید و در تفسیر فرد از مسائل
استرسزای زندگی مؤثر است؛ بهطوریکه از سال 2000
هوش معنوی یکی از جدیدترین سازهها در روانشناسی
اسالمی و علم مدیریت مرکز توجهات قرار گرفته و دورههای
آموزشی مربوط به آن ابداع و در سازمانها و سایر مراکز به
کار گرفته میشود ] .[27از ویژگیهای مهم هوش معنوی،
اعتمادبهنفس ،ارتباطات مؤثر ،درک و فهم بین فردی،
تغییرات معنادار زندگی و حرکت از مسیر مشکالت است که
از طریق آموزش بهطور مستقل رشد و توسعه مییابد ].[28
براساس مطالعات ،هوش معنوی بهطور مستقل با تمرینهای
گوناگون توجه ،تغییر هیجانات و تقویتکردن رفتارهای
اخالقی قابلیت تقویت و ارتقادادن را دارد؛ بدینصورت که
آموزش هوش معنوی با ادغام دنیای درونی ذهن و معنویت
با جهان بیرونی میتواند موجب توسعة هوش معنوی در افراد
شود و با توجه به زمینه و معنای این ادغام برای افراد ،به
کمک اشتراکگذاری تجربیات معنوی ،به بهزیستی
روانشناختی و سالمت عمومی افراد کمک کند؛ زیرا معنویت
در قلب و ذهن هر انسانی وجود دارد و مستقل از آداب و
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سنتهای مذهبی افراد است ] .[29از آنجا که هوش معنوی
مانند مذهب نیست که در هر زمینة فرهنگی متفاوت باشد،
احتماالً مجموعهای از قابلیتهای جهانشمول در این میان
وجود دارد که به معنویت با هر دیدگاهی مرتبط است و برای
تمامی جوامع بشری قابلیت آموزش دارد ] .[30در همین
خصوص King ،بهمنظور ارتقای هوش معنوی ،بستة آموزشی
چهارمرحلهای را همراه با تمرین عملی که شامل مراحل تفکر
انتقادی وجودی (،)Critical Existential Thinking
معناسازی شخصی (،)personal meaning Production
آگاهی متعالی ( )Transcendent Awarenessو گسترش
خودآگاهی ( )Conscious State Expansionاست طراحی
کرد ] .[31به کمک پرورش هوش معنوی میتوان به بیمار
کمک کرد تا با واقعیتهای هستیگرایانه از قبیل آزادی ،رنج
و مرگ مواجه شود و با آگاهی هوشیارانه و سازگاری با وقایع
و تجارب زندگی و پرورش خودآگاهی در جستوجوی دائمی
معنا در زندگی باشد ][32؛ بنابراین موجب سازگاری مناسب
فرد با سرطان و احتماالً تقویت شأن انسانی در او میشود
] .[33بر این اساس ،نتایج مطالعات نشان میدهد آموزش
هوش معنوی میتواند موجب تقویت سازگاری عاطفی،
اجتماعی و جسمانی در بیماران مبتال به سرطان ] [34و
تقویت تطابق با بیماری در آنها شود ] .[35از سوی دیگر،
درمان ترکیبی گروهدرمانی معنوی و شناختی بر کاهش
اضطراب مرگ در بیماران مبتال به سرطان نیز مؤثر است
][12؛ از اینرو با توجه به شیوع روزافزون تعداد بیماران
مبتال به سرطان در ایران و مشکالت جسمی و روانی همراه
با آن ،به نظر میرسد سالمت روان این بیماران بهدلیل
ماهیت تهدیدآمیز این بیماری در معرض خطر است که لزوم
اقدامات مؤثر در این زمینه را ایجاب میکند .در ایران به
مقولة مهم شأن انسانی که ریشه در دیسترسهای وجودی
حاصل از ابتال به سرطان دارد و بر سالمت روان بیماران مبتال
به سرطان تأثیر میگذارد ،کمتر پرداخته شده و مطالعات در
این زمینه محدود است؛ از اینرو پژوهشگر مطالعهای با هدف
«تأثیر آموزش هوش معنوی بر شأن انسانی در بیماران مبتال
به سرطان» صورت داد.

روش بررسی
این مطالعة حاضر کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه
کنترل ،در خرداد و تیرماه  1398-1397در بیمارستان
انکولوژی امید در شهر مشهد و بر بیماران مبتال به سرطان
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

بستری در این بیمارستان صورت گرفت .حجم نمونه براساس
مطالعة مقدماتی و با استفاده از فرمول مقایسة میانگین و
انحراف معیارهای دو جامعه «

»

از طریق محاسبة میانگین و انحراف معیار نمرة کل شأن
انسانی در گروه مداخله ( )95/3 ± 2/3و شاهد (± 2/5
 )97/8پس از مداخله با ضریب اطمینان  95درصد و توان
آزمون  85درصد برای هر گروه  24نفر برآورد شد که با
احتساب  15درصد ریزش حجم نمونه 27 ،نفر در هر گروه
(درمجموع  54نفر) در نظر گرفته شد که بهصورت تصادفی
و براساس جدول اعداد تصادفی شرکتکنندگان به دو گروه
مداخله ( 27نفر) و شاهد ( 27نفر) تخصیص داده شدند .به
این صورت که فهرستی از بیماران مبتال به سرطان واجد
شرایط شرکت در مطالعه تهیه شد و اعدادی به آنها اختصاص
داده شد .سپس یک شماره بهطور تصادفی به روش دستی با
حرکت خودکار از جدول اعداد تصادفی انتخاب و دو رقم
سمت راست آن در صورت مطابقت با شمارة فهرست افراد تا
تکمیل  27نفر برای گروه مداخله در نظر گرفته و فهرست
باقیمانده بهعنوان گروه دوم انتخاب شد .معیارهای ورود به
مطالعه عبارت بودند از رنج سنی  20تا  60سال ،تشخیص
قطعی سرطان توسط انکولوژیست ،حداقل سطح تحصیالت
سوم راهنمایی ،کالس  Iیا  IIسرطان (طبق آزمایشهای
پاتولوژی) ،کسب نمرة بین  30 – 24از آزمون معاینة مختصر
روانپزشکی ( )MMSEکه روانشناس بالینی اجرا کرد.
معیارهای خروج از مطالعه شامل شرکتنکردن در
پسآزمون ،غیبت در یک جلسه یا بیشتر در جلسات مداخله،
تمایلنداشتن به ادامة شرکت در مطالعه بودند.
ابزار گردآوری اطالعات عبارت است از فرم مشخصات
اطالعات دموگرافیک که شامل  7پرسش مربوط به سن،
جنس ،وضعیت تأهل و ...بود .پرسشنامة شأن انسانی
 Chochinovو همکاران شامل  25پرسش است که با مقیاس
لیکرت از  1تا ( 5نمرة =1بدون مشکل ،نمرة =2مشکل کم،
نمرة  =3مشکل متوسط ،نمرة  =4مشکل زیاد و نمرة =5
مشکل خیلی زیاد) نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه شامل
 5بعد اصلی است که هرکدام از آنها فاکتورهایی را دربرمی
گیرد؛ بهطوریکه بٌعد عالئم دیسترس (پرسشهای ،6 ،5 ،3
 )9 ،8 ،7به منابع دسترس فیزیکی و روانی ،بٌعد دیسترس
وجودی (پرسشهای  )19 ،18 ،14 ،13 ،12 ،11 ،4به
احساس اینکه تغییرات فرد چگونه از سوی دیگران احساس
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میشود ،بٌعد وابستگی (پرسشهای  )20 ،10 ،2 ،1به توانایی
فرد برای انجام کارهای روزانه ،عملکردی بدنی و کاهش
حریم شخصی ،بٌعد آرامش ذهنی (پرسشهای )15 ،17 ،16
به نگرانی درمورد زندگی معنوی و وجود برخی کارهای ناتمام
و بٌعد حمایت اجتماعی (پرسشهای )25 ،24 ،23 ،22 ،21
به احساس حمایتنشدن از سوی خانواده ،جامعه و تیم
مراقبت اشاره دارد .دامنة نمرة شأن انسانی در این پژوهش
 25تا  125است .نمرة  25نشاندهندة باالترین و نمرة 125
بیانکنندة پایینترین سطح شأن انسانی است .نمرة کل
باالتر از  75حاکی از تهدید شأن انسانی بیمار است .همچنین
نمرات  18در عالئم دیسترس (رنج نمرات  9 ،)6-30در
آرامش ذهنی (رنج نمرات  12 ،)3-15در وابستگی (رنج
نمرات  15 ،)4-20در حمایت اجتماعی (رنج نمرات )5-25
و  21در دسترس وجودی (رنج نمرات  )7-35تهدید شأن
انسانی بیمار را نشان میدهد ] .[37روایی ترجمه و محتوای
این ابزار ،در مطالعة  Vagheeو همکاران در ایران تأیید شده
است ] .[38پایایی این پرسشنامه پس از ترجمه در مطالعة
فوق در بیماران همودیالیزی از طریق آزمون -آزمون مجدد
با ضریب همبستگی  84درصد تأیید شده است ] .[38در این
مطالعه نیز روایی ترجمة این پرسشنامه را هفت عضو
هیئتعلمی دانشگاه علومپزشکی مشهد با CVI= 0/88و
 CVR = 0/92تأیید کردند و محاسبة پایایی این پرسشنامه
به روش همسانی درونی با ضریب آلفای کرونباخ  91درصد
صورت گرفت.
نمونهگیری ابتدا به روش غیراحتمالی (نمونهگیری
آسان) ،از میان بیماران مبتال به کانسر بستری در بیمارستان
انکولوژی امید در شهر مشهد انجام شد؛ به این صورت که
ابتدا بررسی ابتدایی پروندة بیماران با توجه به معیارهای ورود
به مطالعه درمورد بیمار صورت گرفت .سپس در بخشهای
مختلف بیمارستان ،طی مصاحبة کوتاهی با بیماران واجد
شرایط شرکت در مطالعه ،از آنها در صورت تمایل به شرکت
در مطالعه و دریافت رضایتنامة کتبی برای شرکت در
مطالعه دعوت شد .برای گروه مداخله آموزش هوش معنوی
براساس مدل  [31] )2008( Kingکه مطابق با آموزهها و
مثالهای اسالمی طراحی شده بود ،در اتاق آموزشی
بیمارستان انکولوژی امید در شهر مشهد اجرا شد .آموزش
هوش معنوی طی ده جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

و نیم دو بار در هفته (روزهای یکشنبه و پنجشنبه) برگزار
شد .عناوین جلسات بهترتیب عبارت بودند از:
 .1جلسة اول :تعریف معنویت و ویژگیهای آن؛
 .2جلسة دوم :آموزش آرمیدگی؛
 .3جلسة سوم :آموزش مراقبه؛
 .4جلسة چهارم :آموزش مهارتهای خودآگاهی؛
 .5جلسة پنجم :آموزش عوامل مؤثر بر خودآگاهی و
موانع رشد خودآگاهی؛
 .6جلسة ششم :آموزش در زمینة پرسشهای اساسی
زندگی؛
 .7جلسة هفتم :آموزش راههای یافتن معنا در زندگی و
اهمیت آن در مواجهه با مسائل زندگی؛
 .8جلسة هشتم :آموزش تفکر انتقادی و ارتباط آن با
پرسشهای اساسی زندگی؛
 .9جلسة نهم :خلق معنای شخصی؛
 .10جلسة دهم :گسترش آگاهی (جدول  .)1محتوای
آموزشی بهصورت اسالیدهای پاورپوینت قبل از مداخله تهیه
شده و در دو گروه  13و  14نفره طی ده جلسه (هر جلسه به
مدت یک ساعت و نیم) بهصورت دو بار در هفته (گروه 14
نفره :یکشنبه و پنجشنبه و گروه  13نفره :شنبه و چهارشنبه)
از سوی روانشناس بالینی با سابقه که در زمینة آموزش هوش
معنوی آموزش دیده بود و با نظارت یک انکولوژیست به شیوة
بحث گروهی و پرسش و پاسخ اجرا شد .گروه شاهد نیز تحت
مراقبتهای معمول بیمارستان قرار گرفت.
جمعآوری دادهها در دو مرحلة قبل از مداخله و  8هفته
پس از مداخله همزمان در دو گروه اجرا شد .بهمنظور رعایت
جوانب اخالق پژوهشی ،دو ماه پس از پایان پژوهش برای
گروه شاهد نیز آموزش هوش معنوی طی ده جلسه اجرا شد
(جدول .)1
در همة مراحل پژوهش ،تمام نکات اخالق در پژوهش
مصوب در معاونت پژوهشی دانشگاه علومپزشکی مرتبط با
مطالعة حاضر ،شامل کسب موافقتنامة کتبی از کمیتة
اخالق دانشگاه ،دریافت معرفینامة کتبی از دانشگاه علوم
پزشکی مشهد و ارائة آن به رئیس بیمارستان انکولوژی امید
مشهد ،دریافت رضایتنامة آگاهانة کتبی از شرکتکنندگان
در مطالعه ،کدگذاری پرسشنامهها برای حفظ اسرار
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جدول  .1محتوای بستة آموزش هوش معنوی براساس مدل کینگ ()2008
عنوان

هدف

زمان

محتوا

با تشویق شرکتکنندگان به تحقير عقاید متعارف خود دربارة جهان و تجربيات
جلسة اول

معارفه و تعریف معنویت و

زندگيشان به تعریف معنویت و خصوصيات آن پرداخته شد و طي آن از

ویژگيهاي آن

شرکتکنندگان درخواست شد تا به اهدافشان در زندگي بهعنوان اصليترین نياز
معنوي هر انساني فکر کنند.

شیوة
آموزش

1/5

پرسش و پاسخ

ساعت

و بحث گروهي

1/5

پرسش و پاسخ

ساعت

و بحث گروهي

آموزش تنفس عميق و آرامسازي ذهني براي کمک به کاهش اضطرابهاي
جلسة دوم

آموزش آرميدگي

جلسة سوم

آموزش مراقبه

روزانه صورت گرفت؛ بدینترتيب که از شرکتکنندگان خواسته شد «نفس عميق

1/5

پرسش و پاسخ

بکش ...نگهدار ...بيرون بده» و با تفکر درمورد خود ،تمامي نگرانيها را کنار

ساعت

و بحث گروهي

بگذارند و افکار مزاحم را از ذهنشان خارج کنند.

مدرس
دکتري
روانشناسي
باليني
دکتري
روانشناسي
باليني
دکتري
روانشناسي
باليني

آموزش براساس دیدگاه اسالم ،در چهار مرحلة مشارطه ،مراقبه ،محاسبه و معاتبه
صورت گرفت؛ بدینشکل که از شرکتکنندگان خواسته شد از ميان افکاري که
در ذهن دارند ،یکي را انتخاب و سمتوسوي آن را جستوجو کنند .سپس دربارة
هر آنچه اراده ميکنند ،بيندیشند و اجازه ندهند اندیشة دیگران بر آنها تحميل

1/5

پرسش و پاسخ

ساعت

و بحث گروهي

دکتراي
روانشناسي
باليني

شود.
جلسة چهارم

آموزش مهارتهاي
خودآگاهي

از شرکتکنندگان خواسته شد درمورد اینکه چه کسي هستند و هدف آنها از
زندگي چيست ،بحث کنند و با تفکر درمورد خود به اجزاي خودآگاهي که شامل
شناخت احساسات و شناخت توانایيهاي خود است پي ببرند.

1/5

پرسش و پاسخ

ساعت

و بحث گروهي

آموزش به کمک تفکر در زمينة تعریف پذیرش خود ،پذیرش دیگران و چگونگي
جلسة پنجم

آموزش عوامل مؤثر بر

پذیرش خود و دیگران که منجر به خودآگاهي ميشود ،صورت گرفت .همچنين

1/5

پرسش و پاسخ

خودآگاهي و موانع آن

در زمينة موانع خودآگاهي از قبيل توقع و انتظارات بيشازحد ،کمالطلبيها و

ساعت

و بحث گروهي

غرورها بحث شد.
جلسة ششم

جلسة هفتم

آموزش در زمينة پرسشهاي
اساسي زندگي
آموزش یافتن راههاي معنا
در زندگي

جلسة هشتم

تفکر وجودي انتقادي

جلسة نهم

خلق معناي شخصي

جلسة دهم

گسترش آگاهي

من کيستم؟ آیا این جهان در پي هدفي است؟ من اختيار دارم یا مجبورم؟

رنج به چه معناست و هدف از رنج چيست؟ (با مثالهایي از شخصيتهاي مهم
مذهبي)
طرح پرسشهایي دربارة اینکه فلسفة زندگي و هدف از آفرینش چيست؟ (با هدف
کمک به افراد براي ارتقاي اهداف متعاليتر در زندگي)
استخراج معنا و هدف شخصي از همة تجربههاي مادي و رواني ،از جمله ظرفيت
خلق و انتخاب هدف زندگي
توجه به معنویات ،تعميق روابط بين فردي و مفهومپردازي ویژگيهاي خصلت
پاک ،شناخت و توصيف معنویات و نقش آنها در زندگي فرد

شرکتکنندگان و اطمینان به آنها برای خروج از پژوهش ،در
هر زمان در صورت تمایلنداشتن به ادامة مطالعه رعایت شد.
تحلیل دادههای پژوهش در نرمافزار  SPSSنسخة 21
صورت گرفت .بهمنظور بررسی توزیع نرمال دادههای کمی از
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و شاپروویلک استفاده شد.
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

1/5

پرسش و پاسخ

ساعت

و بحث گروهي

1/5

پرسش و پاسخ

ساعت

و بحث گروهي

1/5

پرسش و پاسخ

ساعت

و بحث گروهي

1/5

پرسش و پاسخ

ساعت

و بحث گروهي

1/5

پرسش و پاسخ

ساعت

و بحث گروهي

دکتري
روانشناسي
باليني
دکتراي
روانشناسي
باليني
دکتري
روانشناسي
باليني
دکتري
روانشناسي
باليني
دکتراي
روانشناسي
باليني
دکتري
روانشناسي
باليني
دکتري
روانشناسي
باليني

برای توصیف فراوانی دادهها از آمار توصیفی و برای مقایسة
دادهها از آزمونهای مجذور کای ،دقیق فیشر و  tمستقل
استفاده شد .بهمنظور مقایسة بین گروهی متغیرها از آزمون
 tمستقل و برای مقایسة درونگروهی از آزمون  tزوج استفاده
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جدول  .2مقایسة متغیرهای دموگرافیک افراد مبتال به سرطان به تفکیک گروه مداخله و کنترل
گروه

مداخله ( 23نفر)

شاهد ( 27نفر)

متغير

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

مؤنث

(15 )65/2

(18)66/7

مذکر

(8)34/8

(9)33/3

متأهل

(15 )65/2

(16 )59/3

مجرد

(5 )21/7

(4 )14/8

مطلقه

(3 )13

(2 )7/4

بيوه

()0

سوم راهنمایي

(13 )56/5

(17 )63

دیپلم

(7 )30/4

(7 )25/9

تحصيالت دانشگاهي

(3 )13

(3 )11/1

روده

(8 )34/8

(9 )33/3

پستان

(1 )4/3

(4 )14/8

تخمدان

(2 )8/7

(1 )3/7

مري

(5 )21/7

(2 )7/4

معده

(6 )1/26

(6 )22/2

مغز استخوان

(1 )4/3

(2 )7/4

رحم

(0)0

(3 )11/1

استخدام دولتي

(1 )4/3

(1 )3/7

شغل آزاد

(3 )13

(8 )29/6

خانه دار

(12 )52/2

(13 )48/1

بيکار

(7 )30/4

(5 )18/5

جنس

وضعيت تأهل

سطح تحصيالت

عضو مبتال به
سرطان

وضعيت اشتغال

0

نتیجة آزمون
x2

= 0/01
df = 1
P*= 0/57
x2 = 0/64
df =3
P**= 0/89

(5 )18/5
x2 = 3/82
df =2
P** = 0/15

x2 = 6/53
df = 6
P**= 0/37

x2 = 3/78
df =4
P** = 0/44

ميانگين  ±انحراف معيار
سن (سال)

طول مدت ابتال به سرطان (سال)
*تست فیشر

43/9 ± 16/5

42/6 ± 14/9

t = 0/30 df =48
P*** = 0/76

2/5 ± 2/0

3/4 ± 2/8

t = 1/24 df = 46/6
P*** = 0/22

**آزمون کای اسکوور

شد .در آزمونهای انجامشده ،سطح اطمینان  95درصد و
سطح معناداری  α=0/05مدنظر بود.

یافتهها
از  54شرکتکننده در مطالعه 4 ،نفر از گروه مداخله ( 2نفر
بهدلیل شرکتنکردن در پسآزمون 1 ،نفر بهدلیل غیبت در
بیش از یک جلسه و  1نفر بهدلیل تمایلنداشتن به ادامة شرکت
در مطالعه) در بررسی نهایی دادهها حذف شدند و بدینترتیب

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

*** آزمون  tمستقل

ارزیابی نهایی روی  50نفر ( 23نفر در گروه مداخله و  27نفر
در گروه شاهد) از بیماران مبتال به کانسر انجام شد (نمودار یک).
بیشتر شرکتکنندگان مطالعة حاضر زن ( 33نفر یعنی 66
درصد) و متأهل ( 31نفر یعنی  62درصد) با میانگین سنی
 43/2 ± 15/3بودند .در مقایسة بین دو گروه مداخله و شاهد
از نظر اطالعات دموگرافیک بیماران مبتال به سرطان
شرکتکننده در مطالعه ،تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد
( )P< 0/05و دو گروه از این نظر همگن بودند (جدول .)2
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جدول  .3مقایسة اختالف میانگین شأن انسانی و ابعاد آن در بیماران مبتال به سرطان قبل و پس از مداخله بین گروه کنترل و مداخله
قبل از مداخله

 8هفته پس از مداخله

تفاوت مرحله ارزیابی

میانگین  ±انحراف

میانگین  ±انحراف

میانگین  ±انحراف

معیار

معیار

معیار

گروه مداخله

14/5 ± 5/3

11/3 ± 3/5

3/3 ± 2/3

گروه شاهد

15/5 ± 7/0

15/0 ± 6/3

0/5 ± 1/2

P value
)(Independent t-test

t=0/53
df=48
P=0/59

t=2/6
df=41/8
P=0/01

t=4/8
df=39/7
P=0/001

گروه مداخله

8/5 ± 4/6

2/6 ± 6/6

1/9 ± 2/1

گروه شاهد

9/4 ± 5/2

9/2 ± 4/8

0/2 ± 1/0

value-P
)(Independent t-test

t=0/61
df=48
P=0/55

t=2/4
df=41/9
P=0/02

t=3/7
df=30/4
P=0/001

گروه مداخله

15/7 ± 5/4

12/8 ± 3/8

2/9 ± 2/5

گروه شاهد

17/2 ± 9/6

17/2 ± 9/3

0/04 ± 1/0

P value
)(Independent t-test

t=0/69
df=48
P=0/49

t=2/24
df=35/5
P=0/03

t=5/13
df=28/3
P=0/001

گروه مداخله

7/1 ± 3/4

5/5 ± 2/4

1/6 ± 1/7

گروه شاهد

7/6 ± 4/8

7/6 ± 4/5

0/0 ± 0/5

P value
)(Independent t-test

t=0/38
df=48
P=0/70

t=2/08
df=40/6
P=0/04

t=4/23
df=25/8
P=0/001

مقیاس

بُعد عالئم
دیسترس

بُعد وابستگي

بُعد دیسترس
وجودي

بُعد آرامش ذهني

در مقایسة بین گروهی ،نتایج آزمون  tمستقل نشان داد
گروه مداخله
8/9 ± 3/6
در مرحلة قبل از مداخله بین میانگین نمرة کل شأن انسانی
مداخله و شاهد تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت
دو
گروهُعد حمایت
ب
گروه شاهد
7/7 ± 4/7
اجتماعياما نتایج  tمستقل نشان داد که بین میانگین
(،)P= 0/68
0/94و=tشاهد
تغییرات نمرة کل شأن انسانی در دو گروه مداخله
P value
.)3df=48
( )P>0/(Independentجدول
وجود دارد (001
تفاوت آماری معناداری
)t-test
P=0/35
در مقایسة درونگروهی ،نتایج آزمون  tزوج نشان داد
مداخله± 18
/6
 54به
نسب/7ت
مداخلهی پس از
گروهانسان
بین میانگین نمرة کل شأن
قبل از مداخله در گروه مداخله تفاوت آماری معنیداری
شأن انساني کل

گروه شاهد

t=6/85
df=22
P=0/001
t=1/50
df=26
P=0/15

t=4/47
df=22
P=0/001
t=0/96
df=26
P=0/34

t=5/56
df=22
P=0/001
t=0/19
df=26
P=0/85

t=4/40
df=22
P=0/001
t=0/00
df=26
P=1/00

4/38
گروه=tکنترل از
وجود دارد ( ،)P> 0/001اما این تفاوت در
df=22
1/3 ± 1/4
7/6 ± 2/5
نظر آماری معنیدار نبود (( )P= 0/36جدول 3
P=0.)/001
در مقایسة بین گروهی ،نتایج آزمون 0/33 t
مستقل=tنشان داد
df=26
0/04 ± 0/6
7/8 ± 4/6
ابعاد مختلف
در مرحلة قبل از مداخله بین میانگین نمرة
P=0/75
انسانی (عالئم دی t=4/21
شأنt=0/
20
سترس ،وابستگی و )...دو گروه مداخله
28/3
=dfی وجود نداشت (،)P> 0/05
معنادار
 df=48تفاوت آماری
و شاهد
P=0/001
P=0/84
رات=tنمرة ابعاد
اما براساس نتایج  tمستقل ،بین میانگین تغیی6/58
df=22
دو/0 ±
شأن انسانی در8/0
مختلف43/7
± 11/5
تفاوت آماری
 11مداخله و شاهد
گروه
P=0/001
معنیداری وجود دارد (( )P>0/001جدول .)3
t=0/93

57/4 ± 26/5

57/8 ± 24/5

t=0/41
df=48
P=0/68

t=2/46
df=38/2
P=0/02

مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا
P value
)(Independent t-test

P value
)(paired t-test

df=26
0/7 ± 3/7
دورة  27شمارة  – 4مهر و0/36
آبان=1398P
t=5/69
df=29/9
P=0/001
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قبل از مداخله
مقیاس

بُعد حمایت
اجتماعي

شأن انساني کل

 8هفته پس از
مداخله

تفاوت مرحله ارزیابی

میانگین  ±انحراف

میانگین  ±انحراف

میانگین  ±انحراف

معیار

معیار

معیار

گروه مداخله

8/9 ± 3/6

7/6 ± 2/5

1/3 ± 1/4

گروه شاهد

7/7 ± 4/7

7/8 ± 4/6

0/04 ± 0/6

P value
)(Independent t-test

t=0/94
df=48
P=0/35

t=0/20
df=48
P=0/84

t=4/21
df=28/3
P=0/001

گروه مداخله

54/7 ± 18/6

43/7 ± 11/5

11/0 ± 8/0

گروه شاهد

57/4 ± 26/5

57/8 ± 24/5

0/7 ± 3/7

P value
)(Independent t-test

t=0/41
df=48
P=0/68

t=2/46
df=38/2
P=0/02

t=5/69
df=29/9
P=0/001

در مقایسة درونگروهی ،نتایج آزمون  tزوج نشان
میدهد میان میانگین نمرة ابعاد مختلف شأن انسانی (عالئم
دسترس ،وابستگی و )...پس از مداخله در مقایسه با قبل از
مداخله در گروه مداخله تفاوت آماری معناداری وجود داشت
( ،)P>0/001اما این تفاوت در گروه کنترل از نظر آماری
معناداری نبود (( )P>0/05جدول .)3

بحث
براساس نتایج مطالعة حاضر ،پس از مداخلة میانگین نمرة
کل شأن انسانی و ابعاد مختلف آن در گروه آموزش هوش
معنوی در مقایسه با گروه شاهد بهبود معنیداری داشت.
همچنین مقایسة درونگروهی نشان میدهد میانگین نمرة کل
شأن انسانی و ابعاد مختلف آن در گروه آموزش هوش معنوی
پس از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله ،بهبود معنیداری
داشته ،اما در گروه شاهد معنیدار نبوده است.
براساس جستوجوهای صورتگرفته ،مطالعهای که
بهطور مستقیم به بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی یا
معنویت بر شأن انسانی بپردازد ،یافت نشد ،اما در همین
خصوص نتایج مطالعة مرور سامانمند و متاآنالیز نشان داده
است که بالفاصله پس از مداخالت معنوی ،کیفیت زندگی
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

P value
)(paired t-test
t=4/38
df=22
P=0/001
t=0/33
df=26
P=0/75

t=6/58
df=22
P=0/001
t=0/93
df=26
P=0/36

افراد مبتال به سرطان به میزان متوسطی در مقایسه با گروه
کنترل افزایش یافته که حداکثر سه تا شش ماه پس از
مداخالت دوام داشته است ][39؛ بنابراین از آنجا که در
مطالعة حاضر پسآزمون دو ماه پس از مداخله اجرا شده
است ] [39میتوان گفت نتایج مطالعة متاآنالیز تأییدکنندة
نتایج مطالعه حاضر است.
سایر مطالعات در زمینة آموزش هوش معنوی بیانگر
تأثیر آن بر ارتقای متغیرهایی از قبیل سازگاری عاطفی،
اجتماعی و جسمانی در بیماران مبتال به سرطان پستان
] [40و کیفیت زندگی و بهزیستی روانی در بیماران مبتال
به مولتیپل اسکلروزیش ] [31است که میتواند تأییدکنندة
نتایج مطالعة حاضر باشد .همچنین مطالعاتی در داخل و
خارج کشور دربارة تأثیر گروهدرمانی معنوی و شناختی بر
کاهش اضطراب مرگ بیماران مبتال به سرطان ] [42تأثیر
معنویت درمانی بر تطابق با سرطان ] [35و تأثیر معنویت
و مراقبتهای معنوی بر بهبود پیامدهای مرتبط با سالمتی
در جوانان و نوجوانان مبتال به سرطان ] [43انجام شده
است که با نتایج مطالعة حاضر همسوست .اگرچه نتایج
مطالعة  Singhو همکاران مبنی بر تأثیر هوش معنوی بر
کیفیت زندگی کارکنان سازمانهای دولتی ] [44بر روی
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افراد سالم از نظر جسمی انجام شده ،اما با نتایج مطالعة
حاضر همسوست.

یافتن معنای بیماری ،راحتی خود را برای مواجهه با
ترسهای وجودی از قبیل ترس از مرگ تقویت کنند ][45؛

نمودار  .1دیاگرام طرح کانسورت مطالعه

در تفسیر نتایج مطالعة حاضر میتوان گفت از آنجا که
شأن انسانی در بیماران مبتال به کانسر اغلب تحت تأثیر ترس
از مردن و غیرقابلکنترل بودن است ] ،[20به نظر میرسد
آموزشهایی در زمینة هوش معنوی میتواند از طریق تقویت
معنویت در بیماران مبتال به کانسر موجب ارتقای شأن
انسانی در آنها شود؛ زیرا معنویت (ارتباط با منبع بزرگتر و
احساسات متعالی) جنبههای مهمی از زندگی روزانة هر
انسان بهویژه افراد مبتال به سرطان است؛ بهطوریکه بیشتر
این افراد برای سالمتیشان دعا میکنند و درصدند از طریق
مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابنسینا

درحالیکه نیازهای مراقبت معنوی در سیاستهای سیستم
مراقبت بهداشتی اروپا و در سطح جهانی بهوضوح انعکاس
یافته و در ارتقای سالمت ،بهزیستی و بهبود بیماران مبتال
به سرطان بسیار مهم است؛ بهطوریکه سازمان بهداشت
جهانی ،مراقبتهای تسکینی را شامل مراقبتهای معنوی
ذکر میکند که باید مکمل سایر مراقبتهای سیستم مراقبت
سالمت باشد ].[46
براساس جستوجوها ،مطالعهای که نتایج آن متضاد با
نتایج مطالعة حاضر باشد یافت نشد .از محدودیتهای مطالعة
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حاضر اجرای این مطالعه بر بیماران مبتال به سرطان بستری
در بیمارستان بود که بیشتر در مرحلة حاد بیماری بودند و
بهدلیل نامساعدبودن شرایط روانی از مشارکت در مطالعه و
تکمیل پیشآزمون امتناع میکردند .از سویی ،محل ابتال به
سرطان میتوانست بر وضعیت بیمار از نظر روانی و جسمانی
تأثیر بگذارد و علیرغم حضور بیمار در کالسهای آموزشی
نتایج را تحت تأثیر قرار دهد .اگرچه این مورد بهعنوان متغیر
مداخلهگر در اطالعات دموگرافیک از نظر آماری بررسی شده
بود؛ بنابراین پیشنهاد میشود در مطالعات آینده این مطالعه
دربارة بیماران سرپایی که در مرحلة بهبودی از بیماری
هستند و از نظر محل ابتال به سرطان یکسان به شمار
میآیند ،انجام شود.

سپاسگزاری
مقالة حاضر حاصل پایاننامة دانشجویی مقطع
کارشناسی ارشد روانشناسی اسالمی با کد تصویب
/1224/4034د از دانشگاه پیام نور گناباد است که با کد
اخالقی  IR.MUMS.REC.1397.047در کمیتة اخالق
دانشگاه علومپزشکی مشهد تصویب شده است .همچنین با
کد  IRCT20180509039597N1در مرکز کارآزماییهای
بالینی ایران ثبت و تأیید شده است .بدینوسیله بر خود الزم
میدانم از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه پیامنور
گناباد و دانشگاه علومپزشکی مشهد سپاسگزاری میکنم.
همچنین از همة استادان دانشگاه پیامنور گناباد ،مسئوالن
دانشگاه علومپزشکی مشهد ،مسئوالن بیمارستان انکولوژی
امید و بیماران محترم که به ما در انجام این مطالعه کمک
نمودند ،تقدیر و تشکر مینماییم.

نتیجه گیری
براساس نتایج مطالعة حاضر ،آموزش هوش معنوی می
تواند موجب بهبود شأن انسانی در بیماران مبتال به سرطان
شود؛ از اینرو توصیه میشود در بیمارستانها عالوه بر
درمانهای جسمانی از سوی تیم پزشکی ،از روانشناسان
آموزشدیده برای آموزش هوش معنوی در بیمارستانهای
انکولوژی استفاده شود.

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد

منابع مالی
منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است.
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