Journal of Military Medicine
2022, Volume 24, Issue 5
Pages: 1279-1286
doi

10.30491/JMM.24.5.1279

D
S
A
D
D
A The Role of Spiritual Communication in Management of Health Services
during the Biological Crisis of COVID-19
S
D
Minoo Asadzandi 1, Manochehr Zoheiri 2, Mostafa Akbariqomi 3, Omid Ali Masuodi 2*
1

Medicine, Quran and Hadith Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Department of Social Relations, Faculty of Culture and Communication, Soore University, Tehran, Iran
3
Applied Biotechnology Research Centre, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2

Received: 27 July 2022 Accepted: 1 September 2022

[ DOI: 10.30491/JMM.24.5.1279 ]

[ Downloaded from militarymedj.ir on 2023-01-10 ]

Abstract
Background and Aim: Disruption in the physical- psychological- social- spiritual health of patients and the
psychological consequences resulting from the biological crisis of the COVID-19 pandemic requires the
management of health services. Therefore, this study aimed to investigate the role of spiritual communication in
health services management during the biological crisis of COVID-19.
Methods: This qualitative study was conducted from April 2020 to July 2021 at Baqiyatallah Military Hospital
in Tehran, by using "Strauss and Corbin's grounded systematic theory". To identify the central phenomenon,
causal conditions, background factors, intervening factors, strategies, consequences, and their relationships, indepth interviews with 22 patients and hospital staff, field observations, and a comprehensive review of the report
were conducted. The data were analyzed in three stages open, central, and selective coding by using the MAXQDA
software.
Results: Spiritual communication had an impact on the health services management. The main strategy of
patients and the treatment team in dealing with the biological crisis was the use of medical treatments, along with
trust in God and appeal to imams. Safe attachment to God, as a health-giving relationship, by affecting other
relationships (with self, people, and nature) optimized the management of health services. Communication with
God as a central phenomenon, increases spiritual attitude, spiritual self-awareness, spiritual motivation, resilience,
and adaptability. It also strengthens the social relations of the treatment team with patients and families,
professional commitment, empathy, cooperation, sacrifice, and courage in the face of crisis. Communication with
the environment and people caused socio-spiritual support.
Conclusion: Considering the impact of safe attachment to God on optimizing the health services management
in the COVID-19 crisis, it is necessary to provide spiritual health services in Iranian hospitals by trained health
system employees.
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زمینه و هدف :اختالل در سالمت جسمی -روانی -اجتماعی -معنوی بیماران و پیامدهای روانشناختی حاصل از بحران بیولوژیک ناشی
از پاندمی کووید ،19-نیازمند مدیریت خدمات سالمت است .این مطالعه با هدف بررسی نقش ارتباطات معنوی در مدیریت خدمات سالمت
طی بحران کووید 19-انجام شد.
روشها :این مطالعه کیفی ،طی فروردین  1399تا مرداد  1400در بیمارستان نظامی بقیه اهلل (عج) تهران ،با استفاده از نظریۀ داده بنیاد
سیستماتیک اشتراوس و کوربین انجام شد .برای شناسایی پدیدة محوری ،شرایط علّی ،عوامل زمینهای ،عوامل مداخلهگر ،راهبردها ،پیامدها
و ارتباط بین آنها ،مصاحبههای عمیق با  22بیمار و کادر درمانی بیمارستان ،مشاهدات میدانی و بررسی گزارش جامع انجام شدند .در سه
مرحله کدگذاری باز ،محوری ،انتخابی بهوسیله نرمافزار مکسکیودا ( )MAXQDAدادهها تحلیل شدند.
یافتهها :ارتباطات معنوی برمدیریت خدمات سالمت تاثیر داشت .راهبرد اصلی بیماران و تیم درمان در مقابله با بحران بیولوژیک،
استفاده از درمانهای طبی ،همراه با توکل به خداوند و توسل به ائمه بودند .دلبستگی ایمن به خدا ،به عنوان یک ارتباط سالمتی بخش ،با
تاثیر بر سایر ارتباطات (با خود ،مردم و طبیعت) مدیریت خدمات سالمت را بهینه میکرد .ارتباط با خدا به عنوان پدیده محوری با تقویت
نگرش معنوی ،خودآگاهی معنوی ،انگیزه معنوی ،تابآوری و قدرت سازگاری را افزایش میداد .همچنین سبب تقویت ارتباطات اجتماعی تیم
درمانی با بیمار وخانوادهها ،تعهد حرفهای ،همدلی ،همکاری ،ایثار و شجاعت در مواجهه با بحران میشد .ارتباط با محیط و مردم سبب جلب
حمایتهای اجتماعی -معنوی میشدند.
نتیجهگیری :با توجه به تاثیر دلبستگی ایمن به خدا بر بهینهسازی خدمات سالمت در بحران کووید ،19-ضروری است خدمات سالمت
معنوی در بیمارستانهای ایران توسط کارکنان آموزش دیده نظام سالمت ،ارائه شوند.
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روشها
در این تحقیق کیفی توسعهای -اکتشافی ،برای بررسی نقش
ارتباطات معنوی در مدیریت خدمات سالمت طی بحران کووید19-
با استفاده از راهبرد نظریۀ داده بنیاد سیستماتیک اشتراوس و
کوربین ،شناسایی پدیدة محوری ،شرایط علّی ،عوامل زمینهای و
مداخلهگر ،راهبردها ،پیامدها و ارتباط بین آنها ،از طریق تبدیل
دادهها به مجموعهای از کدها ،کدهای مشترك به مقوله و مقولهها
به نوعی نظریه انجام شد ( .)25پس از اخذ کد اخالق و تشریح
هدف تحقیق ،اخذ رضایت کتبی آگاهانه ،تاکید بر محرمانه ماندن
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بروز بحران بیولوژیک کووید19-در دسامبر  2019و تبدیل آن
به پاندمی تهدیدکننده حیات ( ،)1توجه سیاستگذاران و مدیران نظام
سالمت را به مدیریت بیماریهای عفونی نوپدید و بازپدید جلب
نمود ( .)2چرا که در بحرانهای بیولوژیک ،کنترل بحران ،کاهش
میزان مرگ و آسیبهای حاصله ،حفظ و تامین سالمت جامعه ،نیازمند
عملکرد موثر مراکز ارائه خدمات سالمت ،خصوصاً بیمارستانها
است ( ،)3تا با مشارکت فعال در واکسیناسیون عمومی ،بیماریابی،
قرنطینه و درمان مبتالیان ،به مقابله با همهگیری مرگبار بپردازند
( .)4اما مواجهه طوالنی مدت مردم جهان با ویروس و جهشهای
متعدد آن ،خصوصاً گونه دلتا و اومیکرون ( ،)5کنترل پیامدهای
زیستی (تب ،سرفه ،خستگی ،دردهای عضالنی ،تنگی نفس ،نارسایی
حاد تنفسی ،سکته قلبی و مغزی) ،مشکالت روانشناختی (اضطراب،
افسردگی ،ترس ،انکار ،ناامیدی ،وحشتزدگی ،سردرگمی و عصبانیت،
استرس بعد از سانحه ،فرسودگی) و بحرانهای اجتماعی (استیگما،
شکست مالی ،اختالل در ارتباطات بین فردی) ،بحران را دشوار
نمود ( .)6تجربههای تروماتیک متعدد نظیر اضطراب مرگ ،ضمن
اختالل درروند بهبودی بیماران ،رنج روانی شدیدی را بر مردم
جهان تحمیل کرد ( .)7در نتیجه سیاستگذاران نظام سالمت کشورها
برای مدیریت این بحران ،تغییراتی در شیوه تعامالت اجتماعی
(نظیر فاصلهگذاری اجتماعی ،اجتناب از تجمعات ،قرنطینه اجباری
مبتالیان) ایجاد و تغییرات رفتاری و فرهنگی در جهت ارتقای
سالمت فردی و اصالح سبک زندگی مردم ،را توصیه نمودند (.)8،9
اما قرنطینه گسترده و طوالنی مدت در طی بحران ،ارتباطات
اجتماعی و شیوههای سنتی تعامل بین فردی را متاثر نمود .عملکرد
دولتها در منع مردم از رفت و آمدهای غیرضروری ،تشویق
ارتباطات مجازی ،جایگزین شدن آموزشهای مجازی ،به جای
کالسهای درس حضوری ( ،)10رواج دولت الکترونیک ،ارتباطات
بین فردی را دستخوش تغییرات اساسی کرد ( .)11،12کاهش
تعامالت اجتماعی ،سبب بروز پیامدهای روانشناختی منفی نظیر
استرس ،دلتنگی ،نگرانی ( ،)13سردرگمی ،عصبانیت ،ناامیدی،
کسالت و ضرر مالی شدند ( )14و توجه نظامهای سالمت جهان به
موضوع ارتباطات سالمت معطوف شد تا با استفاده از ارتباطات
سالمت به عنوان علم و هنر استفاده از ارتباطات برای ارتقای
سالمت و رفاه مردم در حوزه ارتباطات بین فردی ،روابط عمومی،
شبکههای اجتماعی ،تبلیغات و ارتباطات فرهنگی تالش کنند (.)15
در این راستا ،ارتباطات بین فردی بیماران و خانوادهها با تیم درمانی
به عنوان بخش مهمی از فرایند مراقبت ،مورد توجه جدی قرار
گرفت .کارکنان نظام سالمت کشورهای جهان بر مبنای مدل
پسیکو دینامیک هیلد گارد پاپلو و دیدگاه اورالندو ،تالش کردند تا
از طریق ارتباطات بین فردی به شناخت نیازهای بیماران ،معنی
کردن رنج ایشان و شناخت عوامل کاهشدهنده رنجها بپردازند و
بر مبنای دیدگاه تراولبی بر مراقبت توام با همدردی ،دلسوزی،

تلقین و سازگاری احساسی تاکید کنند (.)16
این در حالی بود که مطالعه پالیزدار در طی بحران بیولوژیک
کووید 19-در ایران نشان داد که به دلیل مسئله تفاوت فرهنگی،
حاکمیت الگوی ارتباطی پدرساالرانه و عدم آموزش کافی مهارتهای
ارتباطی به دانشجویان علوم سالمت ،مهارتهای ارتباطی پزشک
و بیمار دارای ضعف شدید است ( ،)17میرزا زاده و همکاران هم
ضمن مقایسه دیدگاه بیماران و اساتید بالینی در خصوص بیمار
محوری در ارتباط پزشک و بیمار ،به دلیل آن که پزشکان کمتر به
ارتباط با بیمار اهمیت میدهند ،آموزش مناسب پزشکان درباره
مهارتهای ارتباطی را برای پاسخگویی به خواست اجتماعی توصیه
نمودند ( .)18مطالعه اسدزندی و همکاران در بیماران همودیالیز،
تاثیر سالمت معنوی بر نگرش به حوادث و رنجهای زندگی به
عنوان تجربه معنوی را نشان داد ( )19که از طریق حقیقت بندگی
سبب زندگی کردن در زمان حال با ملکه صبر و شکرگزاری میشود
( ،)20با تقویت ارتباط با خدا ،به ارتباط با مردم ،خود ،عالم خلقت
رنگ الهی میزند و آشفتگیهای روانی)استرس ،اضطراب ،ترس،
ناامیدی ،افسردگی) را کاهش میدهد ( .)21مطالعه زهیری و همکاران
نیز نشان داد که سالمت معنوی تیم درمان و بیماران مبتال به
کووید ،19-باور ایشان به قدرت شفادهندگی خدا و حاکمیت اراده
خدا بر حوادث زندگی با ارتقای هوش معنوی بر تابآوری و سازگاری
با بحران کرونا موثر است ( .)22در مرور متون ،مطالعهای درباره
تاثیر ارتباطات معنوی و ارتباطات سالمت در طی بحران کووید19-
یافت نشد .در حالیکه با توجه به لزوم بهرهگیری از شواهد معتبر
در نظام سالمت کشور مطابق با سند چشم انداز نظام سالمت
 1404ایران ( )23و به دلیل تاثیرات مخرب بحران بیولوژیک بر
ارتباطات سالمت ،بررسی نحوه تعامل کارکنان نظام سالمت با بیمار
و خانواده ،جهت بهبود عملکرد ،سیاستگذاری ،طراحی برنامههای
کارآمد ،تصمیمگیری درباره سالمت همگانی ،مطلوب کردن هزینهها،
پیشگیری از اتالف منابع ،ارتقای کیفیت خدمات سالمت حائز
اهمیت است ( .)24به دلیل خالء مطالعاتی در این زمینه ،این تحقیق
با هدف بررسی نقش ارتباطات معنوی در مدیریت خدمات سالمت
طی بحران بیولوژیک کووید19-در بیمارستان بقیه اهلل (عج) انجام
شد.
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نتایج
دادهها نشانگر دلبستگی ایمن و تقویت ارتباط بیماران و
خانوادهها و اعضای تیم درمانی با خداوند در طول بحران کووید19-
بود که سایر ارتباطات ایشان (ارتباط با خود ،با مردم و عالم خلقت)
را متاثر نموده ،به نحوی که معنویت و ارتباط با خدا توانسته بود به
عنوان پدیده محوری ضمن تقویت نگرش معنوی بیماران و تیم
درمانی به قدرت شفابخشی خدا ،با ارتقای هوش معنوی ایشان،
بحران بیولوژیک را تجربه معنوی قابل مدیریت توسط حضرت حق
معرفی کند و به بیماران و خانواده و تیم درمانی ،خود اگاهی معنوی،
انگیزه و تابآوری و قدرت سازگاری عطا کند .ارتباط با خدا سبب
تقویت ارتباطات اجتماعی کارکنان نظام سالمت با بیمار وخانوادهها،
تعهد حرفهای ،همدلی و همکاری ،ایثار و شجاعت مواجهه با
خطرات بحران شد.
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اطالعات فردی ،طی فروردین  1399تا مرداد  1400مصاحبه عمیق
با استفاده از سؤاالت باز با  22نفر از بیماران ،همراهان بیمار ،کادر
درمانی در بیمارستان بقیه اهلل (عج) تهران ،انجام شد .معیارهای
ورود شامل تمایل به شرکت در تحقیق ،اشتغال حداقل یک ماه در
بخش بیماران کرونایی ،ابتالی به بیماری کووید 19-با حداقل 24
ساعت بستری در بیمارستان ،داشتن هوشیاری کامل ،قدرت
برقراری ارتباط بودند .معیارهای خروج شامل بستری شدن در
بخش مراقبت ویژه و درمان با تهویه مکانیکی بودند .هر مصاحبه
بهصورت انفرادی ،چهرهبهچهره ،حضوری ،طی مدت زمان متوسط
 45-60دقیقه ،در زمان و مکان مناسب ،توسط دانشجوی
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات انجام شد .در مصاحبههای اولیه
محقق اجازه داد ،مصاحبهشوندگان آزادانه صحبت نمایند .همزمان
با پیادهسازی ،تجزیه و تحلیل دادههای حاصله در سه مرحله
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی با استفاده از نرم افزار مکسکیودا
( )MAXQDAو با ایجاد دستههای معنایی ،مفاهیم بهدست آمده،
مصاحبهها بر اساس تئوری ایجاد شده ،به سمت سواالت عمیقتر،
تخصصیتر و جهت دار جهت کشف جزئیات مرتبط با پدیده مورد
مطالعه ،سوق داده شدند .با شکلگیری طبقات ،مصاحبههایی با
افراد واجد تجارب غنی در مورد همان طبقه انجام شد .در مرحله
کدگذاری محوری ،طی تماس مجدد با مصاحبه شوندهها ،ابهامات
مرتفع گردید .در این تحقیق کیفی جهت پایایی و روایی از معیار
قابلیت اعتماد میکوت ومورهاس ()Maykut, Morehouse
استفاه شد که مشتمل بر چهار عامل شامل  )1استفاده از چند روش

گردآوری دادهها )2 ،بازرسی مسیر کسب اطالعات )3 ،وارسی از
سوی افراد تحت بررسی ،و  )4استفاده از گروه پژوهشی میباشند
( .)26گروه تحقیق از روش مشاهده ،یادداشتهای عرصه ،بررسی
گزارش جامع در کنار مصاحبه ها؛ جمعآوری دادهها به وسیله
شرکتکننده ناظر؛ تکنیک تکرار و وارسی از سوی نمونهها؛ و
مشورت با پزشکان و استادان ارتباطات و متخصصین حوزه سالمت
استفاده کرد .نمونهگیری تا اشباع دادهها ادامه یافت ( .)27پس از
انجام بیست و دومین مصاحبه ،محقق به پاسخهای تکراری رسید
و اشباع دادهها حاصل شد.
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ابر کلمات بهدستآمده توسط تحلیل نرمافزار مکسکیودا نشان
داد راهبرد اصلی بیماران و کادر درمان در مقابل کووید19-عالوه
بر انجام دقیق درمانهای طبی بالینی ،توکل به خداوند و توسل به
ائمه و ارتباط با ایشان بود .تاثیر مثبت ارتباط با محیط و همچنین

ارتباط با دیگران (ارتباط بیماران و خانواده ها با کادر درمان) در
تقویت تابآوری در مقابل بیماری ،جلب حمایت معنوی از ایشان،
نشاندهنده اهمیت نقش ارتباطات معنوی در درمان بیماران مبتال
به کووید 19-بود.

شکل .2-ابرکلمات استخراج شده از راهبردهای کادر درمان و بیماران و خانواده آنها در مقابل کرونا
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یافتههای پژوهش نشان داد ارتباط با خدا ،پدیده محوری در
مدیریت خدمات سالمت در بحران بیولوژیک کووید 19-در بیمارستان
بقیه اهلل (عج) بود .مولفههای اصلی آن ،نگرش معنوی ،تجربه
معنوی ،انگیزه معنوی ،هوش معنوی بودند .تاثیر دلبستگی ایمن به
خدا بر تغییر نگرش نمونههای تحقیق به بحران ،حوادث زندگی و
رنجهای حاصله به عنوان تجربه معنوی و چالشی فرا روی که با
قدرت خدا قابل مدیریت است ،با مطالعه اسدزندی و همکاران (،)16
یافتههای زهیری و همکاران ( )22و دیدگاه  )28( Berginکه
ارتباط با خدا را عامل تغییر نگرش به وقایع استرسزا به عنوان تجربه
معنوی ،فرصتی برای رشد معنوی میدانند ،و نظر McSherry
مبنی بر تاثیر معنویت بر سالمت ،حفظ و ارتقای عزت نفس ،ایجاد
حس هدفمندی و معناداری زندگی ،آسودگی روانی ،امیدواری،
افزایش توان سازگاری ،ایجاد احساس آرامش ،قدرت مواجهه با
بحران ( ،)29و مطالعه یوسفی و همکاران که گزارش کردند بیماران
واجد تمایالت معنوی ،با وجود بحران بیماری ،قادر به یافتن معنا و
هدف در زندگی خود هستند ،در سازگاری با رنج بیماری و بیرون
آمدن از بحران موفقتر عمل میکنند ( )30همخوانی دارد.
ارتباط با خدا و باور به قدرت شفابخشی او با ارتقای خودآگاهی
و هوش معنوی ،سبب تابآوری و سازگاری بیشتر نمونهها میشد
و تالش کارکنان مذهبی را برای افزایش ارتباطات اجتماعی ،جلب
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بحث

رضای خدا ،تعهد و مسئولیتپذیری باال میبرد که با یافتههای
 Shiasiو همکاران درباره تاثیر هوش معنوی در افزایشبهره وری
کارکنان ( ،)31مطالعه  Pargamentو همکاران که اعتقادات دینی
را یک منبع روانی و اجتماعی برای مقابله با استرس ،ایجاد آسایش،
امید و معنا میداند ( ،)32و مطالعه  Georgeدرباره تاثیر هوش
معنوی برایجاد بینش عمیق به حوادث زندگی ،شهامت مواجهه با
سختیها ،مقابله منطقی توام با بردباری ( )33همخوانی دارد.
در پارادایم شرایط علّی ،سبک زندگی دینی ،تالش برای رضای
خداوند ،شفقت و دلسوزی کادر درمان ،خدمت توام با ایثار ،عوامل
ارتقای رضایت شغلی و آرامش بودند .لطفیان و همکاران نیز توانمندسازی
خودمراقبتی را در ارتقای سالمت معنوی کارکنان موثر میدانند (.)34
البته احساس تهدید درك شده از بحران بیولوژیک و رنجهای حاصله،
نیازمند مداخله مدیریتی و توجه به کیفیت زندگیکاری پرستاران
برای کاهش ترك خدمت و کیفیت مراقبتها از طریق مدیریت
مشارکتی ،توجه به حقوق و مزایا ،ایجاد امنیت شغلی میباشند (.)35
چرا که علیرغم تاثیر مثبت شرایط مداخلهگری نظیر شرایط مناسب
محیط ،تکریم کادر درمان توسط مدیران ارشد ،برگزاری مراسمهای
مذهبی ،حضور نیروهای جهادی بر سیاستگذاریهای مدیران
بیمارستان ،اما مشکالت ساختاری بیمارستان ،مشکالت شغلی
کارکنان ،مشکالت خانوادگی بیماران ،ازدحام جمعیت در اورژانس،
خصوصاً پخش شایعات دروغ و اخبار ناامیدکننده ،واجد تاثیر منفی

 / 1284اسدزندی و همکاران

نتیجهگیری
با توجه به یافتههای تحقیق مبنی بر تاثیر دلبستگی ایمن به
خدا بر بهینهسازی مدیریت خدمات سالمت در بحران کووید19-
از طریق تغییر نگرش به حوادث زندگی به عنوان عامل رشد
معنوی ،افزایش قدرت درك نیازها و صبر بر مشکالت ،معنا و

نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي

 با توجه به وظیفه کارکنان نظام سالمت و خصوصاً نیروهای
مسلح در حفظ و ارتقای سالمت آحاد جامعه و مقابله با
بحران های بیولوژیکی ،ضروری است که موضوع آموزش
سالمت معنوی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
 به دلیل ضرورت ارائه مراقبتهای کلنگر ،آموزش سالمت
معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم ،در برنامههای آموزش
ضمن خدمت کارکنان بهداشتی -درمانی ادغام شود.
تشکر و قدرداني :مطالعه حاضر مستخرج از پایاننامه در
قالب طرح کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه سوره و مرکز
تحقیقات طب ،قرآن و حدیث دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج)،
با کد اخالق  IR.BMSU.REC.1400.108است .گروه تحقیق
مراتب سپاس و قدردانی خود را از همکاری مشارکتکنندگان در
این پژوهش و واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بقیه اهلل (عج)،
و همچنین آقایان دکتر غالمرضا فرنوش ،دکتر اهللبخش روشنروان
و امیر حسین مقری ابراز میدارند.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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بودند ،که با مطالعه اشرفیریزی و همکاران درباره تاثیر مخرب
تولید و اشاعه ضداطالعات بر برنامهریزیهای کنترل بحران ،ایجاد
بینظمی ،سردرگمی عموم مردم در شناسایی اطالعات معتبر از
غیرمعتبر ،بیاعتمادی مردم نسبت به مسئولین ،افزایش قانونگریزی
عمومی ،همخوانی دارند (.)36
شرایط زمینهای نظیر باورهای دینی ،افزایش احساس منزلت
اجتماعی کادر درمان پس از سخنرانی رهبری ،عالوه بر تابآوری،
منجر به ارائه راهبردهای مدیریتی (دانشافزایی ،حمایت بیشتر کادر
درمان از بیماران و توسعه ارتباطات) شدند تا کارکنان بتوانند در
جایگاه الگوی نقش عمل کنند .این اقدامات با مطالعه قلیانی و
همکاران درباره تاثیر مشاوره معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر
کیفیت زندگی بیماران ( )37و مطالعه اسدزندی و همکاران در تاثیر
برنامه توانمندسازی معنوی در شایستگی منتورینگ معنوی کارکنان
( ،)38تحقیق فرازمندیان و همکاران در تاثیرمراقبت معنوی بر ابعاد
جسمی -روانی -اجتماعی -محیطی کیفیت زندگی پرستاران مراقب
بیماران مبتال به کووید ،)39( 19-و مطالعه رادمردی مبنی بر تاثیر
سبک رهبری معنوی مدیران و پشتیبانی سازمانی بر بهبود سالمت
معنوی کارمندان همخوانی دارد (.)40
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به عدم آموزش سالمت
معنوی به دانشآموختگان علوم سالمت و عدم اجرای برنامههای
توانمندسازی معنوی در دورههای آموزش ضمن خدمت اشاره کرد
که سبب میشود کارکنان بیمارستان تنها بر اساس معنویت دینی
خود به ارائه خدمات سالمت به بیماران بپردازند.

هدفدار کردن زندگی ،ایجاد احساس تعهد ،جلب حمایت و مشارکت
اجتماعی ،ارتقای انگیزه معنوی برای مقابله با بحران ها ،پیشنهاد
میشود که اهمیت ارتباطات معنوی در مدیریت ارتباطات سالمت
مدنظر مدیران و سیاستگذاران نظام سالمت قرار گیرد وخدمات
سالمت معنوی در بیمارستانهای ایران توسط کارکنان آموزش
دیده نظام سالمت ،اجرا شود .و همچنین با توجه به اهمیت ارائه
خدمات سالمت معنوی ،آموزش مبتنی بر شایستگی سالمت
معنوی برای دانشجویان و کارکنان نظام سالمت مبتنی بر مدل
قلب سلیم مد نظر سیاستگذاران نظام سالمت کشور قرار گیرد.
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