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Background and Objective: Anxiety, stress, and depression can cause chest
pain. On the other hand, spiritual health plays an important role in acceptance
of disease. In this study, we attempted to investigate the relationship of
stress, anxiety, and depression with spiritual health in patients with acute
coronary syndrome.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was performed
on 294 patients with acute coronary syndrome during 10 months in teaching
hospitals affiliated to Qom University of Medical Sciences. Data collection
was performed by using demographic and clinical data, depression, anxiety,
stress, and spiritual health questionnaires. To analyze the data, indices of the
central tendency, independent t-test, Pearson correlation coefficient were
used in SPSS, version 13.
Results: There were significant correlations between anxiety and stress and
existential health (r=-0.196, P=0.001 and r=-0.171, P=0.003, respectively)
and between depression and both existential and religious health dimensions
(r=-0.294, P=0.001 and r=-0.244, P=0.001, respectively). In addition, the
depression and stress levels were higher in more advanced ages, while
existential health was lower. Depression, stress, and existential and religious
health were higher in patients with a history of chronic diseases. In those
with a history of taking cardiac medications, the levels of stress, anxiety, and
existential and religious health were higher.
Conclusion: Based on the findings of this study, in patients with acute
coronary syndrome, those who obtained higher spiritual health scores
experienced less anxiety and depression. Thus, nurses are recommended to
implement self-care training programs with the presence of religious
counselors in hospitals and even after discharge to increase patients’ spiritual
health and diminish their anxiety, stress, and depression. In this case, special
attention must be paid to patients aged more than 50 years, with a history of
chronic diseases and taking cardiac medications.
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مقاله پژوهشی
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1016/00/20 :
تاریخ پذیرش مقاله1016/06/20 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :اضطراب ،استرس و افسردگی از علل بروز درد در قفسه سینه میباشند .از سوی دیگر ،سالمت
معنوی از عوامل اصلی سازگاری با بیماری بهشمار میرود .در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف ارتباط اضطراب،
استرس و افسردگی با سالمت معنوی در بیماران سندرم حاد عروق کرونر انجام شد.
مواد و روشها :در این پژوهش توصیفی -تحلیلی که روی  212بیمار مبتال به سندروم عروق کرونر در
بیمارستانهای آموزشی قم در سال  1010صورت گرفت ،دادهها با استفاده از پرسشنامههای اطالعات زمینهای
و بالینی ،افسردگی ،اضطراب ،استرس و سالمت معنوی جمعآوری گردید .تحلیل دادهها نیز با استفاده از
نرمافزار  SPSS 13و آزمونهای آماری شاخصهای مرکزی T ،مستقل و همبستگی پیرسون انجام شد.
یافتهها :اضطراب و استرس با بعد سالمت وجودی ( )r=-0/171 ،P=0/000 ،r=-0/116 ،P=0/001و افسردگی
با هر دو بعد سالمت وجودی و مذهبی ( )r=-0/212 ،P=0/001 ،r=-0/222 ،P=0/001همبستگی معناداری
را نشان دادند .همچنین در افراد با سن باال ،میزان افسردگی و استرس باالتر بود؛ اما سالمت وجودی کاهش
داشت .از سوی دیگر در افراد با سابقه بیماری مزمن ،استرس ،افسردگی و سالمت وجودی و مذهبی بیشتر
بود .در افراد با سابقه مصرف داروی قلب ی نیز افسردگی کمتر بود؛ اما استرس ،اضطراب و سالمت وجودی و
مذهبی بیشتری مشاهده شد.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج مشاهده شد که در میان مبتالیان به سندروم حاد عروق کرونری ،افرادی که نمره
سالمت معنوی بیشتری را کسب نمودند ،اضطراب ،استرس و افسردگی کمتری را تجربه میکردند؛ ازاینرو،
پیشنهاد میشود پرستاران با حضور مشاوران دینی ،برنامههای آموزشی خودمراقبتی را در بیمارستانها و حتی
پس از ترخیص با جدیت بیشتری پیگیری نمایند تا از این طریق بتوان به افزایش سالمت معنوی و کاهش
اضطراب ،استرس و افسردگی در آنها کمک نمود .الزم به ذکر است که در این میان ،افراد باالتر از  00سال
با سابقه بیماری مزمن و مصرف داروی قلبی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
واژگان کلیدی :استرس؛ اضطراب؛ افسردگی؛ سالمت معنوی؛ سندرم حاد عروق کرونر

مقدمه
بیماریهای قلبی -عروقی از مهمترین علل مرگ و میر در
سراسر جهان و بهویژه کشورهای در حال توسعه بهشمار میروند
] .[1از میان بیماریهای قلبی ،بیماری عروق کرونری شایعترین
بیماری مزمن و تهدیدکننده حیات میباشد ] .[2پیشرفت این
بیماری در کشور ما بهدالیل مختلفی چون تغییر عادات غذایی و
کمتحرکی ،رقم باالیی را به خود اختصاص داده است ][0؛
بهطوری که این بیماری عامل  26درصد از مرگ و میرها بوده و
میزان بروز آن در هر  100هزار نفر 181/2 ،نفر گزارش شده است
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] .[2بیماریهای عروق کرونر مشکالت متعددی از جمله درد،
کاهش اکسیژنرسانی به بافتها و کاهش تحمل در قبال
فعالیتهای روزانه را در پی دارد و میتواند منجر به ایجاد
فشارهای روانی و اضطراب در مبتالیان گردد ].[0
در سالهای اخیر مطالعات بسیاری در مورد تأثیر افسردگی و
اضطراب بر شروع ،طول مدت و پیشرفت بیماریهای کرونری قلب
صورت گرفته است ] .[1در پژوهشی که  Follathانجام داد ،به
این نتیجه دست یافتند که افسردگی ،خطر مرگ و میر ناشی از
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سکتههای قلبی و حوادث عروقی را افزایش میدهد .افزونبراین،
افرادی که پس از انفارکتوس به افسردگی مبتال میشوند ،بیش از
سایرین دچار عوارضی همچون دیسریتمیهای قلبی ،افزایش
دفعات درد در قفسه سینه ،کاهش رضایت از درمان ،کاهش
فعالیت مؤثر و کاهش کیفیت زندگی میگردند ].[6
افسردگی و اضطراب بهشدت با یکدیگر رابطه دارند و اغلب
این دو اختالل در کنار یکدیگر تجربه میشوند .اضطراب یکی از
فاکتورهای روانشناختی مورد توجه در بیماران قلبی محسوب
میشود که شیوع آن در بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد تا
 00درصد گزارش شده است ] .[7در این راستا در پژوهش
ملکی و حیدری ،همبستگی بین اضطراب و افسردگی  62درصد
بهدست آمد ] .[8باید توجه داشت که اضطراب بهتنهایی
میتواند پیشگوییکننده حوادث قلبی باشد ] .[1با وجود اثبات
ارتباط میان افسردگی ،اضطراب و مؤثربودن بر وقوع و بدترشدن
حوادث قلبی -عروقی ،مطالعات و راهحلهای اندکی جهت
کاهش این علل مشکلساز از سوی پژوهشگران در این زمینه
ارائه شده است .از آنجایی که در معالجه این بیماران نمیتوان به
درمان یک بخش به تنهایی اکتفا نمود ،عالوهبر درمان فرد توسط
متخصص قلب ،یک درمانگر و روانشناس نیز در روند بهبود این
بیماران مورد نیاز میباشد .همچنین ،برای رفع این مشکل (در
کنار درمانهای رایج فارماکولوژیکی) میتوان از روشهای
غیردارویی بهرهمند گردید ] .[10مطالعات نشان میدهند که
چندین مفهوم در ارتباط با تنش و رویارویی با مشکالت ناشی از
بیماریها وجود دارد .یکی از این مفاهیم ،سالمت معنوی است
که به عنوان یکی از ابعاد سالمت ،سبب یکپارچگی سایر ابعاد آن
می شود و خود دربرگیرنده دو بعد وجودی و مذهبی میباشد.
سالمت مذهبی به رضایت ناشی از ارتباط با یک قدرت برتر و
سالمت وجودی به تالش برای درك معنا و هدف در زندگی
اطالق میگردد ] .[11مطالعات اخیر گزارش کردهاند که این
ارتباط باعث کاهش میزان مرگ و میر ،کاهش بیماریهای
قلبی -عروقی ،کاهش فشار خون ،کاهش سوءمصرف مواد،
افزایش تطابق با بیماری ها ،بهبود روند درمان و افزایش کیفیت
زندگی میشود ] .[12الزم به ذکر است که دین و مذهب
بهعنوان راهکارهای مقابلهای میتوانند نقش مؤثری را در افزایش
قدرت تطابق بیماران با مشکالت ایفا نمایند و اثرات مثبتی بر
سیر درمان آنها داشته باشند ] .[10در این زمینه ،قرآن کریم
در سوره زمر میفرماید" :وَ إِذا مَسََّ الْإِنْسانَ ضُرَّ دَعا رَبََّهُ مُنِیباً
إِلَیْهِ :هنگامی که به انسان زیانی برسد ،پروردگار خود را میخواند
و به سوی او باز میگردد" ].[12
جایگاه عمیق مفاهیم مذهبی و معنویت در باورهای مردم
ایران که تاریخ از دیرباز شاهد آن بوده است و نیز غیرقابل انکار
بودن بعد روانی انسان و اختالالت مربوط به آن (مانند افسردگی
و اضطراب) ،پژوهشگران را بر آن داشت تا پژوهشی را با هدف
بررسی ارتباط سالمت معنوی و ابعاد آن با استرس ،اضطراب و
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مواد و روشها
این پژوهش بهصورت توصیفی -تحلیلی در ارتباط با بیماران
سندرم حاد کرونری بستری در بخشهای ویژه قلب
بیمارستانهای آموزشی -درمانی کامکار و شهید بهشتی ،تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی قم از فروردین تا دی ماه سال
 1010انجام شد .نمونهگیری در این پژوهش بهصورت آسان در
دسترس بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با توجه
به نتایج مطالعه قبلی معادل  212نفر برآورد شد ].[10
معیارهای ورود به پژوهش شامل :رضایت جهت شرکت در
پژوهش ،تأهل ،برخورداری از سواد خواندن و نوشتن ،عدم ابتال
به بیماری روانی شناختهشده ،توانایی تکلم به زبان فارسی،
تشخیص قطعی ابتال به سندرم حاد کرونری توسط پزشک،
گذشت  6ماه از زمان اولین بستری آنها در بخش و عدم اعتیاد
بود .معیارهای خروج از پژوهش نیز عبارت بودند از :وقوع
تعارضات و کشمکشهای شدید خانوادگی ،اعتیاد ،تهدید به
طالق ،سایر بیماریهای جسمی و روانی مؤثر بر افسردگی و
اضطراب مانند سرطان و بروز ناتوانی هنگام اجرای پژوهش.
افزونبراین ،ابزار جمعآوری اطالعات دربرگیرنده چکلیست
اطالعات زمینهای و بالینی ،پرسشنامه افسردگی ،اضطراب،
استرس ()DASS21: Depression Anxiety Stress Scales
و پرسشنامه سالمت معنوی  Palutzianو Ellison
( )SWB: Spiritual Well-Being Scaleبود .این پرسشنامه
شامل  20گویه است که دو بعد سالمت مذهبی (گویههای با
شماره فرد) و سالمت وجودی (گویههای با شماره زوج)
را اندازهگیری میکند .شایان ذکر است که  1سؤال
( )1،2،0،6،1،12،10،16،18این پرسشنامه بهصورت معکوس
نمرهدهی میشود و پاسخدهی به سؤاالت بهصورت لیکرت 6
گزینهای ( =1کامال مخالفم تا  =6بهطور کامل موافقم) میباشد
] .[16دامنه نمره سالمت معنوی برای هریک از ابعاد سالمت
مذهبی و وجودی بهتفکیک معادل 60ـ 10است و نمره کل
سالمت معنوی (جمع دو بعد آن) 120ـ 20میباشد؛ هرچه نمره
بهدستآمده باالتر باشد ،نشاندهنده سالمت معنوی باالتر خواهد
بود .در این زمینه ،امتیاز 20ـ 20سالمت معنوی پایین11 ،ـ21
سالمت معنوی متوسط و امتیاز 120ـ 100نشاندهنده سالمت
معنوی باال است .باید عنوان نمود که این پرسشنامه در پژوهش
سیدفاطمی و همکاران ،روا و پایا شده و ضریب پایایی آلفای
کرونباخ آن ،معادل  0/82تعیین گردیده است ].[17
از سوی دیگر ،پرسشنامه استاندارد  DASSکه توسط
 Lovibondطراحی شده است ،شامل21 :سؤال و سه مقیاس
استرس (سؤاالت  ،)1،6،8،11،12،12،18اضطراب (سؤاالت
 )2،2،7،1،10،11،20و افسردگی (سؤاالت )0،0،10،10،16،17،21
میباشد که هریک از خردهمقیاسهای آن شامل  7سؤال است و
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قنبری افرا و همکار

این پژوهش تجزیه و تحلیل دادهها با کمک نرمافزار SPSS 13

نمره نهایی هریک از خردهمقیاسها از طریق مجموع نمرات
سؤاالت مربوط به آن بهدست میآید .ذکر این نکته ضرورت دارد
که پاسخدهی به سؤاالت بهصورت طیف  2گزینهای (صفر= اصال
در مورد من صدق نمیکند تا  =0کامال در مورد من صدق
میکند) میباشد .از آنجایی که  ،DASS-21فرم کوتاهشده
مقیاس اصلی ( 22سؤالی) است ،در پژوهش حاضر نمره نهایی
هریک از این خردهمقیاسها دوبرابر گردید .نمره کل این ابزار در
خردهمقیاسهای استرس معادل 00ـ ،0اضطراب 20ـ 0و
افسردگی 28ـ 0است که نمره کمتر نشانه استرس ،اضطراب و
افسردگی کمتر و نمره بیشتر نشانه استرس ،اضطراب و افسردگی
بیشتر میباشد .این پرسشنامه در پژوهش اصغری در ارتباط با
جامعه ایرانی اعتبارسنجی شد و همسانی درونی آن در
زیرمقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس بهترتیب 0/70 ،0/81
و  0/81بهدست آمد ] .[18در این ارتباط ،امتیاز 1ـ0
نشاندهنده افسردگی عادی10 ،ـ 10افسردگی خفیف20 ،ـ12
افسردگی متوسط27 ،ـ 21افسردگی شدید و  28افسردگی
خیلی شدید است .همچنین ،نمره 7ـ 0بیانگر اضطراب عادی،
1ـ 8اضطراب خفیف12 ،ـ 10اضطراب متوسط11 ،ـ 10اضطراب
شدید و  20اضطراب خیلی شدید میباشد .عالوهبراین ،نمره
12ـ 0حاکی از استرس عادی18 ،ـ 10استرس خفیف20 ،ـ11
استرس متوسط00 ،ـ 26استرس شدید و امتیاز  00استرس
خیلی شدید است.
جهت انجام پژوهش ،پس از اخذ مجوز از معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی قم ،پژوهشگر اطالعات بیمارانی را که شش
ماه از زمان بستری آنها در بیمارستان گذشته بود ،از پرونده
بیمارستانی آنها استخراج کرد و پس از شناسایی با آنها تماس
گرفت و درادامه ،افراد دارای معیارهای ورود به پژوهش با کسب
رضایت کتبی وارد پژوهش شدند .بهمنظور محرمانهماندن نام
بیماران برای آنها کد در نظر گرفته شد و بیماران درصورت عدم
تمایل به ادامه همکاری میتوانستند از پژوهش خارج شوند .در

صورت گرفت .برای بررسی متغیرهای زمینهای و بالینی نیز از
شاخصهای مرکزی استفاده شد و متوسط نمره خردهمقیاسهای
 DASSو سالمت معنوی به تفکیک متغیرهای سن ،سابقه
بیماری زمینهای و مصرف داروی قلبی با استفاده از آزمون آماری
 Tمستقل بررسی گردید .همچنین ،ارتباط خردهمقیاسهای
 DASSبا ابعاد سالمت معنوی با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون تجزیه و تحلیل شد .شایان ذکر است که سطح معناداری
کمتر از  0/00در نظر گرفته شد.
یافتهها
میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش معادل 01/12±8/0
سال بود و افراد در محدوده سنی 76ـ 20سال قرار داشتند.
همچنین 21/2 ،درصد از شرکتکنندگان دارای تحصیالت
دانشگاهی و  07/1درصد شاغل بودند .کسر تخلیه در بیش از
سهچهارم مبتالیان ( 78/0درصد) نیز بیشتر از  20درصد بود و
سهچهارم آنها مبتال به گرفتگی هر سه عروق کرونری (71/2
درصد) بودند .افزونبراین ،بیشتر بیماران سابقه بیماری مزمن
( 67/1درصد) داشته و داروی قلبی ( 82/1درصد) مصرف
میکردند .باید توجه داشت که متوسط نمره مقیاس افسردگی
 ،7/2±2/2اضطراب  ،7/7±2/7استرس  ،1/1±2/8سالمت
وجودی  26/70±0و مذهبی  20/87±0/2و نمره کل سالمت
معنوی معادل  81±6/6بود .فراوانی مبتالیان به سندرم حاد
کرونری با اضطراب ،استرس ،افسردگی و سالمت وجودی و مذهبی
بهصورت کیفی در جدول 1و سالمت معنوی و خردهمقیاسها در
جدول  2ذکر شده است.
برمبنای نتایج ،مشاهده میشود که با افزایش سن ،افسردگی
و استرس افزایش یافته و سالمت وجودی کاهش داشته است.
همچنین در افراد با سابقه بیماری مزمن ،استرس ،افسردگی و
سالمت وجودی و معنوی باالتر بود .از سوی دیگر در افراد با سابقه

جدول  :9فراوانی مبتالیان به سندرم حاد کرونری با افسردگی ،اضطراب و استرس بهصورت کیفی
شدت

متغیرها

عادی

خفیف

متوسط

انحراف معیار±میانگین

اضطراب

(61 )21/2

(126 )22/1

(100 )00/7

7/7±2/7

استرس

(201 )78/6

(22 )12/0

(27 )7/1

1/1±2/8

(127 )00

(82 )28/6

(61 )21/2

7/2±2/2

افسردگی

جدول  :2فراوانی بیماران مبتال به سندرم حاد عروق کرونر با سالمت وجودی ،مذهبی و سالمت معنوی بهصورت کیفی
پایین

متوسط

باال

(نمره 43ـ)23

(نمره 11ـ)49

(نمره 923ـ)933

سالمت معنوی کل

(0 )0

(202 )80/7

(22 )12/0

81±6/6

سالمت وجودی

(0 )0

(270 )12/1

(21 )7/1

26/70±0/1

سالمت مذهبی

(0 )0

(202 )80/7

(22 )12/0

28/0±0/1

شدت متغیرها
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ارتباط اضطراب ،استرس و افسردگی با سالمت معنوی

ارائه شده است.
برمبنای نتایج ،سالمت وجودی ارتباط منفی و معناداری با
اضطراب ،استرس و افسردگی داشته است .ارتباط بین سالمت
مذهبی و افسردگی نیز منفی و معنادار میباشد (جدول .)2

مصرف داروی قلبی ،استرس ،اضطراب و سالمت وجودی و معنوی
باالتر بود؛ اما افسردگی کاهش داشت .متوسط نمره
خردهمقیاسهای  DASSو سالمت معنوی به تفکیک متغیرهای
سن ،سابقه بیماری زمینهای و مصرف داروی قلبی در جدول 0

جدول  :3متوسط نمره خردهمقیاسهای  DASSو سالمت معنوی به تفکیک متغیرهای سن ،سابقه بیماری زمینهای و مصرف داروی قلبی در مبتالیان
به سندرم حاد کرونری
متغیر و شاخصهای آماری
خردهمقیاسها

انحراف
سن

تعداد

< 00سال
> 00سال
< 00سال
> 00سال
< 00سال
> 00سال
< 00سال

22
202
22
202
22
202
22

10±2
11/8±2/8
8
1±2/0
7±0
1±0/1
28/0±0/0

مذهبی

> 00سال

202

20/0±0/6

سالمت

< 00سال

22

20/0±2/0

سطح

معیار

معناداری

±میانگین
استرس
اضطراب
افسردگی
سالمت

وجودی

> 00سال

202

20±01

سالمت معنوی

< 00سال

22

12±8/1

کل

> 00سال

202

88/0±6/2

0/17
0/011
0/010
0/001
0/007
0/001

سابقه
بیماری

سابقه

انحراف
معیار

تعداد

±میانگین

مزمن
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد

100
181
100
181
100
181
100

10/2±2/1
12/2±2/2
8/8±2/7
8/8±2/1
7/2±0/1
1/0±2/1
22/2±2/1

دارد

181

20/0±2/1

ندارد

100

22±2/6

دارد

181

20/2±0/6

ندارد

100

86/2±7/1

دارد

181

10/0±0/7

سطح

مصرف

معناداری

داروی

انحراف
تعداد

0/7
0/001
0/001
0/001
0/001

معیار

معناداری

±میانگین

قلبی
0/001

سطح

ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد

22
202
22
202
22
202
22

7±1
12/0±2/0
6
1/0±2/2
12
8/1±0/1
21±1

دارد

202

22/7±2/1

ندارد

22

22

دارد

202

20/2±0/0

ندارد

22

80±1

دارد

202

10±6/6

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

جدول  :4بررسی ارتباط خردهمقیاسهای  DASSبا سالمت معنوی در مبتالیان به سندرم حاد عروق کرونر
متغیرها

9

اضطراب

1

استرس

**0/020

1

افسردگی

-0/077

**0/021

1

سالمت مذهبی

-0/062

0/010

**-0/212

1

سالمت وجودی

**- 0/116

**-0/171

**-0/222

0/606

1

-0/108

0/012

-0/000

0/110

0/872

سالمت معنوی کل

2

4

3

5

6

1

** ضرایب در سطح کمتر از  0/01معنادار میباشد.

بحث
در پژوهش حاضر میانگین نمره بعد مذهبی سالمت معنوی
بیماران  20/8/±0/1و میانگین نمره بعد وجودی سالمت معنوی
آنها  26/70±0بود .باالبودن زیرمقیاس بعد وجودی نسبت به
بعد مذهبی در سالمت معنوی میتواند نشاندهنده این مطلب
باشد که بیماران در شرایط بحرانی و مشکالت پیشآمده ،دچار
کشمکشها و دوگانگیهایی میان معنا و هدف میشوند و درد و
رنج ناشی از بیماری ،معنای زندگی و هدف از زندهبودن را در
آنها به چالش میکشاند ] .[11این قسمت از نتایج با یافتههای
پژوهش الهبخشیان و همکاران که در ارتباط با جامعه بیماران
مبتال به مولتیپل اسکروزیس ( )Multiple sclerosisصورت
گرفت ،همراستا میباشد ][20؛ درحالی که با یافتههای پژوهش
رضایی و همکاران ( )2008مغایر است ] .[21توجیه این امر را
32

میتوان در متفاوتبودن روند بیماری و میزان درد و رنج حاصل
از بیماریهای مورد مطالعه دانست (که در دو جمعیت با یکدیگر
متفاوت میباشد).
براساس نتایج پژوهش حاضر ،سطح سالمت معنوی بیشتر
افراد شرکتکننده در این پژوهش در محدوده متوسط و پس از
آن رو به باال قرار داشت .در این راستا ،نتایج پژوهش  Nelsonو
 )2002( Daviesاز یافتههای پژوهش حاضر حمایت میکنند؛
بهطوری که میانگین نمره کل سالمت معنوی افرد مبتال به
سرطان در این پژوهش متوسط گزارش شده است ] .[22،20در
مقابل ،یافتههای رضایی و همکاران حاکی از آن بود که بیشتر
بیماران مبتال به سرطان سینه تحت درمانهای مختلف ،از
سالمت معنوی باالیی برخوردار هستند ] Leung .[21و همکاران
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قنبری افرا و همکار

نیز با ارزیابی سالمت معنوی بیماران مبتال به سرطان در مرحله
پایانی زندگی گزارش کردند که سالمت معنوی افراد شرکتکننده
باال بوده است ] .[22از مقایسه نتایج مطالعات چنین برمیآید که
افراد در موقعیتهای اثباتشده مغایر با حیات ،ارتباطات معنوی
خود را تقویت میکنند و سعی مینمایند با برقراری یک سالمت
معنوی از آرامش روحی که در پی آن حاصل میشود ،برخوردار
گردند .با توجه به مطالعات مختلف بهنظر میرسد که رسیدن به
معنویت بهعنوان یک جنبه از سالمت روحانی ،اثرات مثبتی بر
سالمت فیزیولوژیک و اجتماعی افراد دارد ].[20،26
عالوهبراین ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان دادند که
میان دو بعد سالمت معنوی و نمره کل آن با اضطراب ،افسردگی
و استرس ،رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ بهطوری که با
افزایش نمره سالمت معنوی ،نمره استرس و افسردگی آنها
بهصورت چشمگیری کاهش مییابد .با درنظرداشتن این مطلب
که بسیاری از بیماران ،سالمت معنوی را بهعنوان عامل
ایجادکننده معنا و هدف بهعنوان ارتقادهنده کیفیت زندگی
میشناسند ،وجود این روابط دور از انتظار نمیباشد ].[27
همچنین ،دانستن این مطلب که ارتباطات معنوی ،ارتباط بین
سیناپسهای مهاری اضطراب و پاسخدهنده به فرایندهای عاطفی
را بیشتر میکنند ،برای تفسیر نتایج بهدستآمده حائز اهمیت
میباشد ].[28
از میان مطالعاتی که به نتایج مشابهی دست یافتهاند میتوان
به پژوهش  Breakو همکاران اشاره کرد .آنها در پژوهش خود
نشان دادند که از میان بیماران مبتال به ایدز ،افرادی که زندگی
را بر پایه معنویت پذیرفته بودند ،کیفیت زندگی بهتری نسبت به
زمان تشخیص بیماری داشتند ] .[21در تأیید این یافتهها ،نتایج
پژوهش  McCoubrieو  Daviesنیز ارتباط معنادار و معکوسی
را بین افسردگی و نمره سالمت معنوی نشان دادند ].[22
همچنین Romero ،و همکاران طی پژوهشی به ارتباط آماری
معناداری بین معنویت و اختالالت روانی در بیماران مبتال به
سرطان دست یافتند ] .[00در مقابل Blumenthal ،و همکاران
به رابطه معناداری میان سالمت معنوی دفعات حضور افراد در
کلیسا با بیماریهای قلبی و اضطراب و استرس دست نیافتند
] .[01دلیل احتمالی این تناقضات را میتوان در تفاوتهای
فرهنگی و مذهبی جوامع مورد پژوهش ،نوع برنامه کسب معنویت
و تفاوت در تعداد افراد مورد مطالعه دانست ].[02
درنهایت ،براساس نتایج حاصل از این پژوهش میتوان به
تأثیر عقاید معنوی در زندگی بهعنوان عاملی برای مقابله با
مشکالت جسمی و روانی ناشی از بیماریهای دشوار اشاره کرد.
در این راستا ،در جوامعی که باورهای غنی و دیرینهای بر آنها
حاکم است ،توجه به عقاید و نهادینهها ،مطلوبترین راه مراقبت
است؛ بنابراین ارتقای سالمت معنوی افراد مبتال به سندرم
کرونری حاد باید بهعنوان یکی از اولویتهای برنامه درمان قرار
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گیرد تا از عوارض زیانبار تخریبکنندهای همچون اضطراب،
افسردگی و استرس بیماران پیشگیری بهعمل آید؛ ازاینرو،
پیشنهاد میشود پیگیری بیماران پس از ترخیص و آموزش
گروهی در زمینه معنویت و بیماریها مدنظر کادر درمان قرار
گیرد .در این زمینه ،پیشنهاد میگردد در ارتباط با تأثیر دعا
بهصورت فردی و گروهی و مقایسه تأثیر آن دو با یکدیگر در
بیماران قلبی مطالعات بیشتری صورت گیرد .شایان ذکر است که
استفاده از جامعه آماری بیماران سندروم حاد عروق کرونر که
صرفاً به بیمارستانهای آموزشی -درمانی شهر قم مراجعه نمودند،
تعریف معیار ورود برای شرکتکنندگان در پژوهش ،بهکارگیری
پرسشنامه جهت جمعآوری اطالعات و عدم استفاده از سایر
روشها مانند مصاحبه و غیره از محدودیتهای این پژوهش
بهشمار میروند.
نتیجهگیری
براساس یافتههای پژوهش حاضر در ارتباط با مبتالیان به
سندروم کرونری حاد مشاهده میشود افرادی که نمره سالمت
معنوی بیشتری داشتند ،اضطراب ،استرس و افسردگی کمتری را
تجربه میکردند؛ ازاینرو ،با درنظرگرفتن تأثیرات انکارناشدنی
کنترل استرس و اضطراب بر روند درمان و تطابق با بیماری
میبایست در فرایند پذیرش و برخورد با مبتالیان به سندرم حاد
عروق کرونر در بیمارستان ،تمرکز بیشتری بر ارتقای سطح
سالمت معنوی این بیماران از سوی کارکنان پزشکی صورت
پذیرد .همچنین ،پیشنهاد میشود که پرستاران با حضور مشاوران
دینی ،برنامههای آموزشی خودمراقبتی را در بیمارستانها و حتی
پس از ترخیص با جدیت بیشتری پیگیری نمایند تا بتوان از این
طریق به افزایش سالمت معنوی و کاهش اضطراب ،استرس و
افسردگی بیماران کمک نمود .وجود جلسات گروهی و صحبت با
بیماران با حضور مشاوران دینی و پرستاران نیز میتواند تأثیر
بهسزایی در این زمینه داشته باشد که در این میان ،افراد باالتر از
 00سال با سابقه بیماری مزمن و مصرف داروی قلبی باید مورد
توجه بیشتری قرار گیرند .افزونبراین ،پژوهشگران توصیه
میکنند که مطالعاتی در زمینه ارتباط سالمت معنوی با کیفت
زندگی و سایر ابعاد روانی در جامعه بزرگتری از بیماران قلبی با
ویژگیهای فرهنگی و اعتقادی مختلف صورت گیرد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله پژوهشگران مراتب سپاس و قدردانی خود را از
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم ،مدیران و کارکنان
محترم بیمارستان کامکار و شهید بهشتی و تمامی بیمارانی که
اطالعات باارزش خود را در اختیار پژوهشگران قرار دادند ،اعالم
میدارند.
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