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 دهيچک
جهـت ارايـه مراقبـت     ،انکولوژيپرستاران . رسد يمهدف و ارزش زندگي خود را يافته و به کمال ، فرد معني، در حالت تندرستي معنوي :نه و هدفيش زميپ

در . خود آگـاه باشـند   يمعنو يضع تندرستخود تعادل ايجاد نموده و از و يا حرفهالزم است در زندگي فردي و  ،به بيماران مبتال به سرطان ،نگر کلپرستاري 

 ياس تندرستيمق يو روان سنج ين پژوهش طراحيلذا هدف ا. نشده است يطراح يرانيپرستاران مسلمان ا يو اجتماع يط فرهنگيمتناسب با شرا يران ابزاريا

 . باشد يم يپرستاران انکولوژ يمعنو
نفـر از پرسـتاران    ٢٤با ، اسيعبارات مق يطراح يبرا يفيدر بخش ک. انجام شده است يو کم يفيدر دو بخش ک ين پژوهش روش شناسيا :ها روشمواد و  

، اس شامل اعتبـار محتـوا  يمق يروان سنج يها يژگيو، يدر بخش کم. ل شديک جلسه گروه مدار تشکيافته مصاحبه شده و يمه ساختار يبه صورت ن يانکولوژ

  . قرار گرفت يو ثبات مورد بررس يدرون يهمسان ييايپا، ياعتبار مالک، اعتبار سازه، ياعتبار صور

ن شاخص اعتبار محتوا و نسبت ييعبارت حاصل از مرور متون ادغام شد که پس از تع ١٠٠عبارت بدست آمد که با  ٢٤٥، يفيک يل محتوايبا انجام تحل :ها افتهي

انس را يدرصد وار ٥/٤٨مشخص کرد که  يير بنايعامل ز ٥اس يمق يبرا ياکتشاف يل عامليتحل. افتيعبارت کاهش  ٧٨اس به يتعداد عبارات مق، اعتبار محتوا

آلفـا  (اس يـ مق يدرون يهمسان ييايپا. محاسبه شد=r ٤٨/٠، )١٩٨٣(سون يان و اليپالوتز" يمعنو ياس تندرستيمق"اس با ينمرات مق يهمبستگ. ن نمودندييتب

  . برآورد شد ٦٦/٠) ييبازآزما(و ثبات آن  ٨٤/٠، )کرونباخ

ژه يـ بـه و ، ه پرسـتاران يـ کل يمعنو يسنجش تندرست يبرا تواند يم، باال ييايو پا ييبا روا" يپرستاران انکولوژ يمعنو ياس تندرستيمق" :يريجه گيبحث و نت

   .رديمورد استفاده قرار گ يپرستاران انکولوژ
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  .باشد یماين مقاله برگرفته از پايان نامه دکترای پرستاری 
   

                                                
  دانشجوي دکتري پرستاري دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اروميه ١
  )نويسنده مسئول( دانشيار دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ٢

  استاد دانشکده روانشناسي دانشگاه تهران٣ 
  دانشيار آمار زيستي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ٤

   قدمهم
 يانسان به سفر زندگ يبه عنوان جوهره و اساس هست معنويت

و اعتقـادات  ). ۱( گيـرد  يمـ شـکل   يشکل داده و توسـط زنـدگ   يو

، فرد همراه بـوده  يماريو ب يسالمت يها جنبهبا تمام  ياعمال معنو

 يقـدرت و بهبـود  ، تيـ ت و منبـع حما يرا هدا يعادات روزانه زندگ

کرد ياز ابعاد چهارگانه رو يکيوجود انسان  يبعد معنو). ۲( باشد يم

از  يو اجتمـاع  يشـناخت  رواني، ستيو مانند ابعاد ز بوده کل نگر

ي، شـواهد پژوهشـ  طبـق   .)۴،۳(برخوردار اسـت   يت خاصياهم

در  يمراقبـت باعـث تفـاوت قابـل تـوجه      يتوجه به بعـد معنـو  

 همچنين،. شود يم يماريب يو اجتماع يروان، جسمي يامدهايپ

ــا پ يو معنــو يمشــارکت افــراد در مناســک مــذهب ــدهايب  يام

  هاي يماريبکاهش ، ش طول عمريافزا مانند يبهتر يبهداشت
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سـوء مصـرف   ، اضـطراب ي، کاهش خطر افسردگي، عروق يقلب

ت يـ فيو بهبود ک يماريبا ب يبهتر سازگار ييتواناي، دارو و خودکش

ه يـ در ارا يسـابقه طـوالن   يحرفـه پرسـتار   ).٥(زندگي همراه است 

مـار  يدارد و پرستاران در کمک بـه افـراد سـالم و ب    يمراقبت معنو

، يجسـم  يو تندرست ١و حفظ کامل بودن يابيباز، يابي دستجهت 

پرستاران در فراهم سازي مراقبت . هستند قدم شيپ يو معنو يروان

ا يـ و  ييمـزمن و انتهـا   يهـا  يمـار يبمقابله با  يجاد آرامش برايو ا

اکثر  .بر عهده دارند يند مرگ توسط بيماران نقش مهميتجربه فرا

، ٤واتسـون ، ٣ومنيـ ن، ٢نگـل يتياز جملـه نا  يه پردازان پرستارينظر

 يمعنـو  يازهاين يست و برريت معنويبه اهم ٦نجريو لن ٥يتراول ب

د يـ تاک يپرسـتار  يهـا  نقـش  نيتـر  مهـم از  يکـي ماران به عنوان يب

 يمعنـو  يازهـا يو رفـع ن  يير شناسـا يـ اخ يهـا  سالو در  اند نموده

مـورد   يک هدف مطلـوب در مراقبـت پرسـتار   يماران به عنوان يب

  ).۶-۸(توجه قرار گرفته است 

در ارتباط  يرش زندگيد و پذييبه صورت تا يمعنو يتندرست 

فـرد را   تيـ کلکـه   شـود  يمـ ف يـ ط تعريجامعه و مح، خود، با خدا

 زيـ ن برخـی ). ۳( کنـد  يمـ آن را حفـظ   يهـا  ارزشپـرورش داده و  

 يشـ يگـران و گرا يد، رش خـود يک حالت پـذ يرا  يمعنو يتندرست

ا کسب يپو يند رشديتوسط فرا که دانند يم يفرد يمثبت به زندگ

 شـود  يمـ منجر  يزندگ يو معن ييشدن هدف نها يبه واقع شده و

 ٧يمعنو يص سرطان بر تندرستيتشخ، ها پژوهشد يطبق تاک ).۹(

، نگر کلپرستاران براي ارايه مراقبت پرستاري  .گذارد يم ريتأثفرد 

خـود   يا حرفـه موثر و حيات بخش بايد در زندگي فـردي و  ، ايمن

اجتماعي ، رواني، سالمت جسمي ريتأث دربارهتعادل ايجاد نمايند و 

لـذا داشـتن   . نمايند تفکرارايه مراقبت معنوي  کيفيتو معنوي بر 

الزم براي شناسايي ابعـاد تندرسـتي بيمـاران سـرطاني بـا       ييتوانا

                                                
1 wholeness 
2 Nightingale 
3 Neuman 
4 Watson 
5 Travelbee 
6 Leninger 
7 spiritual wellbeing 

نيازهاي متعدد ضروري بوده و پرستاران از تندرستي معنوي خـود  

  . )۱۱،۱۰(بايد آگاه باشند  کاريعنوان اولويت ه ب

بر تندرستي معنـوي   يا ندهيفزاپرستاري به طور  يها پژوهش 

مراقبـت  انجـام  بـه   هـا  آننگـرش   باآن  رابطهو  انکولوژيپرستاران 

ارتبـاط مثبـت و   ، ن رابطـه يدر همـ  .)۱۲-۱۴( دارند تاکيدمعنوي 

بين تندرستي معنوي و نگرش به انجام مراقبت معنوي  داري معني

عنوي مراقبت مبه ، باالتر يمعنوپرستاران با تندرستي ده شده و يد

ن در يهمچن .)۱۵( کنند يمشتر توجه يبدر طرح مراقبت پرستاري 

 ييتوانـا ، و عزت نفس باال يمعنو ين تندرستيب يارتباط قو، متون

مثبـت پرسـتاران    يهـا  خلـق ، )۱۶( يت از زنـدگ يو رضـا  ياجتماع

ن اضطراب در افـراد  ييسطوح پاو  ييو تنها يکاهش افسردگ، )۱۷(

د در افراد سالم نشان يامو  يتر يقو يدگاه معنويد، )۱۸( يسرطان

  .)۱۹(ه شد داد

 تکامـل مسـيحيت بـر    -مهم ديدگاه يهـودي  ريتأثبا توجه به  

را  مذکورديدگاه اديان  اکثراًابزارهاي رسمي موجود ، فرهنگ غربي

انـدازه گيـري   جهـت  و جهت استفاده از مقياسي  کنند يم منعکس

ــوژيتندرســتي معنــوي پرســتاران  ــران انکول ــا  ، اي ــزاري ب ــد اب باي

روان سنجي ايراني و اسالمي طراحي و مـورد اسـتفاده    يها يژگيو

مناسـب بـا    يهـا  اسيـ مقبـه   يابيدست ، گرياز طرف د .قرار گيرد

 يقابـل قبـول و هماهنـگ بـا هنجارهـا      يروان سـنج  يهـا  يژگيو

ــ ــد يفرهنگ ــالم دشــوار اســت  ي ــهدر ). ۲۰(ن اس ــا ده ــاخ يه ر ي

ر علـوم  يو سـا  يپرسـتار ، يناسش روان، يپژوهشگران جامعه شناس

. انـد  بـرده  يت پـ ين و معنوينه ديبه ضرورت پژوهش در زم يانسان

و در  شـوند  يمـ عرضـه   منسجم ريغز پراکنده و ين ين مطالعاتيچن

در . سـتند يالزم برخـوردار ن  ييايـ و پا يـي اوقات ابزارها از روا يبرخ

چندان قابل اعتمـاد   ها پژوهشن يبدست آمده از ا يها داده، جهينت

، با شرايط فرهنگـي  موجود بزارهايااز  کدام چيههمچنين . ستندين

 انکولـوژي ويـژه پرسـتاران   ه مذهبي و اجتماعي جامعه ايرانـي و بـ  

معتبـر و پايـا    يطراحي و روان سنجي مقياسلذا  .باشد ينمسازگار 
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 "مقياس تندرستي معنوي پرستاران انکولوژي"طراحي و روان سنجي
 

 پرستاري و مامایی ارومیه دانشکدهدوماهنامه   1391، فروردین و اردیبهشت 36هم، شماره اول، پی در پی ددوره  115

مورد توجه  انکولوژيبراي اندازه گيري تندرستي معنوي پرستاران 

اس يـ مق يو روان سـنج  ين پـژوهش طراحـ  يـ هـدف ا  .گرفتر قرا

  .باشد يم يپرستاران انکولوژ يمعنو يتندرست

 
   ها روشمواد و 

در دو و  بـوده  يروش شناسـ  يهـا  پـژوهش ن مطالعه از نوع يا

ه مقـاالت و  يـ کل، بـر متـون   يابتدا با مرور. انجام شده است مرحله

قـرار   ينيمـورد بـازب   يمعنـو  يت و تندرسـت يـ کتب مرتبط با معنو

 يمعنو يت و تندرستيم معنويابعاد مفاه نييتع يبراسپس ، گرفته

نفـر از   ۲۴بـا  ، پرسـتاران  يو کـار  يفـرد  يبـر زنـدگ   ها آنر يتأثو 

 يها دانشگاهوابسته به  يها مارستانيبشاغل در  يپرستاران انکولوژ

افتـه  يمه سـاختار  يبه صورت نو تهران  يد بهشتيشه يعلوم پزشک

ن يـ ا. ديـ گردل يک جلسه گروه مـدار تشـک  يشده و انجام مصاحبه 

ک سـال سـابقه کـار در    يـ حداقل  يدارا، مسلمان يپرستاران همگ

خود بودند که به  يان تجارب معنويل به بيبوده و ما يبخش انکوژ

   .بر هدف وارد مطالعه شدند يصورت مبتن

پژوهش ابتدا پژوهشـگر پـس از    يها نمونهبه  يابي دستبراي  

تهـران بـه    و شهيد بهشـتي  پزشکيعلوم  يها دانشگاهاخذ اجازه از 

مديران خدمات  همکاريسپس با . تابعه معرفي شد يها مارستانيب

 انکولـوژي پژوهشگر به انتخاب و جلب موافقت پرستاران ، پرستاري

را  در اين مرحله پژوهشگر ابتدا خـود و اهـداف مطالعـه   . کرداقدام 

اطالعـات و مطالـب    کليـه  کهاطمينان داد  ها آنمعرفي نموده و به 

از سـوي   کتبـي موافقت  کسبمحرمانه مانده و پس از آن اقدام به 

بـه منظـور افـزايش دقـت      .کـرد در مطالعـه   شرکتجهت  ها نمونه

. اســتفاده شــد هــا مصــاحبهمطالعــه از دســتگاه ضــبط صــوت در 

ت مصاحبه نيمـه سـاختار يافتـه    با استفاده از فرم سواال ها مصاحبه

بـا   هـا  مصـاحبه ک از يهر . طراحي شده توسط پژوهشگر انجام شد

 يمعنـو  يت و تندرسـت يبه نظر شما معنو"ن سوال شروع شد که يا

از آنـان  ، ن سـوال يـ به ا يچه؟ بعد از پاسخ پرستاران انکولوژ يعني

 ريتأثبه نظر شما معنويت چگونه بر تندرستي فرد "ده شد که يپرس

معنوي چه خصوصـياتي بايـد    يک پرستار با تندرستي"، "؟گذارد يم

معنـوي کـدام    بـه تندرسـتي   يابي دست يها روش"و " داشته باشد؟

   ".است؟

در  حـاً يترججلسات مصاحبه بنا بـه نظـر شـرکت کننـدگان و     

 ها مصاحبهمدت زمان  .شدر برگزا ها مارستانيبانکولوژي  يها بخش

ـ  يها مصاحبه. ددقيقه بو ۶۰دقيقه تا  ۳۰از  صـورت  ه ضبط شده ب

بـا فراينـد    زمـان  همطور ه کلمه به کلمه روي کاغذ آورده شده و ب

در هر بخش از مصاحبه بـر   .تجزيه و تحليل شد ها دادهجمع آوري 

شتر و برطرف کـردن  يحسب ضرورت و به منظور کسب اطالعات ب

 قينه اطالعـات ارائـه شـده از روش تشـو    يدر زم ياحتمال يها ابهام

 يبــه رفتارهــا هــا مصــاحبهن انجــام يدر حــ. کــردن اســتفاده شــد

ز توجـه شـده و از   ير حاالت چهره نيير تغيپرستاران نظ يکالمريغ

 نيتـر  کوتـاه در ، س از هر مصاحبهپ. دياستفاده گرد يتماس چشم

 يبار گوش دادن کلمه بـه کلمـه بـر رو    ۲-۳زمان ممکن و پس از 

  جلســه  کيــمصــاحبه و  ۲۴بعــد از انجــام . افتنــديکاغــذ انتقــال 

   .دنديبه حد اشباع رس ها داده، مارستانيب ۱۲گروه مدار از 

ق توسـط  يـ دق ين بـار بـازخوان  يبعـد از چنـد   هـا  مصاحبهمتن 

 يهـا  طبقـه د يـ تول يباز برا يستم کدگذاريبه صورت س، پژوهشگر

ن منظـور ابتـدا مـتن    يبـد . ل قرار گرفتنديه و تحليه مورد تجزياول

م شـدند کـه در مرحلـه بعـد     يتقس ييمعنا يبه واحدها ها مصاحبه

مختلـف بـر اسـاس     يکـدها . ل شـدند يخالصه شده و به کدها تبد

 ييهـا  طبقـه سـه شـده و بـه    يبا هـم مقا  شانيها شباهتو  ها تفاوت

ه توسـط دو  يـ اول يهـا  طبقـه ن مرحلـه  يـ در ا. شـدند  بنـدي  دسـته 

قـرار   يمورد بحـث و بـازنگر   ها هيمادن به بن يپژوهشگر جهت رس

ل يـ از تحل هـا  دادهت يـ ش اعتبـار و مقبول يبه منظـور افـزا  . گرفتند

، يق زمـان يـ اسـتفاده از تلف ، ين اصليانتخاب مطلع، ها داده زمان هم

 يق و بـازنگر يـ ق و عميـ ف دقيتوصـ ، و مشـاهده مـداوم   يدگيرس

  .ن استفاده شديناظر
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عبارت بدست آمد که  ۲۴۵ يمعنو يتندرست يمجموع برار د

ن بـار  يپس از چنـد . شد ادغامعبارت حاصل از مرور متون  ۱۰۰ با

جلسـه   چهـار  د راهنما و مشاور و انجاميسواالت توسط اسات يبررس

 ۷۸و  ۹۹، ۱۶۵، ۲۵۸، ۳۱۵اس به يمق عباراتتعداد ، انيمرور همتا

اس سـنجش از نـوع   يـ ن عبارات در قالب مقيا .افتيعبارت کاهش 

 کـامالً و  صـفر مخـالفم بـا نمـره     کامالًاز ( يا درجه ۶کرت يف ليط

ـ (در بخـش دوم  . ديگرد يطراح) ۵موافقم با نمره  و  يـي روا) يکم

 يها وهيشاز ، اسيمق ييروا يبررس يبرا. شد ياس بررسيمق ييايپا

  . استفاده شد يسازه و مالک، يصور، محتوا ييسنجش روا

، يفيو ک يبه دو صورت کم يمحتوا و صور يين رواييتع يبرا 

 يهـا  دانشـگاه از  يئـت علمـ  يه ياز اعضا ينفر ۲۰گروه ت از نظرا

، تربيت مدرس، يستيعلوم بهز، يد بهشتيشه، تهران يعلوم پزشک

ات دانشـگاه تهـران در چهـار    يالهدانشکده و  شناسي رواندانشکده 

دانش  يدارا يات و معارف اسالمياله، يروان شناس، يگروه پرستار

، يپرسـتار ، تيـ معنو، ابـزار  يطراحـ  يهـا  نـه يزمدر  يو تجربه کاف

، شناسي روانو  يمعارف اسالم، اتياله، سرطانر د ينيمراقبت تسک

 ١والـتس و باسـل   يمحتـوا  ييه شاخص روايبهره گرفته شد تا بر پا

ک از يـ روشن بودن و سـاده بـودن هـر    ، زان مربوط بودنيم، )۲۱(

بـا چهـار    يه شاخص سـه بخشـ  ياس را بر پايعبارات موجود در مق

مربوط ، ن شاخص در ابتدايه ايبر پا. ندين نمايينمره صفر تا سه تع

 ۷۵، اگر شاخص بـه دسـت آمـده   . ده شديبودن تمام عبارات سنج

سـپس  . رش قـرار گرفـت  يآن عبارت مـورد پـذ  ، ا باالتر بوديدرصد 

نسـبت اعتبـار    يضرورت عبارات با استفاده از شاخص سـه قسـمت  

بـا  ) بودن ير ضروريبودن و غ يضرور نسبتاً، بودن يضرور(محتوا 

. ديــگرد ين بررســياســتفاده از جــدول الوشــه و تعــداد متخصصــ

با سـابقه   ينفر از پرستاران انکولوژ ۱۰ار ياس در اختين مقيهمچن

اس را از يـ عبارات مق، يک جلسه مصاحبه حضوريقرار گرفت تا در 

انجـام   يبـرا . نـد ينما يتناسـب و ابهـام بررسـ   ، ينظر سطح دشوار

                                                
1 Waltz & Bausell 

نفــر از  ۱۳۰، اسيــســازه مق يـي ن روايــيجهــت تع يل عــامليـ تحل

مارستان با سابقه کـار  يب ۱۲مسلمان و شاغل در  يپرستاران انکوژ

ت يبعد از کسب رضا، ل به شرکت در مطالعهيک سال و مايحداقل 

 ۵ -۱۰تعداد نمونـه   ين رابطه برخيدر ا. آگاهانه وارد مطالعه شدند

 ياس کـاف يـ هـر عبـارت مق   يازرا بـه   ينفر ۳ يحت يو برخ ينفر

سـون  يان و اليـ پالوتز يمعنـو  يتندرسـت  اسياز مق). ۲۲( دانند يم

اس يـ مق يمالکـ  يـي ن روايـي جهـت تع ، به عنوان ابزار مالک) ۱۵(

  . استفاده شد يمعنو يتندرست

ـ  ين همسانييوه تعياس از دو شيمق يياين پاييتع يبرا  يدرون

 يبررسـ . بهره گرفتـه شـد  ) ييبازآزما(ثبات  ييايو پا) کرونباخا آلف(

بـا   يعـامل  يلـ يقبـل از تحل ، اس در دو مرحلـه يمق يدرون يهمسان

هر  يکرونباخ براا ب آلفيضر، يل عامليو بعد از تحل ينفر ۲۰نمونه 

از پرسـتاران   ينفـر  ۱۳۰اس بـا نمونـه   يـ کـل مق  يز برايعامل و ن

  . انجام شد يانکولوژ

  
  ها افتهي

بر  يپرستاران انکولوژ يمعنو ياس تندرستيمق يمحتوا ييروا

والتس و باسل و نسـبت اعتبـار محتـوا     يمحتوا ييه شاخص روايپا

 ين مرحله عبارات بـا شـاخص اعتبـار محتـوا    يدر ا. ديگرد يبررس

اس يـ درصـد از مق  ۴۵از  تـر  کـم درصد و نسبت اعتبار  ۷۵کمتر از 

   .افتيکاهش  ۷۸اس به يحذف شده و تعداد عبارات مق

پرسـتاران   يمعنـو  ياس تندرسـت ياعتبار سازه مق يبررس يبرا

 يبـرا ابتـدا  . استفاده شـد  ياکتشاف يل عاملياز روش تحل يانکولوژ

 مارهاز آ يل عامليجهت استفاده از تحل يت نمونه برداريکفان ييتع

برآورد شـد   ۷۴۳/۰زان آن ياستفاده شد که م ٢نيالک -ريما -سريک

دو و  کـي بـودن آمـاره    دار معنـي . باشد يم يمناسب نسبتاًکه مقدار 

بـه  . حداقل شـرط الزم بـراي تحليـل عـاملي اسـت      ٣آزمون بارتلت

 عبـارات ان يـ م يکـاف  يوجود همبسـتگ  يبررس ين منظور برايهم

                                                
2 Kaiser- Meyer- Olkin 
3 Bartlett test 
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  ).  >۰۰۰/۰p (بدست آمد  ۶۱۲/۸۵۱۴ آنآز آزمون بارتلت استفاده شـد کـه مقـدار     يمعنو ياس تندرستيمق

  )ينيد يباورها: ۱عامل( يمعنو ياس تندرستيافته مقيس چرخش يماتر ):۱(شماره جدول 

 اسيعبارات مق
 يعامل يبارها

۱ ۲ 

 ۱۱۳/۰ ۷۲۷/۰ .دانم يم يمعنو يرا منبع تندرست" قرآن" 

 ۲۱۰/۰ ۷۱۷/۰ .اعمال در آخرت اعتقاد دارم يبه حسابرس

 ۲۱۱/۰ ۶۸۷/۰ .دانم يممسئول  يخود را در برابر دستورات اله

 ۲۵۷/۰ ۶۶۵/۰ .دهد يمزه يبه حضور خدا به من انگاعتقاد 

 ۰۹۱/۰ ۶۵۸/۰ . رميگ يمانجام کارها از خدا کمک  يبرا

 ۲۰۷/۰ ۶۵۵/۰ .دهد يمبه من آرامش ، ارت آرامگاه ائمهيز

 -۰۰۵/۰ ۶۴۷/۰ .کنم يمرا قبول  ينيد يها ارزش

 ۲۰۷/۰ ۶۳۱/۰ .کند يمن به آرامش من کمک آخواندن قر

 ۳۲۹/۰ ۶۲۹/۰ . کند يمجاد يدر من آرامش ا يخداشناس

 ۴۲۳/۰ ۶۲۲/۰ .ن اعتقاد دارميبه اصول د

 ۲۳۳/۰ ۶۱۵/۰ . بعد از مرگ را قبول دارم يايوجود دن

 ۲۸۱/۰ ۶۱۱/۰ . خداست يمعتقدم بازگشت همه به سو

 ۱۵۹/۰ ۶۰۲/۰ .اعتقاد دارم يبه اثربخش بودن عبادت در زندگ

 ۰۸۹/۰ ۶۰۲/۰ . دهد يم يت به زندگي من معنيمعنو

 ۰۸۹/۰ ۵۹۸/۰ .دارم يمشخص ياعتقاد يمبان يدر زندگ

 ۲۵۹/۰ ۵۸۸/۰ . دهم يمرا الگو قرار  ياشخاص معنو

 ۲۹۶/۰ ۵۶۱/۰ .ت خداستيهدفم کسب رضا

  ۲۰۲/۰ ۵۵۴/۰ .خلقت انسان اعتقاد دارم يبه هدفمند

 ۰۷۶/۰ ۵۰۲/۰ .در قبال اعمالم پاسخگو هستم

 -۱۵۹/۰  ۴۷۸/۰ .نميب ينم يرا ماد زيهمه چ يدر زندگ

 ۱۲۲/۰ ۴۶۶/۰ .دن به کمال استيهدفم رس

 ۱۱۴/۰ ۴۲۴/۰ .کنم يمز ياز منکرات پره

  

را  ييربنـا يز يها ر عاملپژوهشگ، يدگاه نظريبر اساس دابتدا  

را  يل عـامل يـ عامل تحل پنجن يار کرده و به کمک ايعامل اخت پنج

درصـد   ۵/۴۸ حـدوداً عامـل   پـنج ن يـ البتـه بـه کمـک ا   . انجام داد

  . ن شدييانس تبيوار

ل داشـتن  يـ اس به دلياز مق عبارت هشتن مرحله تعداد يدر ا

اس يـ حـذف شـدند و تعـداد عبـارات مق     ۳/۰از  تـر  کـم ژه يمقدار و

در . افتيل يتقل عبارت ۷۰به  يپرستاران انکولوژ يمعنو يتندرست

عامـل اول  . ديم گردياس تقسياس به پنج خرده مقيمق، ن مرحلهيا

انس و يـ درصد از وار ۹۵/۲۵معرف  “ينيباور د”عبارت با نام  ۲۲با 

 ۱۲عامـل دوم بـا   . بود) ۱جدول ( ۷۷/۰کرونباخ ا ب آلفيضر يدارا

و انس يـ درصـد وار  ۹۶/۷نام گرفت که معرف  “به خدار باو” عبارت

  ).۲ جدول(بود  ۲۶/۰کرونباخ ا ب آلفيضر يدارا
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  )باور به خدا: ۲عامل( يمعنو ياس تندرستيافته مقيس چرخش يماتر ):۲(شماره جدول 

 اسيعبارات مق
 يعامل يبارها

۲ ۳ 

 ۱۴۴/۰ ۸۳۴/۰ .اعتقاد دارم" ت خدايوحدان"به 

 ۲۷۸/۰ ۷۷۳/۰ .رميگ يممثبت  يهنگام ارتباط با خدا انرژ

 ۰۸۲/۰ ۷۷۱/۰ .امبران و ائمه اعتقاد دارميپ، به خدا

 ۰۵۲/۰ ۷۲۷/۰ .دانم يمشه خدا را ناظر بر اعمال خود يهم

 ۰۹۱/۰ ۷۲۱/۰ .از دارميبه خدا ن يدر زندگ

 -۰۲۸/۰ ۷۰۵/۰ .مان دارميبه قدرت خدا ا

 ۰۶۹/۰ ۷۰۰/۰ .رميگ يمانجام کارها از خدا کمک  يبرا

 ۲۰۳/۰ ۶۵۸/۰ .برم يمزندگي به خدا پناه  يها بحراندر 

 ۲۱۳/۰ ۶۳۳/۰ .دانم يمپرستش خدا را رمز سعادت انسان 

 ۱۱۲/۰ ۶۱۸/۰ .کند يمکمک  ام يسالمتبه حفظ  يدرستکار

 ۵۰۷/۰ ۶۰۴/۰ .به مهربان بودن خدا با بندگان اعتقاد دارم

 ۱۹۳/۰ ۵۹۸/۰ .ارتباط با خدا هستم يدر جستجو

   

شـد و   ينام گذار “يت از زندگيرضا ”عبارت ۱۹عامل سوم با 

 ۸۹/۰کرونبـاخ  ا ب آلفـ يضـر  يانس و دارايـ درصد وار ۸۱/۵معرف 

درصـد   ۷۶/۴عبـارت معـرف    ۱۰بـا   عامل چهـارم . بود) ۳جدول (

رش خود و يپذ ”بود که  ۵۶/۰کرونباخ ا ب آلفيضر يانس و دارايوار

 رفتار“ عبارت ۴عامل پنجم با ). ۴جدول (شد  ينام گذار ”گرانيد

ا ب آلفيضر يانس و دارايدرصد از وار ۶۸/۳بود که معرف  ”يمعنو

د کننـده  ييـ ز تايـ زه نينمودار شن ر. بود) ۵جدول ( ۴۹/۰کرونباخ 

، يل عـامل يبا استفاده از تحل، نيبنابرا. پنج عامل استخراج شده بود

پرسـتاران   يمعنـو  ياس تندرسـت يـ قابل قبول مق يساختار ييروا

 . اس نشان داده شدير مقيدر پنج ز يانکولوژ

هنجار ل فقدان ابزار مالک با يبه دلي، مالک ييروا يبررس يبرا

ان و يـ پالوتز يمعنـو  ياس تندرسـت ياز مقي، و به زبان فارس يرانيا

اس به ين مقيا. ه استفاده شديبا اجازه طراحان اول) ۱۹۸۳(سون يال

 يسـنجش تندرسـت   يمناسب بـرا  ييايو پا ييبا روا يصورت جهان

ان يم يهمبستگ. مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته است يمعنو

 =r ۴۸/۰اس مالک مـذکور  يبا مق يمعنو ياس تندرستينمرات مق

)۰۰۵/۰P< (به دست آمد .  

پس از بررسي شاخص روايي (کرونباخ اوليه مقياس ا ضريب آلف

. بـود  ۸۲/۰عبـارت،   ۷۸نفـري و بـا    ۲۰با نمونـه  ) صوريمحتوا و 

همبستگي تمام عبارات با نمره کل مقياس، زيـاد و از نظـر آمـاري    

عبـارت،   ۱۱کرونباخ کل مقياس پـس از حـذف   ا آلف. بود دار معني

  . محاسبه گرديد ۸۴/۰

پيرسون بين نمرات بدست آمده از مقيـاس   يهمبستگضريب 

همچنـين آزمـون   . بـود  ۶۶/۰زمايي، تندرستي معنوي به روش بازآ

بين نمرات مقياس در دو بار اجراي  داري معنيويلکاکسون، تفاوت 

  . آن نشان نداد
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  )يت از زندگيرضا: ۳عامل( يمعنو ياس تندرستيافته مقيس چرخش يماتر ):۳(شماره جدول 

 اسيعبارات مق
 يعامل يبارها

۳ ۴ 

 ۱۳۸/۰  -۷۲۹/۰ .زند ينمبه دل  يچنگ يزندگ کنم يماحساس 

 ۱۶۴/۰ ۶۹۷/۰ .ندارم يکاف يانرژ يدر بخش انکولوژ کار يبرا

 ۱۰۴/۰ -۶۷۹/۰ .نميب ينم دار معنيرا  يزندگ

 ۰۹۹/۰ - ۶۷۶/۰ .ستمين دواريام، خود ي ندهيآبه 

 -۱۵۵/۰ -۶۴۷/۰ .مات زندگي را ندارميقدرت مقابله با نامال

 ۰۴۰/۰ -۶۳۵/۰ .ستيمن هدفمند ن يزندگ

 ۲۹۴/۰ ۶۳۰/۰ .کند يمکمک  ام يزندگت از يبه رضا يخودشناس

 ۰۶۶/۰ ۶۱۳/۰ . کنم ينم ياحساس پوچ يدر زندگ

 ۰۲۷/۰ ۶۰۹/۰ .کنم يم يخود احساس تندرست يش رويپ ياز زندگ

 ۴۱۱/۰ ۵۹۵/۰ .توانمند هستم يدر حل مشکالت زندگ

 -۰۴۳/۰ -۵۴۵/۰ . گران را ندارميبا د يفرصت ارتباط اجتماع

 ۳۵۵/۰ ۵۳۳/۰ .کنم يمن ييتع ياهداف واقع ام يزندگ يبرا

 -۱۲۷/۰ -۵۲۴/۰ .کنم يمه ياز خدا گال شوم يممار يب يوقت

 -۱۱۲/۰ -۵۱۳/۰ .ستمين يراض ياز شغل پرستار

 ۳۸۷/۰ -۵۰۹/۰ .برم يملذت  ياز کار روزانه پرستار

 -۱۰۵/۰ -۵۰۶/۰ .ستمين يبا همکاران راض يا حرفهاز ارتباط 

 ۴۳۸/۰ ۴۷۵/۰ .دارم يدوست نوعه يروح

 ۳۷۵/۰ ۴۷۳/۰ .ل هستميمحوراتکاء خانواده و فام

 -۱۲۱/۰ -۴۶۰/۰ .کند ينمکمک  ام يزندگبودن  دار معنيبه  يواقع نگر
  

  )گرانيو درش خود يپذ: ۴عامل( يمعنو ياس تندرستيافته مقيس چرخش يماتر ):۴(شماره جدول 

 اسيعبارات مق
 يعامل يبارها

۴ ۵ 

 ۰۵۲/۰ ۶۲۳/۰ .کنم يم يخوش رفتار يماران سرطانيبا ب

 ۱۱۵/۰ ۵۶۸/۰ .کنم يمتالش  يروابط انسان ي توسعه يبرا

 ۰۴۶/۰ ۵۶۱/۰ .کنم يمت ير درست هدايگران را به مسيد

 ۰۸۸/۰ ۵۳۱/۰ .کنم يمخود تالش  يارتقاء معنو يبرا

 ۰۹۹/۰ ۵۲۹/۰ .دهم يمرا با صداقت انجام  يکار پرستار

 ۱۷۶/۰ ۵۱۰/۰ .گذارم يمگران احترام يد يد معنويبه عقا

 -۲۶۴/۰ ۵۰۸/۰ .هستم يدر جامعه فرد قابل احترام

 -۰۳۵/۰ ۴۹۲/۰ .گذارم يمعت احترام ين طبيبه قوان

 ۲۶۷/۰ ۴۷۸/۰ .کنم يمتالش  ام حرفهت خدا در يکسب رضا يبرا

 ۰۳۹/۰ ۴۵۶/۰ .شوم يمگران خوشحال يدد يرش عقاياز پذ
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  )يرفتار معنو: ۵عامل( يمعنو ياس تندرستيافته مقيس چرخش يماتر ):۵(شماره جدول 

 اسيعبارات مق
 يعامل يبارها

 ۵ 

  ۵۱۶/۰  .بند هستم يپا..) نظم و، مانيا، يدرستکار، ييگو راست( يزندگ يا هيپابه اصول 

 ۴۷۸/۰  .کند يمت يرا تقو تميمعنو انکولوژيدر بخش  کار

 -۴۵۵/۰  .ندارم يکاف يانرژ يدر بخش انکولوژ کار يبرا

 -۴۲۵/۰  ؟ ام آمدهچه  ياز کجا و برا، ستميک دانم ينم

   يريجه گيبحث و نت

تجربــه ف شــده از يتوصــ يهــا هيــمان درون يبــارزتراز  يکــي 

 يکيکه به عنوان  يانکولوژتوسط اکثر پرستاران  يمعنو يتندرست

اعتقاد بـه  "، مد نظر قرار گرفت يمعنو ياس تندرستياز عبارات مق

ت دادن بـه نمـاز و   يمانند اهم ياعمال ها آن. بود" خدا و پرستش او

 بـا هـدف  را  خـدا م ارتباط با يدر تحک يسع ش خدا ويستا، عبادت

ر يــدر ز هــا هيــمان درون يــا. دادنــد يمــانجــام معبــود  يجســتجو

خـدا   يجستجو. و باور خدا قرار گرفتند ينيد يباورها يها اسيمق

 يمعنـو  يو ارتقاء تندرسـت  يدر زندگ يارينقش بس، توسط عبادت

ج مطالعـه  يافتـه بـا نتـا   ين يـ ا. مسلمان داشـت  يپرستاران انکولوژ

شـرکت کننـدگان در   . دارد يخـوان  هـم ن رسـول  يبورخـارد و حسـ  

مانند عبادت اغلـب بـه    يان کردند که اعمال مذهبيب ها آنمطالعه 

رفتن بـه مسـجد   . کند يمکمک  شان يمعنوارتباط با خود ر افراد د

باشـد کـه در آنجـا فـرد      ها گروهبا  يله ارتباطيک وسي تواند يم زين

کـه جـزء    دهـد  يمـ کرده و احساس تعلق را توسعه  يمنياحساس ا

عبـادت و  ت يـ اهم). ۲۳( باشـد  يممسلمانان  ينيد يباورها ياساس

ارتباط با خدا  صورت به زين محققان ديگردر مطالعه  ياعمال مذهب

، ۲۵( ان کردنـد يکا بيآمر يماران سرطانيدر ب ياز معنويبه عنوان ن

اگـر  ، هاسـت  عبادت نيتر افضلمسلمانان اعتقاد دارند که نماز . )۲۴

ز يـ ن ير اعمـال عبـاد  يرفته شـود سـا  يمتعال پذ يتوسط خداز نما

 يکي "اعتقاد به خدا و پرستش او"ه يدرون ما). ۲۶( شود يمرفته يپذ

 يمعنو يت و تندرستيموجود معنو يها اسيمقعبارات  نيتر مهماز 

اس يـ مق، سـون يان و اليـ پالوتز يمعنـو  ياس تندرسـت ياز جمله مق

ان و يت پارسيمعنو يبررساس يمق، استالون ورک يمعنو يتندرست

   ).۲۸،۲۷،۱۵(نگ بود يدان

در اکثر ، ظاهر شده در پژوهش حاضر يها هيمااز درون  يبعض 

ز يـ ن يمعنـو  يت و تندرستيمرتبط با معنو يها اسيمقمطالعات و 

و  يبـه داشـتن معنـ    توان يم ها هيمان درون ياز جمله ا. موجود بود

ـ  يد انـرژ يـ ت منبـع تول يمعنو، يهدف در زندگ ، فـرد  يبـرا  يدرون

نش انسـان و جهـان و   يداشـتن درک از راز آفـر   يمعنـو  يتندرست

توسط پژوهشگران  ها هيمان درون ياشاره کرد که ا يدن به تعاليرس

 يها افتهيافته با ين يا. قرار گرفتند يت از زندگياس رضاير مقيدر ز

ت و مراقبـت  يـ معنو ياس نمـره گـذار  يـ مق"در  يپژوهش مک شر

اسـتالون ورک منطبـق   " يمعنـو  ياس تندرسـت يمق" زيو ن، يمعنو

   ).۲۹،۲۸(است 

مهم ظاهر شده در پژوهش حاضر که  يليخ يها هيمااز درون  

ـ  شـود  ينمـ ده يـ گـر د يمرتبط د يها اسيمقر مطالعات و يدر سا ا ي

کتـاب مقـدس   ، نياعتقاد به د، توجه شده است ها آنکم به  يليخ

ثارگرانـه و  يعالمانـه و ا  يکـار پرسـتار  ، اعتقاد به روز آخـرت ، قرآن

به عنـوان   يهمگ ها هيمان درون يداشتن وحدت و انسجام بود که ا

 ياس باورهـا ير مقيدر ز يپرستاران مسلمان انکولوژ ينيد يباورها

 ياس تندرستيمق" يها پژوهشافته يافته با ين يا. قرار گرفتند ينيد

و  انيت پارسـ يـ معنو ياس بررسـ يـ مق، سونيان و اليپالوتز" يمعنو

هـاچ و همکـاران   " ياس اعتقادات و مشـارکت معنـو  يمق"نگ و يدان
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ــدارد  ــه  يــکــه ا) ۳۲،۲۷،۱۵(مطابقــت ن ن تفــاوت ممکــن اســت ب

 يکـرد طراحـ  يز رويـ و ن هـا  آنر مسـلمان  يـ غ يپژوهشـ  يها نمونه

خـود از   يابزارهـا  يطراحـ  يمربوط باشد که بـرا  ها آن يها اسيمق

ت و يحيمسـ  يو در بافـت فرهنگـ   يمرور متون بـه صـورت عمـوم   

 .ت استفاده کردنديهودي

ت يـ ک خرده مفهوم معنوي يمعنو يتندرست نکهيبا توجه به ا 

ده شـده  يـ ده و درهم تنيچيت پين ماهيهمچنو  )۲۸،۳-۳۰(است 

 يتسـاو  دربـاره سوء برداشت جاد يات و مذهب باعث يم معنويمفاه

و  هـا  هيـ مااز درون  ياريبسـ . )۲۹، ۳۱-۳۳( شود يمن دو مفهوم يا

بـه صـورت    يپرسـتاران انکولـوژ   يمعنو ياس تندرستيعبارات مق

ز يت نيو معنو يمعنو يو تندرست يدار نيد يها اسيمقمشترک در 

 يطراح يمعنو ياس تندرستين تفاوت در عبارات مقيا. وجود دارد

 توانـد  يمـ مرتبط موجود  يها اسيمقر يشده توسط پژوهشگر با سا

موجـود توسـط    يهـا  اسيـ مقل باشد کـه عبـارات اکثـر    ين دليبه ا

از  ياريبسـ  يشده است ول يو مرور متون طراح يکم يها پژوهش

حاصــل  يپرســتاران انکولــوژ يمعنــو ياس تندرســتيــعبــارات مق

از  يتجارب پرستاران انکولوژ يل محتوايو انجام تحل يفيپژوهش ک

آنـان   يا حرفـه و  يفـرد  يدر زنـدگ  يمعنـو  يت و تندرسـت يمعنو

 . باشد يم

، يمعنو يتندرست يها اسيمق يمالک ييروا يبه منظور بررس 

ان و يـ پالوتز يمعنـو  ياس تندرسـت يـ اس بـا مق ين مقيا يهمبستگ

در حـد متوسـط و    هـا  آنن يب يده شد که همبستگيسون سنجيال

 يهـا  اسيـ مقن يمثبت و متوسط ب يب همبستگيضر. بود دار معني

 يها سازهمذکور هر دو  يها اسيمقنست که يمذکور نشان دهنده ا

ب ين بـودن ضـر  ييپـا . کننـد  يمـ  يريـ مشابه و مرتبط را انـدازه گ 

بـا   يپرسـتاران انکولـوژ   يمعنـو  ياس تندرستين مقيب يهمبستگ

، اس مالکيل باشد که عبارات مقين دليبه ا تواند يماس مالک يمق

 يطـه پرسـتار  يو نه در ح يرا به صورت کل يمعنو يسازه تندرست

، شـده توسـط پژوهشـگر    ياس طراحـ يـ عبارات مق يول سنجند يم

و بـه   يپرسـتار  يهـا  نمونهو مختص  يفيک يل محتوايحاصل تحل

ب يضـر  دربـاره گـر  يل ديـ دل. باشـد  يمـ  يانکولـوژ  يژه پرسـتار يو

نست ياس مالک ايشده با مق يطراح يها اسيمقن ييپا يهمبستگ

ـ  يت طراحيهوديت و يحيکرد مسياس مالک با رويکه مق  يشده ول

ن اسالم يبر د يشده توسط پژوهشگر مبتن ياس طراحيکرد مقيرو

 يمختصـر ، پـژوهش حاضـر   يهـا  نمونهن مسئله در يکه ا باشد يم

  .با مذهب شده است يمعنو يتندرست، تيباعث ادغام معنو

ـ  يهمسـان  ييايپا يج بررسينتا  اس نشـان داد کـه   يـ مق يدرون

از  يناشـ  توانـد  يمکه  باشد يم يکرونباخ آن در حد عالا ب آلفيضر

اس يـ مق يو صـور  ييمحتـوا  يـي روا يبررس يق و طوالنيند دقيفرا

ــات  ــط اس ــذکور توس ــايم ــا ، د راهنم ــاور و س ــيمش ن از ير متخصص

 يو کم يفيک يها روشز استفاده از يمختلف تهران و ن يها دانشگاه

اس يـ ثبات مق يياين پايهمچن. اس باشديمق) اعتبار( ييروا يبررس

رفت کـه  يهفتـه انجـام پـذ    سهده از آزمون مجدد با فاصله با استفا

اس ياول و دوم مق ين اجرايب ييمثبت باال يج حاصله همبستگينتا

بـودن   يبـا وجـود انتزاعـ   . آن را نشـان داد  يجه ثبات بااليو در نت

ل يـ به دل يمعنو يت و تندرستيژه معنويبه و يم مورد بررسيمفاه

مـرتبط بـا    يها هيماحاصل درون ، اسياز عبارات مق يارينکه بسيا

ش ين باعـث افـزا  يپرستاران مسلمان بود که ا ينيو د يد معنويعقا

  . اس شديثبات مق ييايپا

ا آلف، يدرون يهمسان يياين پاييتع يبرا زيننگ يان و دانيپارس 

 ۹۴/۰بعـد از اعتبـار سـازه    را اس يشده مق يکرونباخ نسخه بازنگر

ـ  ييباال يمحاسبه کردند که همبستگ ن عبـارات و پرسـش نامـه    يب

 يآلفـا . دارد يخـوب  ييايـ نامـه پا  نشان داد و معلوم شد که پرسش

 ۰/۷۰ يبـاال  يهمگـ  ها اسيمقک از خرده يهر  يمحاسبه شده برا

جوان پرسش  يابتيمار ديب ۲۰، ييبازآزما ييايپا يبررس يبرا. بودند

ل کردنـد و آزمـون   يهفته تکم هشتنامه را در دو مرحله با فاصله 

 .)۲۷( نشـان نـداد   ها آنرا در نمرات  داري معنيلکاکسون تفاوت يو

 ييباال ييايو پا يين پژوهش از روايشده در ا ياس طراحياگرچه مق
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ــتفاده از آن در ، برخــوردار اســت ــژوهشاس ــا پ ــا  يه ــف و ب مختل

ل کـاربرد آن  يو تسه يمتنوع باعث رفع اشکاالت احتمال يها نمونه

 . نده خواهد شديدر آ

در  يت و مراقبـت معنـو  يم معنويبودن مفاه يل انتزاعيدلبه  

انجام شـده جهـت اسـتخراج عبـارات      يها مصاحبه يل محتوايتحل

دار شـد کـه بـا    يـ از عبـارات پد  يعيف وسيط، پژوهش يها اسيمق

تعـداد  ، هـا  آن ييو محتـوا  يصور يين رواييوجود دقت الزم در تع

 يکه کاربرد آن را مختصر باشد يماد يهمچنان ز ها اسيمقعبارات 

نسـت کـه   ياس پـژوهش ا يـ مق دربارهگر يمسئله د. کند يممحدود 

استخراج شده  ياس از مصاحبه با پرستاران انکولوژين مقيعبارات ا

 يپرسـتار  يها طهيحر يرا در سا ها آن توانند يماست و پژوهشگران 

ده د کننـ يـ و مسائل تهد ها يماريبماران با ياز جمله در مواجهه با ب

ر قابـل عـالج و حـوادث    يـ غ، مـزمن  يهـا  يمـار يباز جمله  يزندگ

کاربرد  يبرا. مورد استفاده قرار دهند يبه راحت، يرمترقبه زندگيغ

اس ياز عبارات مق يبعض، يپرستاران عموم يطه کارياس در حيمق

   .و اصالح دارند ياز به بازنگرين

  

  تشکرتقدير و 

-۰۱-۸۶ -۷۸۵شـماره   به يپژوهش حاصل طرح پژوهش نيا 

ــار ۸۸ ــکده  يپژوهشــ يمصــوب شــورا ۲۸/۱۱/۱۳۸۸خ يو ت دانش

از  يو بخش يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يپرستار

سرکار خانم  ييبه راهنما يمارکان يعبداهللا خرم يآقا يرساله دکتر

سندگان مراتب سپاس و يله نوين وسيبد. است ييغمايده يدکتر فر

، پــژوهش دانشــکده يمحتــرم شــورا يخــود را از اعضــا يقــدردان

  . دارند يماعالم  يژه پرستاران انکولوژيبه و ها مارستانيبن يمسئول
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