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Background Because cancer is a chronic and difficult to treat disease, the medical staff have focused their 
attention to the burden of care on parents from diagnosis time till full recovery in order to reduce dura-
tion of treatment and the costs incurred by it. Spiritual well-being is recognized as the rationale of life 
and arises from fulfillment of the need for purpose, meaning, love, and forgiveness.
Objective We investigated the correlation between spiritual well-being of nurses and the care burden on 
parents of children with cancer.
Methods The present study is a descriptive-correlational research. In this study, 92 nurses working in 
the oncology wards of Bahrami, Mofid, Medical Center, Mahak hospitals and 88 parents of children 
with cancer were selected through convenience sampling and random sampling, respectively. The data 
collection instruments included a demographic questionnaire (age, sex, income, etc.), the Spiritual Well-
Being Scale (SWBS; Paloutzian & Ellison, 1982), and the Modified version of Care of My Child with Cancer 
Questionnaire (Keegan Wells 2002). The validity of the Spiritual Well-Being Scale was measured through 
content validity and its reliability was determined using Cronbach's alpha coefficient (0.82). The validity 
and reliability of the Care of My Child with Cancer questionnaire were 70% and 0.80%, respectively.  
Findings SPSS 19 was used for data analysis. In the present study, 94% of the study population were 
female and 6% of them were male. The spiritual well-being of most of the nurses was ranked moderate. 
The results showed that nurses' spiritual well-being was directly correlated with their education level 
and work experience (P=0.046). The results showed that the burden of parental care is moderate and 
that there was a direct correlation between the education level, income, and fathers’ job. 
Conclusion Data analysis results showed that there was no correlation between nurses' spiritual well-
being and the care burden on parents.
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T
Extended Abstract

1. Introduction

he industrial revolution and its consequenc-
es despite the development and progress in 
all aspects of life have been associated with 
some disadvantages, such as disruption in 
natural ecosystems and dangers and inter-

national wars. One of these negative consequences is an 
increasing trend in the number of cancer patients. Due to 
the fact that cancer is a chronic disease and requires long 
and difficult treatment, the attention of medical staff to re-
duce the length of treatment and costs has been drawn to 
the burden of care on parents from diagnosis to treatment 
and recovery. 

The burden of caring is a complex and general concept 
and is defined as a negative reaction that the caregiver ex-
periences as a result of providing care. Studies have shown 
that there is an inverse correlation between the burden of 
care and the health status of caregivers, which causes them 
grief and depression, anxiety, and frustration, and also has a 
negative impact on their quality of life. 

Factors affecting the burden of care can be the culture, 
economic and social status of the family, parents' aware-
ness of the treatment process, the existence of spirituality, 
and spiritual health in the family and the treatment team. 
The World Health Organization defines spirituality under 
the four headings of personality, perfection, secrets of life, 
and specific beliefs of perfection. Spirituality has been re-
ported to correlate between spiritual health and variables, 
such as depression, self-esteem, and mood disorders. The 
aim of this study was to investigate the correlation between 
nurses' spiritual health and the care burden of parents with 
children with cancer.

2. Methods

This descriptive-correlational study was performed on 
92 nurses working in the oncology department of Bahra-
mi, Mofid, Markazi, and Mahak hospitals and 88 parents 
of children with cancer who were hospitalized in the on-
cology department in 2020. The sampling method was a 
census of the number of oncology wards and sampling of 
parents was performed by non-probable available method 
from selected hospitals in Tehran. Data collection tools in-
cluded: 1- Demographic Questionnaire, 2- Paloutzian & 
Ellison (1982) Spiritual Well-Being Questionnaire, which 
included 20 questions on a six-point Likert scale, which its 
validity using the questionnaire translated by Fatemi et al. 
was determined and the results were generally reported and 

confirmed and the reliability of this tool was calculated us-
ing Cronbach's alpha coefficient of 0.82. 3- The Care of My 
Child with Cancer Questionnaire, developed by Keegan 
Wells (2002) to measure the burden of family care, was 
translated by Valizadeh et al. in 2001 and used by Islahkar 
et al. in 2018. This questionnaire has 25 items, including 13 
primary items related to the duty to meet emotional needs 
and maintain the family function, seven items related to the 
physical care of children since the diagnosis of cancer, two 
items related to emotional care of children (the patient and 
his/her brother or sister), and three items related to intrave-
nous and intramuscular drug injection. The content validity 
of this questionnaire was reported to be 70% by Valizadeh 
et al. in 2001. The reliability of the Cancer Child Care Ques-
tionnaire was reported to be 0.80 using Cronbach's alpha 
coefficient.

3. Results

Descriptive-correlation statistics were used to analyze the 
data. In order to describe the data, central indices and dis-
persion including mean and standard deviation as well as 
frequency tables were used. To compare the mean care bur-
den of parents of children with cancer in different groups, 
independent t-test, and analysis of variance were used and 
for non-normal data, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis 
tests were used. 

Out of 92 nurses participating in the study, 69 (75%) had 
a bachelor's degree and 23 (25%) had a master's degree. 
In this study, out of a total of 92 nurses working in the on-
cology department, 3 (3.3%) had low spiritual health, 73 
(79.3%) had moderate spiritual health, and 16 (17.4%) had 
high spiritual health. 

Out of the total number of parents whose children were 
hospitalized in selected hospitals, eight cases (18.2%) in 
Bahrami Hospital, ten (22.7%) in Mofid Hospital, 11 (25%) 
in Markazi Hospital, and 15 cases (34.1%) were in Mahak 
Hospital. Among these, the highest number of parental 
samples was related to Mahak Hospital (34.1%) and the 
lowest was related to Bahrami Hospital (18.2%). Pearson 
correlation coefficient showed a significant relationship 
between time spent and parental effort (p-value <0.001) so 
that with an increase in one variable another also increases.

4. Discussion and Conclusion

In the present study, more than half of the nurses working 
in the oncology department of selected hospitals in Tehran 
had moderate spiritual health and the rest had high spiritual 
health or low spiritual health. After analyzing the data, it 
was found that in the majority of nurses, there was no re-
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lationship between their spiritual health score and service 
status. Spiritual health as one of the dimensions of health, 
by maintaining faith, can reduce the negative issues of so-
cial isolation that are the consequences of care, and thus 
contribute to the mental and social health of the individual.

In the present study, the care burden scores of parents 
with children with cancer were moderate in half of the 
population and high in the other half of the population so 
that parents who were employed or had insufficient income 
had a greater burden of care when caring for their children 
in hospitals in Tehran. This is because they had to spend 
more time and effort and the family spent less time with 
other children and having fun with them. In order to more 
accurately investigate the relationship between time and ef-
fort of parents with the spiritual health of nurses after con-
trolling for other variables (mother's age, father's age, etc.) 
regression analysis was used. In this analysis, no significant 
relationship was observed between parents 'time spent and 
nurses' spiritual health. In general, the results showed that 
there was no logical relationship between the care burden 
of parents with children with cancer and the spiritual health 
of nurses. According to the data analysis, it was finally con-
cluded that there is no relationship between the spiritual 
health of oncology nurses in selected hospitals of Tehran 
University of Medical Sciences and the care burden of par-
ents with children with cancer.
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همبستگی سالمت معنوی پرستاران با بار مراقبتی والدین دارای کودکان مبتال به سرطان بستری 
در بخش های انکولوژی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران 1398-1399

زمینه سرطان یک بیماری مزمن است که نیاز به درمان سخت و طوالنی مدت دارد، لذا برای کاهش درمان و هزینه ها توجه کارکنان تیم 
پزشکی به مراقبتی که بر روی والدین از زمان تشخیص تا درمان و بهبودی تحمیل می شود جلب شده است. سالمت معنوی به عنوان 

فلسفه ی اصلی زندگی و حاصل برآورده شدن نیاز به هدف، معنا و عشق و بخشش در نظر گرفته می شود.
هدف هدف از این پژوهش تعیین همبستگی سالمت معنوی پرستاران با بار مراقبتی والدین دارای کودک مبتال به سرطان بود.

انکولوژی  از پرستاران شاغل در بخش  از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. در این پژوهش 92 نفر  مواد و روش ها روش تحقیق 
بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران به صورت نمونه گیری در دسترس و 88 نفر از والدین کودکان مبتال به سرطان 
به روش تصادفی نمونه گیری شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه جمعیت شناختی )سن، جنس، درآمد و ...( پرسشنامه سالمت معنوی 
پولوتزین و الیسون )1982( برای پرستاران و پرسشنامه اصالح شده مراقبت کودکان سرطانی کیگان ولز )2002( استفاده شد. روایی 
پرسشنامه سالمت معنوی از طریق روایی محتوا که 82 درصد و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 82 درصد محاسبه شد. روایی 

پرسشنامه بار مراقبتی والدین 70 درصد و پایایی آن 80 درصد محاسبه گردیده است.
یافته ها داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شد. در این مطالعه 94 درصد از جمعیت پرستاران زن و بقیه مرد 
بودند. اکثریت پرستاران دارای سالمت معنوی متوسط بودند. نتایج نشان داد که سالمت معنوی پرستاران با مدرک تحصیلی آنان و سابقه 
کار رابطه مستقیم دارد )P=0/046(. نتایج نشان داد بارمراقبتی والدین در سطح متوسط است و با سطح تحصیالت و مکفی بودن درآمد 

و شغل پدر رابطه ی مستقیم دارد.
نتیجه گیری تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد رابطه ای بین سالمت معنوی پرستاران و بارمراقبتی والدین وجود ندارد.

کلیدواژه ها: 
سالمت معنوی، بار 
مراقبتی، پرستاران، 

والدین، کودکان، 
سرطان
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مقدمه

و  توسعه  وجود  با  آن  از  حاصل  پیامدهاي  و  انقالب صنعتی 
منفی  پیامدهاي  و  تبعات  بشر،  زندگی  ابعاد  تمام  در  پیشرفت 
انقراض  و  اکوسیستم هاي طبیعی، طرد  به هم خوردگی  از جمله 
سبک هاي زندگی سنتی، مخاطرات و جنگ هاي بـین المللـی را 
به همراه داشته است. یکی از این پیامدهاي منفی روند رو به  رشد، 
ابتالء به بیماري هاي مهلک سـرطانی اسـت کـه روز به روز تعداد 
اینکه  به  با توجه  به کام مرگ فرو می فرستد.  را  افراد  از  زیادي 
سرطان یک بیماری مزمن بوده و درمان سخت و طوالنی دارد 
توجه کادر پزشکی برای کاهش طول درمان و هزینه ها به بار 

مراقبتی که بر روی والدین از زمان تشخیص تا درمان و بهبودی 
است جلب شده است. لذا تحقیقات زیادی بر روی این امر صورت 
گرفته که تا حدود زیادی ابعاد بار مراقبتی و تأثیر آن در روند 
مراقبتی از کودکان سرطانی مشخص شده است ]1[. در حال 
حاضر سرطان عامل 12 درصد مرگ و میر در سرتاسر جهان است 
که در ساله ای آینده روند رو به رشدی خواهد داشت. بنابراین آمار 
نشان می دهد که در طول دو دهه ی اخیر بروز سرطان در کودکان 

افزایش یافته است ]3 ،2[.

بارمراقبتی1 یک مفهوم پیچیده و کلی است و به عنوان یک 

1. Burden of care
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واکنش منفی تعریف می شود که فرد مراقبت کننده در اثر ارائه 
مراقبت تجربه می کند. مطالعات نشان داده است که میان بار 
ارائه دهندگان مراقبت، همبستگی  مراقبتی و وضعیت سالمت 
افسردگی،  و  اندوه  و  غم  دچار  را  آنها  که  دارد  وجود  معکوس 
اضطراب و ناامیدی کرده و بر روی کیفیت زندگی آنها نیز تأثیر 
منفی می گذارد ]4[. از این رو نقش خانواده در مراقبت از بیماران 
به  مبتال  بیماران  اکثر  است.  پر رنگ تر شده  به سرطان  مبتال 
سرطان نیز تمایل دارند خدمات سرپایی از اعضای خانواده دریافت 
کنند. مراقبان طیف گسترده ای از کمک در فعالیت های روزانه 
زندگی مثل حمام کردن، توالت رفتن، تعویض لباس، دارو دادن، 
کنترل عالئم و همچنین حمایت عاطفی و مالی را ارائه می دهند 
وظایف  برای  را  ساعت  هفته حدود 20  در طول  که  به طوری 
مراقبتی شان صرف می کنند. بار مراقبتی زمانی اتفاق می افتد که 
بین تقاضای مراقبت و حمایت مراقبت دهنده تعادل وجود نداشته 
باشد. بر اساس مطالعات افراد مراقبت دهنده عالئم فیزیکی شامل: 
خستگی، مشکالت قلبی، فشار خون، التهاب مفصل )آرتریت(2، 
درد پشت کمر و آنژین صدری3 و عالئم روانی شامل: اضطراب 
ناامیدی، ترس از دست دادن عزیزان را گزارش  و افسردگی و 

کرده اند ]5[.

از عوامل مؤثر بر بار مراقبتی می توان به فرهنگ، استحکام 
خانواده،  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  خانوادگی،  پیوند های 
آگاهی والدین از روند درمان، وجود معنویت و سالمت معنوی در 
خانواده و تیم درمان اشاره کرد. سازمان جهانی بهداشت4 معنویت 
باورهای  زندگی،  رموز  کمال،  شخصی،  عنوان  چهار  تحت  را 
اختصاصی کمال بیان کرده است. معنویت باعث همبستگی بین 
سالمت معنوی و متغیرهایی مانند افسردگی، عزت نفس، رضایت 
از زندگی، اختالل خلق و اضطراب گزارش شده است ]6[. سالمت 
معنوی پرستار می تواند از وجود نگرش مثبت برای مراقبت معنوی 
اطمینان حاصل کرده و به بیماران در راستای غلبه بر اختالالت 
کمک کند. دستیابی پرستاران به درکی از معنویت و استفاده از 
آن برای درک نیاز های معنوی دیگران بسیار ضروری می باشد. 
معنویت در واقع یک سیستم اعتقادی است که فراتر از دین بوده 
و به زندگی معنی می دهد ]7[. مراقبت معنوی یکی از مهم ترین 
در  معنویت  هرچه  که  به طوری  است.  پرستاری  خصیصه های 
پرستاران بیشتر باشد مراقبت های آنان دلسوزانه و مؤثرتر است. 
در مطالعات اخیر نشان داده شده است که رابطه ی معناداری بین 

معنویت و پیامد های مرتبط با سالمتی است.

روش کار

این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که بر روی 92 
نفر از پرستاران شاغل در بخش انکولوژی بیمارستان های بهرامی، 

2. Arthritis
3. Angina pectoris
4. World Health Organization

مفید، مرکز طبی و محک و 88 نفر از والدین دارای کودک مبتال 
به سرطان که در بخش انکولوژی بستری بودند در سال 1399 
انجام شد. این تعداد بر اساس امکانات تیم تحقیق ناشی از شرایط 
حساس بهداشتی و پاندمی ویروس کرونا و درگیری شدید کادر 
درمان در مواجه با این ویروس همراه با دستورالعمل های ویژه 
بهداشتی انتخاب شدند. روش نمونه گیری از پرستاران، به صورت 
تمام شماری از بخش انکولوژی و روش نمونه گیری از والدین به 
صورت غیر احتمالی در دسترس از بین بیمارستان های منتخب 
شهر تهران انجام گرفت. معیارهای ورود به مطالعه شامل: کلیه ی 
پرستاران بخش انکولوژی که مسلمان بودند؛ کلیه ی پرستارانی که 
در دو ماه گذشته یکی از موارد فوت همسر، بیکاری همسر و طالق 
را نداشتند؛ عدم اشتغال والدین به حرفه پزشکی و پیراپزشکی؛ 
والدین دارای مشکالت شناختی، عقب ماندگی ذهنی و بیماری 
جسمی مزمن نبودند؛ والدین دارای سواد خواندن و نوشتن بودند؛ 
بودند؛  به سرطان  والدین دارای کودکی در سن مدرسه مبتال 
کودکان دارای تشخیص رتینوبالستوم5 و تومور مغزی نبودند؛ 
نبودند؛  حاد  لنفوبالستیک6  لوسمی  تشخیص  دارای  کودکان 
والدین از یکدیگر طالق نگرفته بودند و هر دو با کودک مبتال 
به سرطان زندگی می کردند. چنانچه والدین یا پرستاران انصراف 
می دادند و یا کودکان در مراحل پایانی زندگی بودند از مطالعه 

حذف می شدند. 

ابزار گرداوری داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی )سن، 
جنس، سطح تحصیالت، وضعیت تأهل، سابقه ی کار پرستار در 
بخش انکولوژی، مکفی بودن درآمد ماهیانه(، پرسشنامه سالمت 
با  سؤال   20 شامل  که   )1982( الیسون  و  پولوتزین  معنوی 
امتیازدهی طیف لیکرت شش تایی )6= کامال موافقم، 5= نسبتاً 
موافقم، 4= کمی موافقم، 3= کمی مخالفم، 2= نسبتاً مخالفم، 
1=کاماًل مخالفم( است. شیوه ی نمره دهی پرسش ها 1، 2، 5، 6، 
9، 12، 13، 16، 18 به صورت معکوس است. در عبارت های با 
فعل مثبت پاسخ های )کامال موافقم( نمره ی 6 و )کامال مخالفم( 
نمره ی 1 را گرفت و بقیه ی عبارت ها که با فعل منفی هستند 
پاسخ های )کاماًل موافقم( نمره 1 و )کامال مخالفم( نمره 6 را 
گرفتند. سؤال های این ابزار به دو دسته ی ده تایی سالمت معنوی 
)عبارت های فرد( و سالمت وجودی )عبارت های زوج( تقسیم 
می شود. نمرات هر یک از ابعاد 10 تا 60 است و نمره ی کلی 
پرسشنامه 20 تا 120 می باشد. سالمت معنوی به سه سطح 
پایین )20 تا 40(، متوسط )41 تا 99( و باال )100 تا 120( 
تقسیم بندی می شود. روایی پرسشنامه بعد از ترجمه ی فاطمی و 
همکاران در سال 1385 از طریق روایی محتوا تعیین گردید، که 
نتیجه به صورت کلی گزارش شده و مورد تأیید بوده است و پایایی 
این ابزار نیز با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 82 درصد 

محاسبه شد ]6[.

5. Retinoblastoma
6. Acute lymphoblastic leukemia
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توسط  که  سرطانی  کودکان  مراقبت  اصالح شده  پرسشنامه 
کیگان ولز7 )2002( برای اندازه گیری بار مراقبتی خانواده تنظیم 
ترجمه  در سال 1380  همکاران  و  ولی زاده  توسط  است  شده 
و همچنین توسط اصالحکار و همکاران در سال 1397 مورد 
استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه دارای 25 گویه شامل: 13 
گویه ابتدایی مربوط به وظایف مرتبط با برآوردن نیازهاي عاطفی، 
اطالعات و نیازهاي ارتباطی و حفظ عملکرد خانواده در مواجهه 
با بیماري و درمان می باشد، 7 گویه مربوط به وظایف مرتبط با 
مراقبت فیزیکی در کودکان مختلف از هنگام تشخیص سرطان، 
2 گویه به مراقبت های عاطفی از کودکان که شامل کودک بیمار 
و خواهر و برادر وي می باشد اختصاص داده شده، 3 گویه نیز 
مربوط به انجام تزریق داروهاي داخل عضالنی و داخل وریدي و 
رفتن به بیمارستان براي درمان میباشد. هر آیتم به طور جداگانه 
براي زمان و تالش در 5 طیف از مقیاس لیکرت از کاماًل مخالفم تا 
کاماًل موافقم نمره گذاری شده است. نمرات محدوده ی زمانی از 1 
)بدون زمان( تا 5 )بیش از 5 ساعت در هفته( و نمرات محدوده ی 
تالش از 1 )بدون تالش( تا 5 )تالش خیلی زیاد( تعیین شده 
است. شاخص روایی محتوای این پرسشنامه توسط ولی زاده و 
همکاران در سال 1380، 70 درصد گزارش شده است. پایایی 
پرسشنامه اصالح شده مراقبت کودکان سرطانی با استفاده از 

ضریب آلفای کرونباخ 80 درصد گزارش شد ]8[.

پژوهشگر بعد از تصویب پروپوزال توسط معاونت پژوهشی در 
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسالمی تهران آن را به 
کمیته ی اخالق زیستی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 
 IR.IAU.TMU.REC.1398.227 ارئه داد و کد اخالق به شماره
تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه های  به  پژوهشگر  کرد.  دریافت 
شهید بهشتی و ایران جهت اخذ معرفی نامه به بیمارستان های 
منتخب مراجعه کرده و سپس معرفی نامه اخذ شده از دانشگاه را به 
مسئول مربوطه در بیمارستان های منتخب ارائه داد و مجوز های 
الزم جهت کار دربخش های مد نظر را کسب کرد. پس از اخذ 
رضایت نامه کتبی از والدین و پرستاران در 3 شیفت صبح و عصر 
و شب در حین وقت استراحت و در همان روز پرسشنامه ها توسط 

پرستاران و والدین تکمیل شد.

یافته ها

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی – همبستگی 
مرکزی  شاخص های  از  داده ها  توصیف  به منظور  شد.  استفاده 
از  همچنین  و  انحراف معیار  و  میانگین  جمله  از  پراکندگی  و 
جدول های فراوانی استفاده شد. برای مقایسه میانگین بار مراقبتی 
والدین کودکان سرطانی درگروه های مختلف، در صورت نرمال 
بودن از آزمون های تی-مستقل و تحلیل واریانس و در صورت 
نرمال نبودن از آزمون من-ویتنی و کروسکال-والیس استفاده 

7. Keegan Wells

شد. بررسی فرض نرمال بودن با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک 
 SPSS نرم افزار  از  استفاده  با  و تحلیل ها  .تجزیه  گرفت  صورت 
نسخه ی  19 انجام شد و سطح معناداری 0/05 در نظر گرفته شد.

وضعیت  نظر  از  شرکت کننده  پرستاران  پژوهش  این  در 
استخدامی به این شرح بودند: 26 نفر )28/3 درصد( طرحی، 
24 نفر )26/1 درصد( شرکتی، 19 نفر )20/7 درصد( قراردادی، 
23 نفر )25 درصد( رسمی بودند. از این تعداد بیشترین آمار 
مربوط به پرستاران طرحی )26/1 درصد( و کمترین آمار مربوط 
از جمعیت  نفر  بود. 5  )20/70 درصد(  قراردادی  پرستاران  به 
از کل  نفر  را جنس مذکر و 87  کل پرستاران )5/40 درصد( 
از  بودند.  جمعیت )94/6 درصد( را جنس مؤنث تشکیل داده 
تعداد 92 پرستار شرکت کننده در مطالعه، تعداد 66 نفر )71/7 
درصد( از پرستاران متأهل و 26 نفر)28/3 درصد( مجرد بودند. 
از مجموع 92 نفر از پرستاران شرکت کننده در مطالعه 69 نفر 
)75 درصد( با مدرک کارشناسی و تعداد 23 نفر ) 25 درصد( با 
مدرک کارشناسی ارشد بودند. تعداد کل نمونه ها 42 نفر )45/7 
درصد( سابقه کار صفر تا 5 سال، 28 نفر )30/4 درصد( سابقه 
کار 5 تا 10 سال، 22 نفر )23/9 درصد( سابقه کار باالی 10 سال 
را داشتند که از این بین پرستاران با سابقه کار صفر تا 5 سال 

بیشترین فراوانی را دارا بودند.

کودک  که  والدین  نمونه های  کل  تعداد  از  پژوهش  این  در 
نفر  بود تعداد 8  بیمارستان های منتخب بستری شده  آنها در 
)18/2 درصد( در بیمارستان بهرامی، 10 نفر )22/7 درصد( در 
بیمارستان مفید، 11نفر )25 درصد( در بیمارستان مرکز طبی و 
15 نفر )34/1 درصد( در بیمارستان محک بودند. در این بین 
بیشترین تعداد نمونه والدین مربوط به بیمارستان محک )34/1 
درصد( و کمترین آن مربوط به بیمارستان بهرامی )18/2 درصد( 
از  )52/3درصد(  نفر   23 نمونه ها  کل  تعداد  از  همچنین  بود. 
والدین دارای فرزند پسر و تعداد 21 نفر )47/7 درصد( از والدین 
دارای فرزند دختر مبتال به سرطان بودند و تعداد 23 خانواده 
)52/3 درصد( دارای یک فرزند، 14 خانواده )31/8 درصد( دارای 
بودند که  فرزند  دارای 3  )15/9 درصد(  و 7 خانواده  فرزند   2
بیشترین فراوانی مربوط به خانواده های تک فرزندی )52/3( و 
کمترین فراوانی مربوط به خانواده های دارای 3 فرزند )15/9( بود.

در این پژوهش از تعداد کل 92 پرستار شاغل در بخش انکولوژی 
تعداد 3 نفر )3/3 درصد( دارای سالمت معنوی پایین، 73 نفر 
)79/3 درصد( سالمت معنوی متوسط، 16 نفر )17/4 درصد( 
سالمت معنوی باال را داشتند. میانگین کل نمرات سالمت معنوی 
78/3 گزارش شد که کمترین نمره 30 و بیشترین نمره 115 
بود. در این پژوهش بیشترین نمره سالمت معنوی در بیمارستان 
نمره سالمت  بیشترین  بود.  نمره 37  کمترین  و  بهرامی 107 
معنوی در بیمارستان مفید 115 و کمترین نمره 57 گزارش شد. 
در بیمارستان مرکز طبی بیشترین نمره سالمت معنوی 109 و 
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کمترین نمره 42 بود و همچنین در بیمارستان محک بیشترین 
نمره 110 و کمترین نمره 30 بود )جدول شماره 1(.

یافته ها نشان داد تعداد پرستارانی که دارای مدرک کارشناسی 
بودند 69 نفر بود که از این تعداد 52 نفر )75/4 درصد( سالمت 
معنوی متوسط داشتند. همچنین از کل پرستارانی که دارای 
دارای  درصد(   91/3( نفر   21 بودند،  ارشد  کارشناسی  مدرک 
سالمت معنوی متوسط بودند. با توجه به نتیجه آزمون مقایسه 
میانگین های دو جامعه مستقل ارتباط معناداری بین ارتباط نمره 
 .)P= - 0/46( سالمت معنوی پرستاران با مدرک مشاهده شد

به طوری که میانگین نمره سالمت پرستاران با مدرک کارشناسی 
ارشد به طور معناداری بیشتر از پرستاران با مدرک کارشناسی بود.

با توجه به تحلیل داده ها میانگین زمان صرف شده ی مراقبت 
مادر از کودک بیمار در بیمارستان در هفته 88 ساعت و 30 
کمترین  و  ساعت   104 زمان  بیشترین  که  است  بوده  دقیقه 
مقایسه  آزمون  نتیجه  به  توجه  با  است.  بوده  زمان 75 ساعت 
میانگین های دو جامعه مستقل ارتباط معناداری بین زمان صرف 
 ،)P= 0/005( شده مادر و مدرک تحصیلی مادر مشاهده شد
به طوری که میانگین زمان صرف شده مادران با مدرک دانشگاهی 

جدول 1. ارتباط نمره سالمت معنوی با محل خدمت پرستاران شاغل در بخش انکولوژی بیمارستان های منتخب

محل خدمت
میانگین±انحراف معیار

Pآماره آزمونتعداد پرستاران
نمره سالمت معنوی پرستاران

بهرامی
75/5±21/8

16

0/90/420

37کمینه
107بیشینه

17/316±83/7مفید

19/620±81/6مرکز طبی

19/640±75/7محک

جدول 2. ارتباط بار مراقبتی پدران و مادران دارای کودک مبتال به سرطان بستری در بیمارستان های منتخب

ساعات صرف شده والدین برای مراقبت از کودک در بیمارستان 

زمان ساعت صرف شده زمان و میزان تالش صرف شده
زمان ساعت صرف شده میزان تالش مادردر هفته) مادر(

میزان تالش پدردر هفته )پدر(

زمان )ساعت صرف شده در 
هفته( مادر

10/860/380/35همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)0/000/0090/017

44444444تعداد

میزان تالش مادر

0/8610/320/32همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)0/000/030/03

44444444تعداد

زمان )ساعت صرف شده در 
هفته( پدر

0/380/3210/93همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)0/0090/030/00

44444444تعداد

میزان تالش پدر

0/350/320/931همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)0/010/030/00

44444444تعداد
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به طور معناداری بیشتر از مادران با مدرک دیپلم یا کمتر از آن 
است )جدول شماره 2(. 

با توجه به نتایج آزمون همبستگی

بین  معنی داری  ارتباط  نشانگر  پیرسون  همبستگی  ضریب 
میزان زمان صرف شده و تالش مادر )ضریب همبستگی پیرسون 
= 0/86و P>0/001( مشاهده شد. به طوری که با افزایش یکی 
دیگری نیز افزایش می یابد. همچنین همبستگی معنادار مثبتی 
بین میزان زمان صرف شده پدر و تالش پدر )ضریب همبستگی 
پیرسون= 0/93 و P>0/001( مشاهده شد. به طوری که با افزایش 
یکی دیگری نیز افزایش می یابد. همچنین همبستگی معنادار 
مثبتی بین میزان تالش پدر و تالش مادر )ضریب همبستگی 
پیرسون= 0/32و P= 0/033( مشاهده شد. به طوری که با افزایش 

یکی دیگری نیز افزایش می یابد )جدول شماره 2(.

با استفاده از تحلیل رگرسیون و پس از تعدیل اثر سایر متغیرها 
بر نمره سالمت، اختالف معناداری بین دو گروه از پرستاران )گروه 
1: پرستاران بیمارستان های محک و بهرامی؛ گروه 2: پرستاران 
بیمارستان های مفید و مرکز طبی( مشاهده شد. با توجه به نتایج 
تحلیل رگرسیون و با تعدیل اثر سایر متغیرها بر نمره سالمت 
سالمت  نمره   )... و  جنس  سن،  )متغیرهای  پرستاران  معنوی 

معنوی پرستاران گروه 2 به طور معناداری بیشتر از گروه 1 بود 
)P=0/012(. و به طور میانگین نمره سالمت معنوی پرستاران 

گروه 2 10 نمره بیشتر از گروه 1 بود.

بحث

 بیش از نیمی از جمعیت مورد مطالعه در پرستاران شاغل 
در بخش انکولوژی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی 
سالمت  مابقی  و  متوسط  معنوی  سالمت  دارای  تهران  شهر 
معنوی باال یا سالمت معنوی پایین بودند. در مطالعه حاضر بعد 
از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که در اکثریت پرستاران بین 
نمره ی سالمت معنوی آنان و وضعیت خدمت رابطه ای وجود 
ندارد. ســالمت معنوي به عنوان یکی از ابعاد سالمتی، می توانـد 
با حفظ ایمـان و پیـدا کـردن معنـی در زنـدگی، مسائل منفی 
ناشی از انزواي اجتماعی را کـه از پیامدهاي مراقبت است، کاهش 
دهد و ازاین رو به سـالمت روانـی و اجتمـاعی فـرد کمـک کنـد. 
بهبود ارتباط فرد با خود، دیگـران و خـدا بـه او در جست و جـوي 

معنـا و هـدف زنـدگی کمـک می کند.

در مطالعه آتش زاده شورید و همکاران )1395( اکثر جمعیت 
پرستاران مورد مطالعه دارای سالمت معنوی متوسط و مابقی 
دارای سالمت معنوی باالیی بودند. در مطالعه ی زارع و همکاران 

جدول 3. بررسی رابطه ی سالمت معنوی پرستاران با بار مراقبتی والدین دارای کودک مبتال به سرطان بستری در بیمارستان های منتخب شهر تهران 1398-1399

گویه ها
ضرایب استانداردضرایب غیر استاندارد

tSig.
BStd. ErrorBeta

59/5741/681/420/15مقدار ثابت

0/110/700/030/160/86سن

14/2610/000/161/420/15جنس

0/20-1/28-0/13-5/894/57-مدرک

2/876/690/060/420/66متاهل - مجرد

2/630/01-0/28-11/244/27-درآمد

10/143/930/252/580/01محل بستری

تعداد فرزندان

6/527/880/150/820/41بدون فرزند

3/149/210/070/340/73یک فرزند

-----2-4 فرزند

سابقه کار

0-5-14/019/79-0/35-1/430/15

5-10-7/306/92-0/17-1/050/29

<10-----
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)1394( نیمی از پرستاران دارای سالمت معنوی متوسط و نیمی 
دیگر از سالمت معنوی باال برخوردار بودند. در مطالعه چیانگ8 و 
همکاران )2016( اکثریت پرستاران در چین از سالمت معنوی 
باالیی برخوردار بودند که مطالعه ی حاضر با مطالعات ذکر شده 

همسو بوده است ]10 ،9 ،6[.

در مطالعه حاضر نمره ی سالمت معنوی پرستاران با مدرک 
داشتند.  مستقیم  رابطه ی  نمونه ها  بیشتر  در  آنان  تحصیلی 
به طوری که هر چقدر مدرک تحصیلی باال باشد، نمره سالمت 

معنوی نیز باالتر است.

در مطالعه آتش زاده شوریده و همکاران )1395( در اکثریت 
با  مستقیمی  رابطه ی  آنان  معنوی  سالمت  نمره ی  پرستاران 
مدرک تحصیلی آنان داشت، به طوری که بیشتر پرستارانی که 
باالیی  تحصیلی  مدرک  داشتند،  باالیی  معنوی  سالمت  نمره 
نیز داشتند. در مطالعه جانسون9 و همکاران )2017( اکثریت 
پرستاران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به علت اینکه 
دروس تکمیلی بیشتری گذرانده بودند و تجربه ی باالیی داشتند، 

دارای نمره سالمت معنوی باالیی بودند ]12 ،11 ،6[.

همچنین در مطالعه حاضر نمرات بار مراقبتی والدین دارای 
کودک مبتال به سرطان در نیمی از جمعیت متوسط و در نیمی 
دیگر از جمعت بار مراقبتی باالیی داشتند، به طوری که والدینی 
که شاغل بودند و یا درآمد ناکافی داشتند بار مراقبتی بیشتری 
را در هنگام مراقبت از فرزند خود در بیمارستان های شهر تهران 
داشتند. دلیل آن این است که زمان و تالش بیشتری را باید صرف 
می کردند و خانواده زمان کمتری را برای سایر فرزندان و تفریح 

کردن با آنها صرف می کردند )جدول شماره 3(.

در مطالعه ا ی عرشی و همکاران )1394( نشان دادند که بین 
بار مراقبتی والدین و کارکرد آنها رابطه ی مستقیمی وجود دارد 
به طوری هر چقدر بار مراقبتی والدین بیشتر باشد زمان و تالش 
بیشتری را برای مراقبت از فرزند خود انجام می دهند و در مقابل 
زمان کمتری را برای مراقبت از سایر فرزندان صرف می کنند. در 
مطالعه ای احمدی و همکاران )1397( نشان داده شد که بیشتر 
جمعیت مورد مطالعه در پژوهش دارای بار مراقبتی متوسط و 
بقیه دارای بار مراقبتی کم یا زیاد هستند. در مطالعه لوری واینر10 
و همکاران )2015( نیز نشان داده شد که والدینی که شاغل 
هستند یا دارای بیش از 2 فرزند می باشند وقت و تالش بیشتری 
را باید برای مراقبت از فرزندان خود صرف کنند. در نتیجه استرس 
و اضطراب آن ها باال رفته که در نتیجه آن بار مراقبتی باالیی را 

بیش از نیمی از آن ها نشان می دادند ]7 ،2[.

به منظور بررسی دقیق تر ارتباط بین زمان و تالش صرف شده 

8. Chiang
9. Johnson
10. Lori Weiner

سایر  کنترل  از  پس  پرستاران  معنوی  سالمت  با  مادر  و  پدر 
متغیرها )سن مادر، سن پدر و ...( از تحلیل رگرسیون استفاده 
شد. در این تحلیل نیز ارتباط معناداری بین زمان صرف شده پدر 
و مادر و سالمت معنوی پرستاران مشاهده نشد. به طور کلی نتایج 
نشان داد که ارتباط منطقی بین بار مراقبتی والدین دارای کودک 

سرطانی و سالمت معنوی پرستاران نشان داده نشد.

 در مطالعات مشابه و نزدیک تر مانند مطالعه آتش زاده شوریده و 
همکاران )1395( نشان داده شد که ارتباط معناداری بین سالمت 
معنوی پرستاران و بار مراقبتی آنان وجود دارد، به طوری که هر 
چقدر سالمت معنوی بیشتری داشته باشند، بار مراقبتی آنان 
پایین تر است و بالعکس. در مطالعه ولی زاده و همکاران )1393( 
نشان داده شد که بار مراقبتی مادران بیشتر پدران بوده است و هر 
چقدر بعد معنوی والدین بیشتر باشد بار مراقبتی آنان نیز پایین تر 
می آید و رابطه معکوس با یکدیگر دارند. در مطالعه موالیی و 
همکاران )1397( نیز نشان داده شد که بین سالمت وجودی و 
سالمت مذهبی والدین با بار مراقبتی آنها ارتباط مستقیمی وجود 
دارد. به طوری که هر چقدر سالمت وجودی و مذهبی آنان باالتر 

باشد بار مراقبتی آنان به مراتب کمتر خواهد بود ]8 ،6 ،5[.

نتیجه گیری نهایی

نتایج نشان داد که سالمت معنوی با مدرک تحصیلی و سابقه 
کار پرستاران رابطه ی مستقیم دارد. لذا اگر پرستاران تشویق به 
ادامه تحصیل در رشته ی تخصصی خود شوند، می توان پیش بینی 
کرد که سالمت معنوی اکثر پرستاران با مدرک تحصیلی باال 
پرستاران  اکثر  طرفی  از  داشت.  خواهد  رشد  باال  کار  سابقه  و 
در پژوهش حاضر دارای سابقه کار 0 تا 5 سال بودند. این گونه 
استنباط شد که با توجه به بار روانی باالی پرستاران در ابتدای 
طرح خود می تواند بر روی سالمت معنوی آنها اثرگذار باشد و 
سالمت معنوی آنها را پایین بیاورد. پس در نتیجه سوال پژوهش 
حاضر این گونه پاسخ داده می شود که در رویکرد جامع نگر مراقبت، 
پرستاران باید همراه با سایر ابعاد مراقبت بـه بعـد معنـوي نیـز 

بپردازند.

همچنین از تجزیه و تحلیل داده ها این طور استنباط شد که بار 
مراقبتی والدین دارای کودک مبتال به سرطان در 4 بیمارستان 
منتخب شهر تهران، با توجه به مسائلی همچون فرهنگ، استحکام 
خانواده،  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  خانوادگی،  پیوند های 
آگاهی والدین از روند درمان، وجود معنویت و سالمت معنوی 
در خانواده متوسط و روبه باال می باشد. همچنین احتمال دارد که 
اکثر والدین بعد از مدتی از روند درمان فرزند خود خسته شده 
و باعث فرسودگی جسمی و روانی آنها شود. از طرفی نشان داده 
شد که بار مراقبتی با تعداد فرزندان، شغل، درآمد والدین رابطه ی 
عکس دارد. به طوری که والدینی که فرزندان بیشتر داشته باشند 
و یا شاغل باشند تالش آنها افزایش پیدا می کند و در نتیجه 
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استنباط  این طور  نهایت  در  می یابد.  افزایش  نیز  مراقبتی  بار 
شد که رابطه ای بین سالمت معنوی پرستاران بخش انکولوژی 
بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران با بار 

مراقبتی والدین دارای کودک سرطانی وجود ندارد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

اخذ مجوز از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران 
است. اخذ کد اخالق از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی آزاد 

اسالمی تهران با کد IR.IAU.TMU.REC.1398.227 می باشد.

حامي مالي

این مقاله حامی مالی ندارد.
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نویسندگان؛ مدیریت پروژه: فاطمه عالیی کرهرودی.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

دانشگاه  پرستاری  دانشکده  پژوهش  مدیریت  از  نویسندگان 
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