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Abstract
In recent years, causal studies have emphasized the role of biological, psychosocial, and
spiritual dimensions in the emergence and exacerbation of cardiovascular disease. The
purpose of this study was to investigate the role of spirituality and forgiveness in
psychological symptoms in patients with coronary heart disease. Therefore 96 patients
admitted to the hospitals and clinics of medical diagnosis of coronary heart disease in 1396,
were selected by purposive sampling method and answered the items of: Spiritual Tendencies
(Sharifi, Mehrabi), Passed Questionnaire (Worthington, Hook & Witvliet) and a short form of
Mental Indications (Dora). The results of correlation and stepwise regression analysis showed
that there were negative correlations between the dimensions of spirituality and psychological
symptoms. Psychological symptom subscales had significant negative relationships with
spiritual beliefs, a sense of achievement spiritual, and religious self-realization, spiritual and
social activities. Symptoms subscales as well as psychological and emotional dimensions of
forgiveness decision had a significant negative correlation. Variables spirituality and
forgiveness significantly predict and reduce psychological symptoms. The results of
spirituality and forgiveness-based training programs can be used to promote mental health in
different patients.
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چکیده
اجتماعيومعنويرادربروزوتشدیدبیماريهاي

هايعلتشناسينقشابعادزیستي-رواني-


اخیرپژوهش
طيسالهاي
قلبي عروقي بیش از پیش مورد تاکید قرار داده اند .پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش معنویت و بخشش در
عالئم روانشناختيبیمارانمبتالبهبیماريعروقکرونرقلبانجامشد.روشپژوهشتوصیفيازنوعهمبستگيبودکه
در آن  32بیمار مراجعهکننده به بیمارستانهاي اصفهان و کلینیکهاي پزشکي با تشخیص عروق کرونر قلب
درسال ،7932به روش نمونهگیري هدفمند انتخاب شدند .براي جمعآوري اطالعات از پرسشنامه گرایشهاي معنوي
(شریفيومهرابي)،پرسشنامهبخشش(ورثینگتون ،هوک و ویتولیت)وفرمکوتاهپرسشنامهعالیمروانشناختي(دورا)
استفادهگردید.تحلیلدادههاباروش هايآماريپیرسونوتحلیلرگرسیونچندمتغیرهبهشیوهگامبهگامانجامشد.
نتایج نشانداد بین ابعادمعنویت و عالئمروان شناختي همبستگيمنفي وجوددارد.در زیرمقیاسهاي عالئم روان-

شناختيباابعادباورهايمعنوي،احساسکسبمعنویت ،خودشکوفایيمعنوي وفعالیتهاياجتماعيومذهبيرابطه
منفيمشاهدهشد.همچنیندرزیرمقیاسهايعالئمروانشناختيباابعادگذشتهیجانيوتصمیمينیزرابطهمنفي
مشاهدهشد.نتایجنشاندادمتغیرهاي معنویتوبخششپیشبینيکنندهايمعناداريبرايکاهشعالئمروانشناختي
بودند.باالهامازیافتههامي توانازبرنامههايآموزشيمبتنيبرمعنویتوبخششبرايارتقايسالمترواندربیماران
کرونريقلببهرهبرد .


واژه های کلیدی:معنویت؛بخشش؛عالیمروانشناختي؛اختاللکرونريقلب.
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حسااس بادن اسات کاه هرگوناه تغییارات محیطاي یاا
شرای هیجاني و عاطفي فرد مانندخشم،غم ،اضطراب
يتواناد فاورا باه تغییراتاي باهشاکل تغییار در
و ترس م 
ضربان قلب و فشار خون منجر شاود ،پاژوهش در ایان
زمینه امري ضروري است؛ زیرا به روشانشادن اثارات
این عوامل بر بیماري قلبايعروقاي کماک مايکناد و
ميشود کاه در
يهاي شخصیتي 
موجب تشخیص ویژگ 
پژوهشهاي روانشناختي امري حائز اهمیت است.

مسیر
يرود یافتاههااي پاژوهش ،در زمیناۀ
بهعالوه ،انتظار ما 

بهداشت رواني و روانشناسي سالمت نیز کااربرد داشاته
باشد و به شناخت افراد و توساعۀ داناش در ایان زمیناه
منجر شود؛بناابراینپاژوهش حاضار باا هادف بررساي
نقشمعنویتوبخششبارعالئامروانشاناختيبیمااران

يکند؟ 
بیمارانعروقکرونرقلبپیشبینيم 



روش
روش پاااژوهش،جامعاااۀآمااااريونموناااه:روش
پژوهشحاضر،توصیفيازنوعهمبستگياست.جامعاۀ
آمارياینپژوهششاملتماميبیمارانمبتالباهعاروق
کروناارقلاابشااهراصاافهاندرسااال7932بااودکااهبااه
بیمارستانهاوکلینیکهايپزشاکيمراجعاهکاردهاناد.
نمونهگیريهدفمناد
شرکتکنندگانبااستفادهازروش 
انتخابشدند؛بهاینصورتکاهمراکازيکاهبیمااران
يشاوند،شناساایي
قلبيبرايمعایناتودرمانبستريما 
وبیمارانقلبايساهمرکازازباین71مرکازباهصاورت
هدفمندانتخابشدند.برايتعیینحجمنمونهوبهدلیل
دوسویهبودنفرضیههايپژوهش،درساطحاطمیناان30

درصااد()p=8/80وZ=7/32درنظاارگرفتااهوبااراي
باارآوردحجاامنمونااهازفرمااولکااوکراناسااتفادهشااد
(سرمد؛بازرگانوحجاازي.)7931،درساطحاطمیناان
30درصااااد()p=8/80وواریااااانس8/10وتفاااااوت
میانگینهايبرابارباا،8/83تعاداد32نفارحجامنموناه
برآوردشد؛بنابرایننمونۀپژوهشمتشاکلاز32بیماار
(08زنو02مرد)مبتالبهبیمااريعاروقکرونارقلاب
بودند.مالکهايورودبهمطالعهشاملداشاتنبیمااري
قلبيباتشخیصپزشک،دستکم9سالسابقۀبیمااري
قلبي،دامنۀسنيبین98تا،00حداقلتحصایالتپانجم
ابتاادایي.همچنااینمعیارهااايخااروطازمطالعااهعبااارت
بودنداز:داشتنعملجراحايدر9مااهقبالازاجاراي

پژوهش،وجوداختالالتروانيشدیدومزمن .

گاارایشهااايمعنااوي:1

اباازارساانجش:پرسشاانامۀ

شریفي،مهرابي،کالنترياینپرسشنامهرادر99ستال،
. Spiritual Tendencies Questionnaire

1

نقشمعنویتوبخششدرعالئمروانشناختيبیمارانمبتالبهبیماريعروقکرونرقلب 17/

چهارخردهمقیااس:باورهاايمعناوي،ساتالهااي(-13


مقیاسهاي


خرده
خردهمقیاس فوقاست.

متوس بین دو

 )2-1-78-77-79-70-70-18-17-19-10-11تجربۀ

بخشاش عااطفيکاه احساساات مثبات و منفاي را

معناااااويدرزنااااادگي()71-73-12-11-98-91-99

يکنند شامل وجاود احساساات مثبات2و
اندازهگیريم 


خوشاااااکوفایيمعناااااوي()7-1-9-72-71-10-97و

فقدان و کاهش احساساتمنفي1است(ساتال.)77-72

فعالیتهاياجتمااعي -ماذهبي()0-0-1-3-71-11و

نمراتدراینپرسشانامهدر یاک مقیااس  0درجاهايو

دریکطیم کامال مواف تاکاامالمخاالم(0گزیناه)

درحاداقلنماره72وحاداکثرنماره18نمارهگاذاري

درسااال7911طراحاايکردناااد.حااداقلنماارۀایااان

يشوند .ضریبآلفا برايخاردهمقیااسهاايبخشاش
م 

پرسشاانامه99وحااداکثر720اساات.بررساايپایااایي

عاطفيبهطور کلي./17باراي وجاود احساساات مثبات


پرسشنامهبااستفادهازروشآلفايکرنبا نیزنشاانداد

./10و باراي فقادان وکااهش احساساات منفاي./11

اسهاايباورهاايمعناوي،تجرباۀمعنااويدر
خاردهمقیا 

گازارش شاده اسات.نمارات72-98بخشاشپاایین-

زناادگي،خودشااکوفایيمعنااويوفعالیااتاجتماااعي–

نماارات97-00بخشااشمتوساا ونمااراتباااالي00

مااذهبيبااهترتیاابدارايضااریبآلفااايکرنبااا ،./13

يدهد .ضریب همبستگي پیرساون
بخششباالرانشانم 

،./19،./29و./11است.همچنینضریبآلفايکرنبا 

)نشاندهندۀ همبستگي متوسا  باین

(P<8/87،r=./07

کلپرسشنامهنیز./39گازارششاد(شاریفي،مهراباي،

خردهمقیاس یادشده است .پایایي اینپرسشانامه باه

دو

کالنتااريومفتاااق.)7911،درپااژوهشحاضااربااراي

روش آلفاي کرونبا در جمعیت ایراناي./17گازارش

بررسيپایایيپرسشنامهازروشآلفايکرنبا اساتفاده

شد(پارسافر،نامداري،هاشميومحرابي .)7930،

شدکه./11بهدستآمد.اعتباارساازههاايآزماونباه

فرمکوتااهپرسشانامۀعالیامروانشاناختي: 8دوراو

روشچرخشواریماکس./13بهدستآماد(شاریفي

همکاران ایانفارمرادرساال1882باا71گویاهباراي

ومهرابي.)7931،

ارزیابيآشفتگيهايروانشناختيطراحيکردندکهسه

7

پرسشانامۀبخشاش :مقیااس بخشاش(ورثینگتاون،

)1889شااامل مقیاااسبخشااشتصاامیمي)DFS(1و

مقیاس بخشش عاطفي)EFS(9است که هریک از این
مقیاسها شامل  1آیاتم و  1خاردهمقیااساناد؛یعناي72

مقیاسهايبخششتصمیميکه نیات


ستالدارد.خرده

،ستالهاي()7-2افساردگي(-71

عاملجسمانيسازي
يساانجد.گویاههاايایاان
)1واضاطراب()79-71راما 
پرسشنامهدرطیامکاامالموافا تااکاامالمخاالم(0
گزینااه)هسااتند.درایاانپرسشاانامه،افاازایشنماارات

آزمااودنيدرخااردهمقیاااسنشاااندهناادۀاضااطراب،

يکنناد شاامل
اندازهگیري ما 

نگرشهاي اجتماعي را

و
0

سنجش نیاات مطلاوباجتمااعي0ومهاارنیااتمنفاي 
گویههايشاماره3،1،0،0،9،7و
است(ستال 7-78
يشاوند).ضاریب
صورتمعکوسنمرهگذاريم 

 78
به
بخششتصمیميبهطور کلي،./19براي نیات

آلفا براي
مطلاوباجتمااعي./11و باراي مهاار نیاات منفاي./19
گزارش شده است(هوک.)1881،ضاریب همبساتگي
پیرسااون()P<8/87،r=./02نشاااندهناادۀ همبسااتگي

افسردگيوجسامانيکاردنعالیامروانشاناختياسات.
دورا()1882ضریبآلفايکرونبا پرسشانامهرا8/13
گزارشکردوضریبهمبستگيبینفرمکوتااهوبلناد
اینپرسشنامهرا8/11بهدستآورد.درایاراندریاک
پاااژوهشمقااادماتي،ضاااریبآلفاااايکرونباااا ودو
نیمهسازياینآزمونباهترتیاب8/17،8/11محاسابهو
نشاندادهشدبینمقیااسعواطاممثبات()r=-8/01و
مقیااااسعواطاااممنفاااي(،)r=8/18مقیااااسشاااادي

1

. Forgiveness Scale
. Decisional Forgiveness Scale
. Emotional Forgiveness Scale
4
. prosocial intentions
5
. inhibition of negative intentions
2
3

6

. presence of positive emotion
. absence of negative emotion
8
. Short form of psychological symptoms questionnaire
7

/11پژوهشنامهروانشناسيمثبت،سالپنجم،شمارهاول،پیاپي(،)71بهار7931

()r=8/01وافساااردگي()r=8/01بااااایااانپرسشااانامه

شرکتکننادگاندرپاژوهش،ابتاداي

اخالقيپژوهش،

معنيداريوجوددارد(مقتدایي.)7937،
همبستگي 

اماارازجنبااههااايمختلاامپااژوهشآگاااهشاادندتااابااا

روشاجراوتحلیل:براي جمع آوري اطالعاات ،ابتادا

رضایتکاملومیلخودوباهدورازهارگوناهاعماال

چناادینبیمارسااتانوکلینیااکخصوصاايمربااوببااه

فشااااردرپاااژوهششااارکتکنناااد.همچناااینباااه

بیمارانقلبي،شناساایيوازباینآنهاابیماارانمباتالباه

شرکتکننادگاناطمینااندادهشاددرنهایاترازداري


اختاللکرونرقلبباهصاورتهدفمنادانتخاابشادند.

اطالعاتشخصيآنهامحرمانهباقيميماناد.اطالعاات


ساا س اهااداف پااژوهشباارايمتخصصااینقلاابو

بااستفادهازروشآماريرگرسیونچندمتغیرهبهروش

پرستاران،تشریحودرگامبعادایاناهاداف باراي هار

گاموباکمکنرمافزارspss22تحلیلشدند .

گام 
به


شرکتکنندگان،توضایحدادهشادندوپاساز

یک از
پرسشنامهها در اختیارگروه نمونهقارارگرفتناد واز

آن
پاسخهاي

ستالها را با دقت ،مطالعه و

آنهاخواسته شد
ویژگيهاي خود انتخاب کنند و تا

مدنظر رامتناسب با

یافتهها
درجاااادول7خصوصاااایاتجمعیااااتشااااناختي
درپژوهشآوردهشدهاند .

شرکتکنندگان



بيجواب نگذارند.برايمالحظات
حد امکان ستالي را 

جدول  .1ویژگی جمعیتشناختی شرکتکنندگان در پژوهش
زنان

مردان

متغیر
میانگین

 01/10

 01/81

انحرافمعیار 

9/72

9/00

تحصیالت

ابتدایي
سیکل 
دی لم 
لیسانسوباالتر 

./91
./90
./18
./70

./11
./02
./11
./0

وضعیتتثهل

مجرد
متثهل

./79
./11

./3
./37

سابقۀبیماري

7-9سال
0-2سال 
1-3سال
78سالوبیشتر

./10
 ./98
./17
./10

./91
 ./10
 ./10
./73

سن

بااارايپااایشبینااايعالئااامروانشاااناختيبراسااااس

آمارهZکولموگروفاسامیرنممتغیارماالک(عالئام

شهااايمعنااويوبخشااشازتحلیاالرگرساایون
گاارای 

روانشناختي)بیشتراز8/80است؛بناابراینتوزیاعمتغیار

بهگاام اساتفادهشاد.بادینمنظاور
گام 
چندگانهبهشیوۀ 

باتوزیعطبیعيتفاوتمعنااداريناداردوایانمفروضاه

پیشفرضهايآمارياینآزماونبررسايشادند.ابتادا

برقراراست.همچنینبرايبررسيهامخطايمتغیرهااي

دادههااايپاارتوانحرافاايباااآزمااونماهاااالنوبیس


پیشبینازدوشاخصتحمل7وعامالتاورمواریاانس1


شناسایيوحذفشدند.س سبهمنظاوربررسايفارض

استفادهشد.چنانچهشاخصتحمالبیشاتر8/0وعامال

توزیااعطبیعاايمتغیاارمااالکازآزمااونکولمااوگروف

تااورمواریااانسکمتااراز1/0باشااد،مفروضااهعاادم

اسمیرنماستفادهشد.نتایجنشاندادندسطحمعنااداري

1

. Tolerance
2
. VIF

نقشمعنویتوبخششدرعالئمروانشناختيبیمارانمبتالبهبیماريعروقکرونرقلب 19/

خطيبینمتغیرهايپیشبینتثییدميشاود.براسااس


هم

مفروضههاايآزماون

مفروضهاست.باتوجهبهبرقراري

دستآمدهمیزانشاخصتحملبرابرباا8/00و
نتایجبه 


بهمنظاورپایشبیناي
رگرسیونچندمتغیره،ازاینآزمون 

شاخصعاملتورمواریانسبرابربا7/10محاسابهشاد؛

عالئمروانشناختي براساسمعنویاتوبخشاش اساتفاده

بنابراینمفروضاهوجودنداشاتنهامخطايباینمتغیرهاا

شد .

تثییدشد.سا سبررساياساتقاللخطاهااباااساتفادهاز

رابطۀمتغیرهايپیشبینومالکو

درجدول1

آزموندوربین-واتسون انجامشد.چنانچهاینشاخص

اسهايآنهاارائهشدهاست .
زیرمقی 

بااین7/0تااا1/0باشااد(ساارمد،بازرگااانوحجااازي،



،)7931اینمفروضهبرقراراست.دراینپژوهشمقدار
گزارششدکهنشاندهندۀبرقرارياین

اینآماره1/09
جدول  .2رابطۀ متغیرهای پیشبین و مالک و زیرمقیاسهای آنها
متغیرهايمالک 

عالئم

جسماني

متغیرهاپیشبین 


روانشناختي 

سازي

معنویت(کل) 

** -8/09

* -8/01

* -8/03

باورهايمعنوي 

* -8/02

* -8/93

** -8/00

** -8/20

احساسکسبمعنویت

** -8/00

* -8/00

* -8/00

** -8/02

خودشکوفایيمعنوي

** -8/233**  -8/09**  -8/09**  -8/29

اضطراب 

افسردگي 
** -8/29

تهاياجتماعيومذهبي
فعالی 

** -8/01

* -8/01

** -8/02

** -8/21

بخشش(کل) 

** -8/00

* -8/91

* -8/01

** -8/00

بخششتصمیمي 

** -8/01**  -8/07**  -8/02

** -8/01

بخششهیجاني 

* -8/00

* -8/92

* -8/07

* -8/07

( p>8/80و p>8/87
*

يدهنادهمبساتگيبایننمارۀ
نتایججدول1نشانما 

**

نمراتپاییندرفرمنشانههايروانايباهمعنايافازایش
سالمترواناست) .

کلمعنویتوابعادآنونمرۀکالبخشاشوابعاادآن
بااانماارۀکاالعالئاامروانشااناختيوابعااادآن،منفاايو

بااارايپااایشبینااايعالئااامروانشاااناختيبراسااااس

معناداراست()p<8/80؛بدینمعنايکاهافازایشنمارۀ

گاارایشهااايمعنااويوبخشااشازتحلیاالرگرساایون

فرددرابعاادمعنویاتوبخشاشبااکااهشنماراتدر

گامباهگااماساتفادهشاد.نتاایجآندر
چندگانهبهشیوۀ 

زیرمقیاسهايعالئمروانشناختيهماراهاسات(داشاتن

دهاند .
جدول9آم 


جدول  .3رابطۀ متغیرهای پیشبین و مالک و زیرمقیاسهای آنها
مدل 

R

R1

F

Sig

خودشکوفایي 

8/18

 8/03  8/03

 8/887

خودشکوفایي+بخششتصمیمي 

 8/19

 8/89  8/09

 8/881

متغیرهايپیشبینايکنناده،

براساسجدول،9ازبین

تصاامیميتوانساااتهانااادواریااانسمرباااوبباااهعالئااام

متغیرهايخودشاکوفایي (ازابعاادمعنویات)وبخشاش

روانشناختيراتبیینکنند؛بهطوريکاهخودشاکوفایي

/10پژوهشنامهروانشناسيمثبت،سالپنجم،شمارهاول،پیاپي(،)71بهار7931

درگاماول03،درصادازتغییاراتمتغیارماالکودر

يکننااد.نتااایجتحلیاالواریااانسبااراياعتبااارمعادل اۀ
ما 

گامدوم،خودشاکوفایيوبخشاشتصامیميرويهام

آمدهمعنيداراسات–

رگرسیون-کهبامیزانFبه 
دست

09درصاادازتغییاااراتعالئاامروانشاااناختيراتبیاااین

نشاندهندۀاعتبارکافياینتحلیلاست( .)،P<8/87


جدول  .4جدول ضرایب  Bو  Betaحاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره گامبهگام
مدل 

ضرایبغیراستاندارد 

ضرایباستاندارد 

T

 Sig
 8/887
 8/882

خودشکوفایي

B
 7/01

SE
 8/71

Beta
 8/20

 1/30

بخششتصمیمي

 8/10

 8/11

 8/18

 1/10

باتوجهبهجدول ( 0براساسضرایب استاندارد،)B

همچناایننتااایجپااژوهشحاضاارنشاااندادناادتمااام

بهترتیب متغیر خودشکوفایي از عامل معنویت و متغیر


اسهاااي
اسهااايعالئاامروانشااناختيبااازیرمقیا 
زیرمقیا 

بخششتصمیميازعامل بخشش باالترینسهم را در

معنویترابطۀمنفيمعناداردارند؛امابعدخودشکوفایي

پیشبیني عالیم روانشناختي در بیماران عروق کرونر


معنويباافسردگيبیشترینرابطۀمعکوسرانشاانداده

قلبدارند( .)،P<8/87

اساات.ایاانیافتااههااابااانتااایجپااژوهش(ونااس)1877،

بحث

همخواناست.اینامرراشایدبتاوانچناینتبیاینکارد

امااروزهتوجااهبااهمسااائلروانشااناختيدرکنااار

کهفردداراياعتقاداتمعناويقاوي،احسااسپاوچي،

يهاايمازمن(ازجملاه
مشکالتجسمانيناشيازبیمار 

يکندوعزتنفسباالیيدارد.چنین
ناامیديویثسنم 

بیماااريعااروقکروناارقلااب)توجااهپژوهشااگرانو

فاارديبااهآیناادهومحاای پیرامااونخااوشباایناسااتو

درمانگرانراباهخاودمعطاوفداشاتهاسات.درهماین

دربارۀابتالباهافساردگيآسایبپاذیريکمتارينشاان

راستاایانپاژوهشبااهادفبررساينقاشمعنویاتو

ماايدهااد(کوئیناام.)1880،همچنااینمعنویااتباع ا 

بخشااشباااعالئاامروانشااناختيبیمااارانکروناارقلبااي

يشاودواورا
ایجادنگرشمثبتنسبتبهدنیادرفردما 

صورتگرفت.اهمیتمعنویتورشدمعنويانساانتاا

درمقاباالرویاادادهايناااگوارزناادگي(مثاال فقاادانیااا

حدياستکهسازمانبهداشتجهانيدرتعریمابعااد

بیماري)کهبرامیدوتابآوريفاردتاثثیرمايگاذارد،

وجوديانسان،باهابعاادجساماني،رواناي،اجتمااعيو

يرساندوباایجادانگیزهوانار يدرفارد،اورا
یاريم 

معنوياشارهميکندوبعدچهارم،یعنايبعادمعناويرا


يکناد.ایانامارموجاب
بهبهترشدنزندگيامیادوارما 

نیزدررشدوتکاملانسانمطار مايساازد(سالیگمن،

افزایشتابآوريوپاذیرشموقعیاتهاايتغییرناپاذیر

.)1882یافتههاياینپژوهشنشاندادندرابطۀمعنویت

يشودودربسیاريازموارداضطراريکهعلمقادربه
م 

عالئمروانشناختيبهطورکليمنفايومعنااداراسات.

و

کمکبهفاردنیسات،ایانمساولهاهمیاتخاصايدارد

ایننتیجاهدرراساتايیافتاههاايلایووالرک()1880

(کوئینم .)1871،

اساات.براساااسپااژوهشایاانمحققااانداشااتنروحیااۀ

راجارزمعنویات 7را فقادان میاانجي یاا حضاور،

معنااوي،باااالبودنهااوشمعنااويواحساااسیگااانگيو

تورن 1معنویتراعطوفت و ویلیاام وسات 9معنویاترا

یک ارچگيباکاهشاضاطرابوافساردگيوساالمت
روانبیشترارتبابدارد .

1

. Rogers
2
. Thorne
3
. William West
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نوعي احساس آرامش ،رضایت ،صلح و صفاي عظیم یا

کاااهشافسااردگي،اضااطرابومشااکالتجسااميکااه

ينامندکاه
سطحي از انر ي ،لطم الهي یا شفابخشيم 

يتوانباهایان
همسوبانظریۀورثینگتوناست()1887م 

شود(امامزاده.)7931،این

سیر معنوي درفرد م 
ي

موضااوعاشااارهکااردکااهمعنویااتوبخشااشباااارائااۀ

باع

بهویژه در بیماران دچاربیماريمازمن
تجربههاي معنوي 


راهکارهااایيدرجهااتکاااهشانگیاازههاااواحساسااات

يتوانددر ایجاد احساس امید ،نزدیکي به
وخطرناکم 

منفيوایجادهمدلينسبتباهشاخصخطاکاارباعا 

خدا و کمک به حل مشکل موثر باشد(الیانوباوئرو،

يشودفردازرفتارهاياجتمااعيساازشنایافتاهدوري
م 

.)1889

کندورفتارهايمثبترادربرابرشخصخاطيافزایش

ازیافتههايدیگرپاژوهشارتباابمنفايومعناادار

دهد.متعاقبااینتجربه،چرخۀمعیوبوقایعيراکاهش

بینمفهومبخششوعالئمروانشناختياسات.درتثییاد

يبینفرديمثل(افکاارطاردبین

تعارضها

يدهدکهبا
م 

اینیافته،ماونس-ایگوایلتاا()1881نشااندادنادنباود

فرديوافسردگي)همراهاست (ورثینگتون .)1889،

يداريبااااضااطراب،
بخشااشدرفااردبااهطااورمعناا 

پااژوهشهااابااا

پااژوهشحاضاارهمچااونسااایر

افسردگي ،بدگمانيوعزتنفاسپاایینمارتب اسات.

محدودیتهایيمواجهبود.یکيازمحدودیتهايایان

همچنینراي(،)1880لوسکینوتوورسن()1881نشان

پژوهشکنترلنشدننقشجنسیتبارمبناايمتغیرهااي

دادنددرمداخالتيکههدفآنافزایشمتغیربخشاش

پیشبینوارتبابآنهابامتغیرهايمالکبود.عاالوهبار


درافرادبود،برافسردگي،اضطراب،عالئماسترسپس

يشخصاایتيوویژگاايهااايشخصاایتي

پهااا
ایاان،تیاا 

ازسانحه،عزتنفسویاافتنمعناايرنجاشازآسایب

يتوانسااتبااا
بااهعنااوانمتغیرهااايمیااانجيکااهشااایدما 

يداريتثثیرگذاشت.دربارۀرابطۀمعنویتبا
بهطورمعن 

متغیرهايمالکارتبابگیارد،درایانپاژوهشکنتارل

بخشااشنیاازداشااتنمعناااومفهااومدرزناادگيویااافتن

نشدهاست.همچناینباهدلیالپاایینباودنحجامنموناه

معنايشخصيکاهنتیجاۀمعنویاتاسات،باعا ایجااد

يبایددرتعمیمنتایجاحتیابکرد .
م 

بخشااش(چااهبااهصااورتهیجااانيوچااهبااهصااورت
تصمیمي)ميشود .


نتااایجایاانپااژوهشازرابطااۀمعنااادارمعنویااتو
بخششباعالئمروانشناختيدربیمارانمبتالبهبیمااري

ریتزمن()1889معتقاداساتطبیعاتوذاتانساان

يکناد؛بناابراینپیشانهاد
عروقکرونرقلب،حمایاتما 

دردوسااتداشااتنهااايخالصااانهودرارتبااابباااخاادا

يشودبهتقویاتمعنویاتوآماوزشبخشاشوابعااد
م 

توصیمشادهاساتوبخشاشبارايشافايجراحاات

آنهاونقشاینمتغیرهاادرکااهشعالئامروانشاناختي

عمی عاطفيانسااناماريالزماسات.باایاکبررساي

دراینبیماران،بیشترتوجهشودتاامکانبهبودساالمت

مختصرمالحظهميشاودتقریباابخشاشدرهماۀادیاان

روانيواجتماعياینبیماارانحاصالشاود.عاالوهبار

اعمازاسالم،مسایحیت،هنادووبودائیسامارزشامندو

این،پیشنهادميشوددرپژوهشايباهروشمداخلاهاي،

محترمشمردهشدهاست(ري.)1880،همچنین،داشاتن

اثربخشيآموزشمعنویتدرمانيوبخشاشبارعالیام

يتواندبهسالمتروانيانساانکماک
معنايشخصيم 

روانشناختيوحتيامیدبهزندگيبیمارانباااخاتالالت

کندوبهدلیلارتبابمثبتمفهاومگذشاتبااساالمت

قلبيعروقيبررسيشود.همچنینپیشانهادمايشاوددر

رواني(اورثوبرکینم،)1881،اینیافتهتوجیاهپاذیر

يویژگيهاايشخصایتي

پژوهشيمستقل،نقشواسطها

است.درواقعدرتبیینمعناداريمعنویاتوبخشاشبار

بامتغیرهايپیشبینومالکِبررسايشادهدرپاژوهش
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حاضرمطالعهشوندتااثراتمستقیموغیرمستقیمرواب 

اسنادعليواسنادمسوولیتزوجین.مجلۀمشااورهو

بینایانمتغیرهاادربیماارانباااخاتالالتکرونارقلاب
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