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چکيده
مقدمه
همودیاليز به عنوان رایج ترین درمان جایگزین كليه ،بيمار را ازآزادي براي برنامه ری زي در زن د ی شخص ی
محروم می كند .بيماران اغلب نگران آینده خود بوده و دچار افسرد ی و ترس از مرگ می باشند .اخ تال در
مکانيسم هاي ساز اري و ارتباطات ایشان موجب بحران معنوي م ی ردد .مش اوره مراقب ت ه اي س المت
معنوي قلب سليم با اصالح چهار بعد ارتباطی بيمار (ارتباط با خدا ،دیگران ،خود و عالم خلقت) دس تيابی ب ه
سالمت معنوي را مد نظر دارد .مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير مراقبت معن وي بركيفي ت زن د ی ،تجرب ه
معنوي وسالمت معنوي بيماران همودیاليز انجام شد.
روششناسي
در مطالعه كارآزمایی بالينی 39بيمار تحت همودیاليز بيمارستان بقيه اهلل و چمران تهران ( )5931انتخ ا و
به صورت تصادفی روهی در دو روه شاهد و آزمون قرار رفتند .در روه آزمون مراقب ت معن وي براس اس
مد مشاوره قلب سليم ،از طریق هشت جلسه مشاوره انفرادي وحضوري با آموزش مهارتهاي معن وي وارائ ه
كتابچه آموزشی به منظور ایجاد خود كنترلی و خودمراقبتی انجام شد .در روه ش اهد مراقبته اي معم و
صورت رفت .پرسشنامه كيفيت زند ی و پرسشنامه سالمت معنوي و تجربه معنوي روزانه (داراي روای ی و
پایایی) در سه مرحله :قبل از مداخله ،بالفاصله پس از اتمام مشاوره و سه ماه بعد در دو روه توسط بيماران
تکميل شد .داده ه ا ب ا اس تفاده ازن رم افزارآم اري  SPSS24و آم اره توص يفی (مي انگين،انحراف معي ار) و
استنباطی(كاي اسکوئر ،تی مستقل،فریدمن ،من ویتنی ،آناليز واریانس اندازه ه اي تک راري) داده ه ا م ورد
تجزیه وتحليل قرار رفت.
يافتهها
تجربه معنوي روزانه و كيفيت زند ی و سطح سالمت معنوي بيماران در ابتداي تحقيق در دو روه تف اوت
معنی داري نداشت ( )P<9/91پس از اجراي مشاوره معنوي قلب سليم تجربه معنوي ،سالمت معنوي و بعد
عمومی كيفيت زند ی در روه آزمون تفاوت معنی داري را نش ان داد ( )p<9/995ول ی نم ره ك ل كيفي ت
زند ی تفاوت معنی داري را نشان نداد (.) P=9/910
بحث و نتيجهگيري
نتایج این مطالعه نشان داد كه مشاوره معنوي مبتنی بر مد مشاوره قلب سليم ،باعث افزایش سطح سالمت
معنوي و تجربه معنوي بيماران شده و می تواند براي ارتقاء سطح سالمت بيماران مورد استفاده قرار يرد.
كليدواژه :مراقبت معنوي ،كيفيت زند ی ،دیاليز كليه ،معنویت ،مشاوره ،سالمت معنوي.

