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Abstract
Introduction: Older adults are at risk of developing multiple diseases, including cardiovascular disease,
which can reduce their life satisfaction. The purpose of this study was to assess the prediction of life
satisfaction from existential, religious and spiritual well-being and life satisfaction in elderly patients with
coronary artery disease in 2017-2018.
Methods: This is a cross-sectional and correlational study. The study population included the elderly with
coronary artery disease referred to Ayatollah Rouhani Hospital of Babol in 2017-2018. Two hundred twelve
elderly patients with coronary artery stenosis were selected through targeted sampling and participated in
this study. Participants were asked to complete the Spiritual Well-being Scale (SWBS) and the Life
Satisfaction Questionnaire by the self-report method. Data were analyzed using Pearson correlation and
stepwise regression.
Results: The results showed that life satisfaction with existential, religious and spiritual well-being and
marital status had a positive and adverse relationship with the duration of the disease. Also, based on the
results, the existential well-being variable of 41%, the combination of two variables of existential well-being
and religious well-being of 44%, and the combination of three variables of existential well-being and
religious well-being and spiritual well-being were 46% of the variance of life satisfaction in elderly patients
(P < 0.01).
Conclusions: Based on the findings of the present study, life satisfaction in the elderly with heart disease is
predictable through spiritual well-being. These results can be used to develop health and preventive plans
in the health system to achieve greater life satisfaction in the elderly.
Keywords: Well-being, Life Satisfaction, Spirituality, Elderly
© 2020 Iranian Nursing Scientific Association (INA)

Copyright © 2020 The Author(s); Published by Journal of Nursing Education. This is an open access article, distributed under the terms of the Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses /by-nc/4.0/) which permits others to copy and
redistribute material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

مقاله پژوهشی

نشریه آموزش پرستاری
آذر و دی  ،1398دوره  ،8شماره 5

DOI: 10.21859/jne-08501

پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس بهزیستی وجودی ،مذهبی و معنوی در
سالمندان مبتال به بیماری عروق کرونر
امین آقاجانزاده  ،1محمد هادی یداهللپور

*،3،2

 ،ثریا خفری

4

 ،مهرداد ساروی

5

 ۱دانشجوی پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 2دانشیار ،گروه معارف اسالمی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 ۳دانشیار ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 ۴استادیار ،گروه آمار زیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 5دانشیار ،گروه قلب ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران

* نویسنده مسئول :محمد هادی یداهلل پور ،دانشیار ،گروه معارف اسالمی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل،
ایران .ایمیلbaghekhial@gmail.com :
تاریخ پذیرش مقاله۱۳98/۱۱/۱8 :

تاریخ دریافت مقاله۱۳98/0۴/۱9 :

چکیده
مقدمه :افراد سالمند در معرض ابتال به بیماریهای متعدد از جمله بیماری قلبی عروقی قرار دارند که موجب کاهش رضایت زندگی
آنها میشود .پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت از زندگی از روی بهزیستی وجودی ،مذهبی و معنوی و رضایت از زندگی در
سالمندان مبتال به بیماری عروق کرونر در سال  ۱۳9۶-97انجام شد.
روش کار :این مطالعه از نوع مقطعی و همبستگی است .جامعه مطالعه شامل سالمندان مبتال به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده
به درمانگاه بیمارستان آیت ا ...روحانی بابل در سال  ۱۳9۶-97بودند .تعداد  2۱2سالمند مبتال به تنگی عروق کرونر به شیوه نمونه
گیری هدفمند انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند .از شرکت کنندگان خواسته شد ،مقیاس بهزیستی معنوی ( )SWBSو
پرسشنامه رضایت زندگی را به روش خودگزارشی تکمیل کنند .جهت تحلیل دادهها از معیار همبستگی پیرسون و روش رگرسیون
گام به گام استفاده شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که رضایت از زندگی با بهزیستی وجودی ،مذهبی و معنوی و وضعیت تأهل رابطه مثبت و با طول
مدت بیماری رابطه منفی معنادار دارد ( .)P > 0/05همچنین بر اساس نتایج حاصل ،متغیر بهزیستی وجودی  ،%۴۱ترکیب دو متغیر
بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی  %۴۴و ترکیب سه متغیر بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی و بهزیستی معنوی کلی  %۴۶از
واریانس رضایت از زندگی در بیماران قلبی سالمند را تبیین کردند (.)P > 0/05
نتیجه گیری :مبتنی بر یافتههای پژوهش حاضر ،رضایت از زندگی در سالمندان مبتال به بیماری قلبی از طریق سالمت معنوی قابل
پیش بینی است .میتوان از این نتایج در تدوین طرحهای درمانی و پیشگیرانه در نظام سالمت ،برای دستیابی به رضایت بیشتر از
زندگی در سالمندان استفاده کرد.
کلیدواژهها :سالمندان ،بیماریهای عروق کرونر ،بهزیستی ،رضایت از زندگی ،معنویت
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
است که رشد حد متوسط طی دهههای  20۴0و  ،2050حدود 25
درصد از کل جمعیت ایران در گروههای سنی باالی  ۶0سال خواهند
بود که این میزان نزدیک به یکچهارم از جمعیت ایران در دهههای
آتی است [ ]2با توجه به روند چنین سیری ،پیش بینی و برنامه ریزی

پیر شدن جمعیت و افزایش سریع تعداد سالمندان یک پدیده جهانی
است که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست .بر اساس پیش بینی
های موجود تا سال  2020میالدی تعداد سالمندان جهان به یک ملیارد
نفر میرسد [ ]۱پیشبینی بخش جمعیتی سازمان ملل حاکی از آن

2

آقاجانزاده و همکاران

همکاران ( )20۱۳نیز بر نقش معنویت در زندگی بیماران دچار نارسایی
قلبی و قابلیت آن در پیش بینی نمره کیفیت زندگی این بیماران تاکید
داشت [ ]20یافته مطالعه  Hemmatiو همکاران در سال  20۱8نیز از
اثربخشی مداخالت معنوی در ایجاد پاسخهای آرامش بخش و افزایش
معنویت در بیماران قلبی خبر داد ( Masters & Hooker .)2۴در
سال  20۱۳در مطالعه خود نشان دادند شرکت بیماران قلبی عروقی و
سرطانی در مداخله معنویت محور با افزایش میزان کیفیت زندگی
همراه است [ ]2۱با این حال مطالعهای به بررسی نقش معنویت و به
خصوص ابعاد آن به طور جداگانه یعنی معنویت وجودی ،مذهبی و
معنویت کلی در رضایت زندگی بیماران قلبی عروقی و به ویژه بیماران
سالمند که عالوه بر بیماری با معضل سالمندی و تبعات آن نیز مواجهه
هستند ،نپرداخته است.
بیماری قلبی به واسطه مزمن بودن و ماهیت ناتوان کنندگی خود،
رضایت از زندگی فرد بیمار را به طور منفی متأثر کرده و فشار روانی
زیادی را بر بیمار تحمیل میکند [ ]۴ماهیت مزمن این بیماری تمام
ابعاد زندگی بیمار اعم از فردی ،اجتماعی ،خانوادگی و شغلی را متأثر
ساخته و الزم است بیمار با شرایط بیماری خود به سازگاری سالم دست
یابد [ ]5و وجود چنین شرایطی در یک فرد سالمند ،به مراتب با
محدودیتها و تبعات منفی بیشتری همراه است این در حالی است که
در کشور ایران جمعیت سالمندی رو به افزایش است [ ]2و از جمله
بیماریهای مزمن شایع در این دوره سنی ،بیماریهای قلبی عروقی
است و پرداختن به موضوعات مرتبط با سالمت سالمندان از اهمیت
بسزایی برخوردار میباشد .بنابراین الزم است متخصصان فعال در حوزه
سالمت به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت سالمت جسمانی و
روانشناختی سالمندان و همچنین عوامل تخفیف دهنده آسیبهای
ناشی از بیماریهای قلبی عروقی و سالمندی باشند تا به طور هدفمند
و اصولی به سالمندان با بیماری قلبی عروقی در مقابله مؤثر در برابر
چالشهای پیشرو و در نهایت دستیابی به رضایت از زندگی بهینه
کمک کنند .به نظر میرسد که بهزیستی معنوی میتواند از طریق آثار
مثبت و بلند مدت و عمیق خود در وجود بیمار ،وی را در راستای
دیدگاهی وسیعتر نسبت به زندگی و دستیابی به احساس رضایت درونی
در هر شرایطی یاری رساند [ ]۱8و بر این اساس میتواند به عنوان یک
نیروی درونی مؤثر در چالش موفق با شرایط استرسزا کمک کند .لذا
با توجه به اهمیت این موضوع و با توجه به اینکه مطالعهای تابحال به
بررسی پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس ابعاد معنویت در بیماران
قلبی عروقی به ویژه در بیماران سالمندان نپرداخته است؛ مطالعه حاضر
به پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس ابعاد معنویت مذهبی و وجودی
در بیماران قلبی عروقی سالمند میپردازد .این مطالعه به ویژه در
جمعیت ایرانی به عنوان افرادی که در یک بستر مذهبی زندگی می
کنند حائز اهمیت است.

متناسب با این جمعیت سنی ضروری به نظر میرسد ،چرا که افراد
سالمند در معرض خطر بیماری و ناتوانیهای متعدد قرار دارند [.]۳
یکی از بیماریهای شایع در این دوره سنی ،بیماریهای قلبی عروقی
است .بیماریهای قلبی عروقی تا به امروز یکی از سه علت اصلی مرگ
و میر و ناتوانی در جهان بودهاند [ ]۴و به عنوان دستهای از بیماریهای
مزمن ،یکی از علل شایع مرگ و میر محسوب میشوند و بخش مهمی
از ناتوانی و مرگ زودرس را به خود اختصاص میدهند [ ]۶ ,5بیماری
قلبی به عنوان یک بیماری مزمن یکی از چالشهای جدی سالمت
است ،به طوریکه فعالیتهای طبیعی فرد را مختل میکند ،و مستلزم
بستری شدن و مراقبت پزشکی است [ ]8 ,7و این محدودیتها در
مجموع میتواند رضایت از زندگی را در بیمار تحت تأثیر قرار دهد.
رضایت از زندگی ،بیانگر نگرش مثبت فرد نسبت به جهانی است که در
آن زندگی میکند [ .]9روان شناسی مثبت نگر شاخهای از علم
روانشناسی است که بر موفقیت انسان و کمک به وی برای شاد شدن
بیشتر و در نهایت رضایت بیشتر از زندگی تاکید دارد [ ]۱0رضایت از
زندگی یکی از پیش بینی کنندههای سالمت روانی است [ ]۱۱و هرچه
میزان رضایت از زندگی باالتر باشد فرد مستعد تجربه عواطف و
احساسات مثبت است [ .]۱۳ ,۱2در مطالعهای بر روی جمعیت
ایتالیاییRocha & Ciosak (2014) ،دریافتند افرادی که رضایت از
زندگی باالتری دارند از سبکهای مقابلهای موثرتر و مناسبتر استفاده
میکنند ،عواطف و احساسات مثبت عمیقتری را تجربه میکنند و از
سالمت عمومی باالتری برخوردارند و عدم رضایت از زندگی با وضعیت
سالمتی ضعیفتر ،عالیم افسردگی ،مشکالت شخصیتی ،رفتارهای
نامناسب بهداشتی و وضعیت ضعیف اجتماعی همبسته است
[ Kong ]۱۴و همکاران در مطالعهای که در سال  20۱۴و بر روی
جمعیت استرالیایی انجام شد ،نشان دادندکه رضایت از زندگی از میزان
خودآگاهی به خوش بینی و معنویت گرایی فرد متأثر است ،به عبارت
دیگر هرچه افراد خودآگاهتر و خوش بینتر و از معنویت گرایی باالتری
برخوردار باشند ،به همان میزان از رضایت باالتری برخوردارند []۱5
سایر متغیرهای روان شناختی مرتبط با رضایت از زندگی مانند امید و
خوش بینی نیز به سوی دیدگاه زمانی آینده مدار و معنوی جهت گیری
دارند [ .]۱۶به نظر میرسد که بهزیستی معنوی یکی از متغیرهای
مربوط به رضایت از زندگی است که میتواند با تأثیر مثبت بر هر سه
بعد زمانی ،تأمین کننده آن باشد [.]۱5
معنویت را میتوان به مثابه آگاهی از هستی یا نیرویی فراتر از جسم
مادی زندگی دانست که سبب میشود در فرد احساس عمیقی از وحدت
یا پیوند با کائنات ایجاد گردد .معنویت عموماً به سالمت روانی بهتر،
احساس بهتر بودن و کیفیت زندگی باالتر مربوط میشود [ ]۱7و به
جستجوی فرد برای احساس معناداری و کامل بودن در رابطه با خود،
دیگر افراد ،کل جهان و هستی شناسی اشاره دارد [ .]20،۱9سالمت
معنوی حالتی فراتر از احساسات مذهبی است و اغلب به صورت رابطه
با خدا آشکار میشود [ .]۱8یافته مطالعه  Janssen-Niemeijerو
همکاران که در سال  20۱7که بر روی جمعیت برزیلی انجام شد ،نشان
داد که سالمت معنوی به طور معنی داری با میزان پیشرفت انسداد
شریان کرونر ارتباط دارد و سالمت معنوی پایین با بیشترین میزان
پیشروی انسداد عروق کرونر و سالمت معنوی باال با بیشترین میزان
بازگشت این پیشروی همراه است [ .]۱9یافته مطالعه  Jahaniو

روشکار
این مطالعه از نوع مقطعی و همبستگی است .جامعه مطالعه شامل
سالمندان مبتال به بیماری عروق کرونر مراجعه کننده به درمانگاه
بیمارستان آیت ا ...روحانی بابل در سال  ۱۳9۶-97بودند .این افراد
باالی  ۶5سال بودند و سابقه سکته قلبی ) (MIداشتند یا در
آنژیوگرافی تنگی عروق بیش از  50درصد در حداقل یک رگ اصلی
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همبستگی با کل مقیاس و آزمون مجدد ،پایایی آن تأیید گردید.
همبستگی ابزار با مقیاس تک سوالی رضایت از زندگی و فرم کوتاه
کیفیت رضایت و لذت از زندگی ) (QLES-QSFبه ترتیب  0/7و
 0/87به دست آمد .نتایج تحلیل عاملی نیز حاکی از روایی سازه مقیاس
بود [ .]27در مجموع در مورد شیوه دستیابی به پرسشنامهها باید گفت
که این دو پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بودهاند و
توسط محققان در پژوهشهای متعدد مورد استفاده قرار گرفتهاند
[ .]27در مطاالت قبلی مقدار شاخص CVRاین ابزار را  0/82و
شاخص  CVIرا  0/9۱گزارش کردند [ .]27در مطالعه حاضر مقدار
شاخص  0/90 CVRو شاخص  0/8۴ CVIبه دست آمد .همچنین
برای استفاده از آنها نیازی به کسب اجازه از صاحبان آنها نبوده است.
در مطالعه حاضر ،ابتدا به منظور جلب موافقت مسئولین درمانگاه
بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل و مراکز درمانی وابسته مذاکره شد و
پس از دریافت مجوز و امضای قرارداد اخالقی توسط پژوهشگر ،اعضای
گروه نمونه از بین بیماران مراجعه کننده انتخاب شدند .در ادامه توضیح
مختصری در مورد مطالعه و اهداف آن به آزمودنیها داده شد و به
سؤاالت احتمالی آنها پاسخ داده شد و از آنها خواسته شد تا به
پرسشنامهها پاسخ دهند .جهت رعایت اخالق در پژوهش ،شرط اساسی
رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش ،حفظ اطالعات و اسرار
شخصی شرکت کنندگان و استفاده از دادهها در راستای اهداف پژوهش
لحاظ شد .همچنین نتایج حاصل از پرسشنامهها در صورت درخواست
شرکت کنندگان در اختیار آنها قرار گرفت .دادههای حاصل از این
تحقیق با استفاده از نرم افزار  SPSS 18و از طریق شاخصهای آمار
توصیفی شامل فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد و روشهای
آمار استباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن و تحلیل
رگرسیون گام به گام در سطح معنی داری  P< 0/05تحلیل شدند.

قلب داشتهاند .حجم نمونه با توجه به فرمول زیر و بر اساس مقدار پیش
فرض حداقل ضریب همبستگی  0/2در سطح اطمینان  95%و توان
 80%با  2۱2نمونه تعیین گردید [.]22
نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شد .معیارهای ورود به مطالعه
عبارت بودند از :سالمندان مبتال به بیماری عروق کرونر ،عدم ابتال به
بیماری مزمن دیگر و بیماری حاد جسمی و روانی دیگر و داشتن حداقل
سطح سواد پنجم ابتدایی .بر اساس این معیارهای ورود ،نمونه گیری
صورت گرفت و آزمودنیها انتخاب شدند .معیارهای خروج از مطالعه
عبارت بود از اینکه در صورتی که بیماران وارد شده به مطالعه تمایل به
همکاری الزم را جهت ادامه شرکت در مطالعه نداشتند از مطالعه خارج
میشدند.
اطالعات مورد نیاز در این مطالعه از طریق پرسش نامه  20سوالی
بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون پرسشنامه  5سوالی رضایت از
زندگی جمع آوری شدند .مقیاس بهزیستی معنوی(Spiritual well-
)being scaleیک آزمون  20گویهای است و کیفیت زندگی معنوی
ادراک شده را در سه حوزه بهزیستی مذهبی ،بهزیستی وجودی و
بهزیستی معنوی کلی در اندازهای شش درجهای لیکرت از نمره یک تا
شش میسنجد .دامنه نمرات حاصل از این مقیاس بین  20-۱20قرار
دارد .بهزیستی مذهبی میزان ارتباط رضایت بخش فرد با خدا را می
سنجد و بهزیستی وجودی احساس رضایت از زندگی و داشتن هدف در
زندگی را اندازه میگیرد .نمرات باالتر سطوح باالتر بهزیستی و رضایت
معنوی را نشان میدهد [ ]2۳پاسخ این این سؤاالت بصورت لیکرت ۶
ال موافقم دستهبندی شد .در سؤاالت
گزینهای از کامالً مخالفم تا کام ً
" 20،۱9،۱7،۱5،۱۴،۱۱،۱0،8،7،۴،۳کامالً مخالفم" نمره  ۱و سؤاالت
" ۱8،۱۶،۱۳،۱2،9،۶،5،2،۱کامالً مخالفم" نمره  ۶گرفت .مطالعات
متعدد تأیید کردهاند که این مقیاس همسانی درونی و روایی سازه
مناسبی دارد [ .]2۴ویژگیهای روانسنجی مقیاس بهزیستی معنوی در
پژوهشهای ایرانی در جمعیت شهر تهران تأیید شده است .دهشیری
و همکاران [ ]25ضریب پایایی بازآزمایی مقیاس بهزیستی معنوی را
 0/9۱گزارش کردند و روایی صوری و محتوایی آن را مورد تأیید قرار
دادند .دهشیری و همکاران [ ]29در مطالعه خود شاخص  CVRاین
پرسشنامه را  0/9۳و شاخص  CVIآن را  0/85گزارش کردند .در
مطالعه حاضر مقدار شاخص  0/89 CVRو شاخص  0/88 CVIبهدست
آمد .در مطالعه حاضر ،ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس  0/89به
دست آمد.
از پرسش نامه  5سوالی رضایت از زندگی (Satisfaction with Life
)Scaleبرای جمع آوری اطالعات مربوط به رضایت زندگی استفاده
شد .این پرسشنامه تک عاملی بوده و برای اندازه گیری قضاوت کلی
فرد از رضایت از زندگی که به طور نظری بر اساس مقایسه شرایط
زندگی با استانداردهای از پیش تعیین شده ،پیش بینی میشود طراحی
شده است .دامنه نمرات حاصل از آن بین  5-۳5است و پاسخ به سؤاالت
ال مخالف تا کامالً موافق دستهبندی
به صورت لیکرت  7گزینهای از کام ً
میشود .نمرات باالتر نشان دهنده رضایت از زندگی بیشتر است .روایی
محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/7۱
محاسبه شده و در یک مطالعه در ایران در شهر تهران نیز پایایی و
روایی آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است [ .]2۶در مطالعهای
ضریب ثبات داخلی ابزار  0/85-0/9محاسبه شد و توسط روش

یافتهها
مطالعه حاضر بر روی  2۱2بیمار قلبی عروقی سالمند و با میانگین سنی
 70/2۴ ± 5/82سال و دامنهای از  ۶5تا  9۱سال انجام شد .از این
تعداد  97نفر ( )0/۴۶زن و  ۱۱5نفر ( )0/5۴مرد بودند .میانگین طول
مدت بیماری  ۳/75سال و با انحراف استاندارد  2/۳۳سال بود .در جدول
 ۱مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان شامل تحصیالت و وضعیت
تأهل آنها آمده است.
جدول  .1مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان شامل تحصیالت و وضعیت تأهل
بیماران
(درصد) فراواني
تحصیالت
ابتدایی
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
متاهل

(۶2 )29
(۶9 )۳۳
(۴۳ )20
(۳8 )۱8
(۱۴2 )۶۶

وضعیت تاهل
مجرد
فوت همسر

۴

(۱8 )8
(52 )2۴

آقاجانزاده و همکاران

رضایت از زندگی با تا بهزیستی وجودی ،مذهبی و معنوی و وضعیت
تأهل همبستگی مثبت و با طول مدت بیماری همبستگی منفی معنادار
( )P > 0/05دارد و با سن ،جنسیت و تحصیالت همبستگی معنادار
ندارد (.)P > 0/05

جدول  2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل ضرایب
همبستگی میان بهزیستی وجودی ،مذهبی و معنوی ،طول مدت
بیماری ،سن ،جنسیت ،تحصیالت ،وضعیت تأهل با رضایت از زندگی
بیماران قلبی عروقی را نشان میدهد .نتایج پژوهش نشان داد که

جدول  .2همبستگی میان بهزیستی وجودی ،مذهبی و معنوی و مشخصات دموگرافیک با رضایت از زندگی
1

2

3

4

5

6

7

8

9

رضایت از زندگي

۱

-

-

-

-

-

-

-

-

بهزیستي وجودی

**0/۴۴

۱

-

-

-

-

-

-

-

بهزیستي مذهبي

**0/۳7

*0/۴2

۱

-

-

-

-

-

-

بهزیستي معنوی کلي

**0/۳۱

**0/28

**0/59

۱

-

-

-

-

-

طول مدت بیماری

*-0/۱7

0/08

0/۱۱

0/0۴

۱

-

-

-

-

سن

0/۱2

0/۱0

0/05

0/۱۱

*0/۱7

۱

-

-

-

جنس

0/09

0/0۶

0/۱۳

*0/5

0/02

0/02

۱

-

-

تحصیالت

0/08

0/0۳

*0/۱7

0/0۶

*0/۱9

0/0۴

0/0۳

۱

-

**0/۱9

0/0۶

*0/۱۴

0/۱0

*0/۱۴

0/0۴

0/07

0/۱۱

۱

وضعیت تاهل

جدول  .3رگرسیون رضایت زندگی بر اساس متغیرهای بهزیستی وجودی ،مذهبی ،معنوی ،طول مدت بیماری و وضعیت تأهل
B
R
 R2تعدیل شده
پیش بین

خطای معیار

β

Sig

0/0۱

0/۴۴

0/00۶

گام 1
0/۴۱2

بهزیستی وجودی

0/۳۶

0/۱۶۳

گام 2
بهزیستی وجودی
بهزیستی مذهبی

0/۴۴0

0/۱90

0/۳۳
0/۱9

0/0۱
0/07

0/۴0
0/2۳

0/008
0/009

بهزیستی وجودی
بهزیستی مذهبی
بهزیستی معنوی کلی

0/۴۶۳

0/2۱0

0/29
0/۱7
0/۱۴

0/0۱
0/07
0/05

0/۳۶
0/2۱
0/۱۱

0/009
0/0۱
0/0۱

بهزیستی وجودی
بهزیستی مذهبی
بهزیستی معنوی کلی
طول مدت بیماری

0/۴۶9

0/2۱2

0/۱۱
0/09
0/۱0
0/۱۳

0/0۱
0/07
0/05
0/۱۳

0/۱0
0/07
0/05
0/0۴

0/008
0/00۶
0/0۱
0/۱0

بهزیستی وجودی
بهزیستی مذهبی
بهزیستی معنوی کلی
طول مدت بیماری
وضعیت تاهل

0/۴7۱

0/2۱۶

0/۱۱
0/09
0/۱0
0/۱۳
0/۱2

0/0۱
0/07
0/05
0/۱۳
0/۱۴

0/۱0
0/07
0/05
0/0۴
0/0۳

0/009
0/00۶
0/0۱
0/09
0/۱2

گام 3

گام 4

گام 5

جدول  .4رگرسیون رضایت زندگی بر اساس متغیرهای بهزیستی وجودی ،مذهبی و معنوی
R
 R2تعدیل شده
پیش بین

F

B

خطای معیار

β

Sig

**۳72/۳8

0/۳۶

0/0۱

0/۴۴

0/00۶

گام 1
بهزیستی وجودی

0/۴۱2

0/۱۶۳

گام 2
بهزیستی وجودی
بهزیستی مذهبی

0/۴۴0

0/۱90

**۳۱8/۱۱

0/۳۳
0/۱9

0/0۱
0/07

0/۴0
0/2۳

0/008
0/009

بهزیستی وجودی
بهزیستی مذهبی
بهزیستی معنوی کلی

0/۴۶۳

0/2۱0

**۳9۶/57

0/29
0/۱7
0/۱۴

0/0۱
0/07
0/05

0/۳۶
0/2۱
0/۱۱

0/009
0/0۱
0/0۱

گام 3

تحلیل رگرسیون مفروضات تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.
جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف
استفاده شد که نتایج این آزمون نشان داد دادههای مربوط به بهزیستی

به منظور بررسی پیش بینی میزان رضایت از زندگی بیماران قلبی
عروقی بر اساس بهزیستی وجودی ،مذهبی و معنوی ،طول مدت
بیماری و وضعیت تأهل از تحلیل رگرسیون استفاده شد .قبل از اجرای

5
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بیشتر این بیماران در حد متوسط بود [ ]20همچنین همتی و همکاران
در مطالعه مروری که در سال  ۱۳97به منظور بررسی تأثیر معنویت در
کاهش احتمال بروز بیماری قلبی در افراد مستعد انجام دادند؛ نشان
دادند که معنویت در زندگی مستقل از تمام ریسک فاکتورهای بیماری
قلبی عروقی در کاهش ابتال به این بیماری مؤثر است و افرادی که از
جهتگیری معنوی در زندگی فردی خود برخوردارند حتی در صورت
وجود سایر عوامل خطر بیماری قلبی عروقی و استعداد باالی آنها در
ابتال به این بیماری ،تا حد زیادی از ابتال به این بیماری مصون مانده یا
در سنین باالتر به آن مبتال میشوند [ Masters & Hooker .]29در
سال  20۱۳در مطالعه خود به بررسی اثربخشی مداخالت معنویت محور
در بین بیماران قلبی و عروقی ایتالیایی پرداختند و نشان دادند شرکت
بیماران قلبی عروقی و سرطانی در مداخله معنویت محور با افزایش
میزان کیفیت زندگی همراه است .همچنین آنها نشان دادند که معنویت
در تمام فرهنگها و جوامع میتواند از طریق افزایش معناداری و
هدفمندی در زندگی افراد بیمار از جمله بیماران مزمن به مقابله بهتر
با وضعیت خود و در نتیجه نتایج بهتر درمانی کمک کند [.]2۱
همچنین Nsamenang ،و همکاران در سال  20۱۶در به منظور
بررسی اثرات معنوی بر بهبود درد و حاالت روحی بیماران دچار درد
مزمن افسرده در کانادا به مطالعهای پرداختند و نشان دادند که در
بیماران دچار درد مزمن و افسرده برخورداری از معنویت و تقویت آن
در زندگی و همچنین پرداختن به اعمال مذهبی تا حد زیادی میتواند
به تسکین درد و کاهش عالئم افسردگی و امیدواری و خلق بهتر کمک
کند [.]۳0
معنویت توانایی مقابله با بیماری و سرعت بهبودی را افزایش میدهد
[ .]۳0به نظر میرسد افراد مذهبی به دلیل داشتن معنا در زندگی،
امیدواری به یاری خداوند در شرایط بحرانی ،بهره مندی از حمایتهای
اجتماعی و معنوی و احساس تعلق داشتن به منبعی برتر در مواجهه با
حوادث آسیبرسان مثل ابتال به بیماری ،فشار کمتری را متحمل می
شوند [ ]۳۱بر همین اساس ،برخی از محققان بر این عقیدهاند که در
درمان الزم است بیمار را به عنوان یک کل و از تمام جوانب در نظر
گرفت و اگر تنها به بیماری جسمی وی توجه شود ،فرایند بهبودی دچار
اختالل میشود [ .]2۱مذهب باعث ایجاد نگرش مثبت دربارة دنیا می
شود و فرد را در مقابل رویدادهای ناگوار زندگی مثل فقدان یا بیماری
یاری میرساند .از طرفی ،مذهب به زندگی فرد معنا و هدف میدهد و
داشتن معنا و هدف در زندگی نشان دهندة سالمت روان است و باعث
افزایش توانایی فرد در انجام دادن کارها میشود [ ]۳2و اینها همه
خود میتوانند در تقویت رضایت و خرسندی فرد از رندگی مؤثر عمل
کنند .در تعامل دین و معنویت شاید بتوان گفت معنویت به مفهوم
جستجوی امر قدسی و ارتباط با آن ،مفهومی گستردهتر از دین است و
دین به عنوان یک نظام عقیدتی و مجموعه دستورالعملها و تکالیفی
که از طرف خداوند برای هدایت بشر به وسیله پیامبران الهی ابالغ شده
آئینها و مراسم خاصی را در برمیگیرد که به افراد کمک میکند تا به
درک معنوی باالتری برسند .معنوی بودن بازسازی و تعالی بخشیدن به
بعد معنوی انسان و تحقق ارزشهای انسانی اوست که هدف همه
رسوالن الهی بوده است .بنابراین معنویت با دینداری مخالفتی ندارد،
ولی به دینداری هم محدود نمیشود .هرچند تجربه معنوی بدون یک

وجودی ،مذهبی و معنوی ،طول مدت بیماری و وضعیت تأهل نرمال
میباشند ( .)P > 0/05شاخص تشخیص هم خطی برای هر کدام از
متغیرهای بهزیستی وجودی ،مذهبی و معنوی ،طول مدت بیماری و
وضعیت تأهل به عنوان متغیرهای پیش بین به صورت جداگانه بررسی
شد .با توجه به اینکه ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل باالتر از
 0/70نبوده است ،بنابراین احتمال هم خطی بودن چندگانه مطرح
نبوده و به عبارتی همخطی چندگانه بین متغیرهای پیش بین وجود
ندارد .به منظور بررسی پیش فرض استقالل خطاها و عدم هم خطی
بین متغیرهای پیش بین ،آماره دوربین واتسون بررسی شد .چنان چه
آماره به دست آمده ،کمتر از  ۴باشد ،نشان دهنده استقالل خطاها
است .برای این تحلیل ،مقدار این آماره  ۳ /28به دست آمد و بیانگر آن
است که هیچ گونه تخطی از این مفروضه صورت نگرفته است .بنابراین
برای استفاده از تحلیل رگرسیون مانعی وجود نداشت.
به منظور بررسی نقش پیش بینی کنندگی تک تک متغیرهای مستقل،
ضرایب رگرسیون گام به گام و معنی داری آنها بررسی شد (جدول .)۳
با توجه به همبستگی معنادار بهزیستی وجودی ،مذهبی و معنوی ،طول
مدت بیماری و وضعیت تأهل با رضایت از زندگی در بیماران قلبی ،این
متغیرها وارد معادله رگرسیون شدند .نتایج رگرسیون در پیش بینی
رضایت از زندگی نشان میدهد که از بین تمامی متغیرهای پیش بین
(بهزیستی وجودی ،مذهبی و معنوی ،طول مدت بیماری و وضعیت
تأهل) به ترتیب بهزیستی وجودی ،بهزیستی مذهبی و بهزیستی معنوی
کلی نقش معنی داری در پـیش بینی رضایت از زندگی در بیماران قلبی
داشتند و متغیرهای طول مدت بیماری و وضعیت تأهل از معادله
رگرسیون حذف شدند .متغیر بهزیستی وجودی  ،%۴۱ترکیب دو متغیر
بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی  %۴۴و ترکیب سه متغیر
بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی و بهزیستی معنوی کلی  %۴۶از
واریانس رضایت از زندگی در بیماران قلبی را در سطح  0/0۱تبیین
کردند .بنابراین رضایت از زندگی در بیماران قلبی عروقی بر اساس
بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی و بهزیستی معنوی قابل پیشبینی
بود .در جدول  ۴مدل نهایی رگرسیون پس از حذف متغیرهای
غیرمعنادار یعنی طول مدت بیماری و باقیماندن متغیرهای معنادار
شامل بهزیستی وجودی ،مذهبی و معنوی آمده است.

بحث
هدف از مطالعه حاضر ،پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس بهزیستی
وجودی ،مذهبی و معنوی در بیماران قلبی عروقی بود .نتایج این
پژوهش نشان داد که بین بهزیستی وجودی ،مذهبی و معنوی و رضایت
از زندگی در بیماران قلبی عروقی رابطه دارد .این نتیجه با یافتههای
پژوهشهای جهانی و همکاران ()20۱۳؛ همتی و همکاران (،)20۱8
 )20۱۳( Masters & Hookerو  Nsamenangو همکاران ()20۱۶
مبنی بر نقش سالمت معنوی و مذهب در سالمت جسمی و روانی در
گروههای مختلف سالم و بیمار مطابقت میکند [ .]28 ,25-2۳همسو
با یافته این مطالعه ،نتایج مطالعه جهانی و همکاران که در سال ۱۳9۳
به منظور بررسی رابطه کیفیت زندگی و سالمت معنوی بر روی بیماران
قلبی عروقی شهر اصفهان انجام شده بود ،نشان داد همبستگی معنی
داری بین سالمت معنوی و کیفیت زندگی مبتالیان به بیماری عروق
کرونر وجود دارد .سطح سالمت معنوی و همچنین کیفیت زندگی در

۶
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از جمله محدودیتهای مطالعه حاضر ،از جمله محدودیتهای پژوهش
حاضر میتوان به همبستگی بودن طرح پژوهش آن اشاره کرد که
اسنادهای علت شناختی را در تفسیر یافتهها محدود میسازد .روش
نمونهگیری و محدود شدن اجرای پژوهش به یک بیمارستان در شهر
بابل از دیگر محدودیتهای این پژوهش است که بر اساس آن تعمیم
یافتهها باید با احتیاط صورت گیرد .همچنین دادههای حاصل در این
مطالعه از طریق پرسشنامه خود گزارشی به دست آمد که احتمال
سوگیری در پاسخدهی به سؤاالت وجود دارد .از جمله نقطه ضعف این
مطالعه بررسی رضایت از زندگی بیماران قلبی عروقی بر اساس بهزیستی
وجودی ،مذهبی و معنوی و درنظر نگرفتن سایر متغیرهای دیگری بود
که احتماالً میتوانست در رضایت از زندگی این بیماران مؤثر باشد .از
جمله نقطه قوت این مطالعه این بود که نشان داده شد که در بیماران
قلبی عروقی که به واسطه بیماری مزمن ،تمام ابعاد زندگی بیمار به
گونهای منفی تحت تأثیر قرار میگیرد و در مجموع باعث کاهش رضایت
از زندگی میشود ،میتوان این معضل را با ارتقای سالمت معنوی در
آنها تخفیف داد .نوآوری مطالعه حاضر این است با پرداختن جزیی به
تمام ابعاد معنویت شامل بهزیستی وجودی ،مذهبی و معنوی ،رابطه
بین این ابعاد و رضایت از زندگی در بیماران قلبی عروقی مورد بررسی
قرار گرفت و نشان داده شد که با تقویت هر یک از این ابعاد سالمت
معنوی میتوان رضایت از زندگی را در این بیماران بهبود داد که این
خود با پیش آگهی بهتر بیماری میتواند همراه باشد.

زمینه دینی هم میتواند امکان پذیر باشد ولی معنویت در یک بستر
مستعد دینی میتواند پرورش یافته و شکوفا شود [.]۳۳ ,28
معنویت از طریق تخفیف و کاهش هیجانها و عواطف منفی ،افسردگی
و ناامیدی و افزایش آرامش روانی و تاب آوری و سرسختی روانشناختی
و همچنین از طریق هدف دار کردن و معنا و ارزش دادن به زندگی،
بهزیستی روانشناختی را افزایش میدهد و بهزیستی و سالمت
روانشناختی نیز به سالمت جسمی و سازگاری با بیماری و سایر شرایط
دشوار کمک میکند [ ]۳۴ ,۳0در واقع بهزیستی معنوی زمینه ساز
مقابله معنوی است و این شیوه مقابله از طریق فراهم آوردن حمایت
معنوی ،ارتقاء دهنده سالمت جسمی و روانی و اجتماعی است که
موجب مقاومت در برابر عوامل استرسزا همچون ابتال به بیماریهای
قلبی میشود [ .]۳5 ,۳۱در الگوی زیستی روانی اجتماعی معنوی،
معنویت و اعمال مذهبی در معنا بخشیدن به زندگی و ایجاد احساس
تمامیت ،امید و آرامش ،به خصوص در موقعیت دست و پنجه نرم کردن
با شدیدترین بیماریها نقش دارد و بنابراین در مورد بیماران مبتال به
بیماریهای وخیم ،مفید به نظر میرسد و میتواند به ارتقای رضایت
درونی فرد منجر شود [ ]۳۶فرایند مقابله معنوی بر ایمانی استوار است
که از طریق فراهم آوردن حمایت معنوی ،ارتقاء دهنده سالمت و
سازگاری روانشناختی نسبت به عوامل استرسزا همچون بیماریهای
مزمن است [ ]2۱و بنابراین بهزیستی معنوی از طریق ایجاد حس
اطمینان قلبی در فرد به احساس رضایت از زندگی کمک میکند.
بر طبق مطالعات موجود ،افراد مذهبی با حوادث آسیب زای زندگی که
پذیرفتنی نیست راحتتر سازگار میشوند .از این رو مذهب باعث ایجاد
امید در فرد میشود و امید باعث ایجاد انگیزه و انرژی در فرد میشود
و او را به بهتر شدن اوضاع زندگی امیدوار میکند [ .]۳۳همچنین افراد
مذهبی احساس آزادی شخصی بیشتری نسبت به دیگران میکنند،
وابستگی عاطفی کمتری به اطرافیان دارند و از شخصیتهایی دینی
مقاوم الگوبرداری میکنند و به آنها اتکا دارند .این مسئله باعث افزایش
تحمل و پذیرش موقعیتهای تغییرناپذیر در آنها میشود .افراد مذهبی
از الگوی تصمیمگیری خاصی استفاده میکنند و این الگو فرد را در
جهت افزایش تصمیم گیریهای مفید برای اطرافیان و خود و کاهش
تصمیم گیریهای آسیب زا سوق میدهد و این امر در کاهش
استرسهای زندگی و بهبود کیفیت و رضایت آن نقش دارد [ .]۳۱در
افراد مذهبی به واسطة دعا کردن افزایش احساس کنترل ایجاد میشود
و دعا کردن باعث احساس غیرمستقیم کنترل بر شرایط به ظاهر
تغییرناپذیر و ناگوار میشود .معنویت تنها منبع پاسخگو به سؤاالت
هویتی و اضطراری است؛ به ویژه در موارد اضطراری که علم قادر به
پاسخگویی نیست .همچنین مذهب باعث برخورداری فرد از حمایت
اجتماعی بیشتر میشود و این امر به سبب ارتباط فرد با جامعة مذهبی،
روحانیون و حتی خداوند ایجاد میشود [.]۳۶ ,۳0
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