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Highlights


Spiritual ability was correlated with chronic pain acceptance.



There was no relation observed between spiritual insight and chronic pain acceptance.



Practice of religious beliefs was not correlated to chronic pain acceptance.

Abstracts
Spirituality and Practice of Religious Beliefs as related variables to psychological and physical well-being are
able to explain most of positive consequences in chronic pain sufferers. The aim of this study was to determine
predictor role of those variables in predicting pain experience acceptance in Rheumatoid arthritis patients. In
this correlative descriptive study, 80 Rheumatoid arthritis patients were chosen by purposive non-random
sampling method. They accomplished Spirituality Insight Appraisal Questionnaire, Practice of Religious
Beliefs Inventory (MABAD), and Chronic Pain Acceptance Questionnaire- Revised (CPQA-R). Data was
analyzed by Pearson correlation and multiple regression statistical tests. Spiritual ability (a spirituality
component) had significant role in predicting Activity engagement (a pain acceptance component) (p<0/01).
There was no relationship between practice of religious beliefs and pain acceptance considering result of this
study, when Spirituality presented in behavior (spiritual ability) can play effective role in predicting pain
experience acceptance in Rheumatoid arthritis patients. Spirituality only as an ideology cannot predict pain
acceptance in Rheumatoid arthritis patients.
Key word: Spirituality, Religious practice, Pain acceptance, Rheumatoid arthritis
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فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی ،زمستان  ،1396دورۀ  ،11شمارۀ 4

رابطۀ معنویتگرایی و عمل به باورهای دینی با پذیرش درد در بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید
مهرداد پورشهبازی ،1مهدی ایمانی ،2مهدیرضا
تاریخ دریافت1396/8/9 :

سرافراز3

تاریخ پذیرش1396/12/02 :

یافتههای اصلی



بین نگرش معنوی با پذیرش درد مزمن رابطه معنی داری وجود ندارد



عمل به باورهای دینی با پذیرش درد مزمن ،رابطهای نداشت.

چکیده
معنویتگرایی و عمل به باورهای دینی ،بهعنوان دو متغیر مرتبط با بهزیستی روانشناختی و جسمی ،در تبیین بسیاری از
پیامدهای مثبت روانشناختی در مبتالیان به درد مزمن سهیماند .در این پژوهش نقش احتمالی این متغیرها در پیشبینی
پذیرش درد (قبول درد و تعهد به انجام فعالیتها بدون اعتنا به حضور درد) در مبتالیان به بیماری آرتریت روماتوئید بررسی
شد .این پژوهش از نوع توصیفیهمبستگی بود .برای دستیابی به اهداف پژوهش ،تعداد  80بیمار مبتال به آرتریت روماتوئید به
روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند ،انتخاب شده و به پرسشنامۀ سنجش نگرش معنوی ،مقیاس عمل به باورهای دینی
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توانایی معنوی با پذیرش درد مزمن رابطه دارد.

(معبد) ،پرسشنامۀ ویرایششدۀ پذیرش درد مزمن پاسخ دادند .دادهها بهوسیلۀ ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
چندگانه تجزیهوتحلیل شد .یافتهها نشان داد که توانایی معنوی 13درصد از تغییرات تعهد به انجام فعالیتها (یکی از
درد و ارزشهای زندگی نداشت .بر این اساس ،هنگامیکه معنویتگرایی در رفتار فرد تجلی مییابد (توانایی معنوی) ،در
پیشبینی پذیرش تجربۀ درد و ارزشهای زندگی مبتالیان به درد مزمن مفید واقع میشود؛ اما اگر معنویتگرایی صرف ًا در
حوزۀ ذهنی باشد ،چنین پیامد مثبتی حاصل نخواهد شد.
واژگان کلیدی :معنویتگرایی ،عمل به باورهای دینی ،پذیرش درد ،آرتریت روماتوئید

*این مقاله ،ربگرفته از اپیانانمۀ کارشناسیارشد نویسندۀ اول است.
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 1دانشجوی کارشناسیارشد روانشناسی بالینی ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 2استادیار بخش روانشناسی بالینی ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز .ایران( .نویسندۀ مسئولDr.mahdiimani@gmail.com.
 3استادیار بخش روانشناسی بالینی ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز .ایران.
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مؤلفههای پذیرش تجربۀ درد) را پیشبینی میکند ( .)p<0/01ضمناً عمل به باورهای دینی رابطۀ معناداری با پذیرش تجربۀ
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مشکالت روانشناختی متعددی مؤثر بوده است ،این

مقدمه

شواهد موفقیتآمیز درزمینۀ درد مزمن تکرار نشده است

درد ،بهعنوان قدیمیترین تجربۀ بشری ،از بدو تولد تا

()21-25؛ بااینحال درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد 1که

پایان عمر ،در زندگی انسان حضور دارد و ابعاد متعدد

در سالهای اخیر محبوبیت فراوانی پیدا کرده است ()26؛

حسی و هیجانی آن ،زندگی را تحتالشعاع قرار میدهد

در درمان انفرادی ( ،)27گروهی ( )28و حتی اینترنتی

( .)1درصورتیکه درد بیش از  3ماه تداوم داشته باشد،

( )29درد مزمن به موفقیتهایی دست یافته است.

دربرابر درمانهای پزشکی مقاومت کند و ضرورتاً ناشی از
آسیب بافت بدن نباشد ،در طبقۀ «درد مزمن» قرار

انعطافپذیری

میگیرد ( .)2،3درد مزمن با شیوع قابلتوجه 19درصد در

روانشناختی به معنای ارتباط کامل و هشیارانه با لحظۀ

اروپا و 24درصد در ایران ،مشکل مهمی در حوزۀ سالمت

حال و تغییر یا تداوم رفتار در راستای رسیدن به

بهشمار میرود و با متغیرهای روانشناختی متعددی رابطه

ارزشهای زندگی است ( .)30مدل انعطافپذیری

دارد ( )4،5که ازجملۀ این متغیرها میتوان به افسردگی

روانشناختی ،درزمینۀ درد مزمن به پذیرش درد،

()6،7؛ اضطراب ()8,9؛ مشکالت خواب ()10,11؛ خستگی

درصورتیکه تالش برای کنترل آن بیاثر باشد یا

( )13 ,12و کاهش رضایت زناشویی ( )14اشاره کرد که

حوزههای مهم زندگی فرد را درگیر سازد تأکید میکند

موجب پریشانی روانشناختی و ناتوانی در مبتالیان به درد

( .)32 ,31پذیرش به معنای تجربۀ کامل و بیواسطه و

مزمن میگردد.

عاری از اجتناب ،انکار و درگیری آن دسته از رویدادهای

درد مزمن ،بیش از همه در میان افرادی شایع است

شخصی است که کنترل آنها از دست انسان خارج است.

که به بیماریهای مزمن مبتال هستند ( .)15یکی از

این متغیر که از دو عامل قبول درد 3و تعهد به انجام

شایعترین بیماریهای مزمن آرتریت روماتوئید است که با

فعالیتها 4بدون توجه به درد تشکیل شده است (،)33
عامل پیشبینیکنندۀ سالمت روانی مبتالیان به درد

از آن ،در تعامل با ماهیت درمانناپذیر و پیشبینیناپذیر

مزمن ( )34و مکانیسم کلیدی در جلوگیری از عود

شاخصهای بهزیستی

پریشانیهای روانشناختی مرتبط با درد مزمن ()35

روانشناختی و جسمانی در مبتالیان میشود (.)18-16

بهحساب میآید .باوجوداینکه نقش پذیرش در پیشبینی

متأسفانه ،درمانهای پزشکی ،دارویی و جراحی برای

متغیرهای مرتبط با پریشانی و سالمت روانشناختی

کاهش آرتریت روماتوئید و سایر انواع موقعیتهای مولد

بررسی شده است ،بهنظر نمیرسد تاکنون نقش متغیرهای

دردهای مزمن ناکافی بوده و در بهترین حالت اثر

پیشبینیکنندۀ پذیرش در مبتالیان به درد مزمن

محدودی دارد؛ ازاینرو مداخالت روانشناسی نیز برای

موردبررسی قرار گرفته باشد.

حلوفصل مشکالت مربوط به درد مزمن مورداستفاده قرار

معنویتگرایی 5و عمل به باورهای دینی 1دو متغیر

میگیرد .شواهد تجربی از اثربخشی اینگونه از مداخالت

مرتبط با سالمت روان محسوب میشوند .معنویتگرایی

خبر میدهند ( )19,20در دهههای اخیر درمان
پریشانیهای

روانشناختی

شناخته

1.

)acceptance and commitment therapy(act
psychological flexibility
3. pain willingness
2.

است.

4

. activity engagement

باوجوداینکه درمان شناختیرفتاری در بهبود اختالالت و

spirituality
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5.
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شناختیرفتاری بهعنوان مکتب متعارف در حلوفصل
شده

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.4.3.1

درد ،سفتی و التهاب مفاصل همراه بوده و درد مزمن ناشی
این بیماری موجب افت

روانشناختی2

است.

انعطافپذیری
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هدف درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد ،افزایش
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به باورهای دینی اشتباه گرفته میشود .درهرصورت

این مطلب که معنویتگرایی و عمل به باورهای دینی با

گرایش به معنویت و عمل به باورهای دینی پدیدههای

بهزیستی روانشناختی مبتالیان به درد مزمن رابطه دارد،

یکسانی نیستند؛ بلکه علیرغم ارتباط با یکدیگر،

در این پژوهش نقش احتمالی معنویتگرایی و نیز عمل به

ساختهای متمایزی بهحساب میروند .درحالیکه

باورهای دینی در پیشبینی ابعاد پذیرش درد مزمن در

معنویتگرایی و عمل به باورهای دینی مترادف با یکدیگر

مبتالیان به بیماری آرتریت روماتوئید بررسی میشود.

در نظر گرفته میشوند ،پژوهشگران به تفاوت این مفهوم

نتایج حاصل از یافتههای این پژوهش را میتوان برای

اذعان کردهاند .به گفتۀ زین بائر2و دیگران ( )36عمل به

شناخت بیشتر درزمینۀ رابطۀ معنویتگرایی و عمل به

باورهای دینی معموالً با عضویت و عقاید و مناسک رسمی/

باورهای دینی در بهزیستی روانشناختی مبتالیان به درد

سازمانی مشخص میگردد؛ درحالیکه معنویتگرایی

مزمن و نیز تصمیمگیری درزمینۀ اضافه کردن ابعاد

بااحساس نزدیکی به یک وجود قدرتمند و یا احساس

معنوی و مذهبی به درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد با

ارتباط متقابل با جهان و پدیدههای هستی تعریف

هدف سهولت پذیرش درد مزمن به کار بست.

میشود؛ بهعبارتدیگر عمل به باورهای دینی شامل افکار

روش

و رفتارهایی مربوط به کلیسا (مسجد در فرهنگ اسالمی

الف)طرح پژوهش و شرکت کنندگان

ایران) میشود؛ اما معنویتگرایی شامل احساسات و
تجربیاتی است که به جستوجوی معنا و هدف زندگی

طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است.

مربوط میشود (.)37

متغیرهای پیشبین در این پژوهش نگرش معنوی ،توانایی

از ادامۀ زندگی با بیماریهای مزمن ( ،)38,39کاهش

پژوهش دربرگیرندۀ کلیۀ مبتالیان به آرتریت روماتوئید در

افسردگی ( )40,41و کاهش تجربۀ درد ( )42به تأیید

شهر شیراز است که بهار و تابستان سال  1396برای

محققان رسیده است .اگرچه نقش معنویتگرایی و عمل

دریافت خدمات پزشکی به بخشهای روماتولوژی

به باورهای دینی در بهزیستی روانشناختی به متغیرهایی

بیمارستانهای شیراز مراجعه نمودهاند و نمونههای

همچون فراهمآوری حمایت اجتماعی ( )43و مقابلۀ

پژوهش به شیوۀ غیرتصادفی هدفمند و به تعداد  80نفر از

سازگارانه با استرس ( )44مرتبط دانسته میشود ،اما

بین افرادی انتخاب شدهاند که در مدتزمان یادشده به

ظاهراً از نقش احتمالی این دو متغیر در پذیرش درد

بخش روماتولوژی بیمارستان حافظ در شیراز مراجعه

مزمن غفلت شده است و نیاز به بررسی در این زمینه

کردهاند .افراد نمونه را ابتدا پزشک متخصص روماتولوژی

احساس میشود؛ بنابراین درد مزمن ،مشکل مهمی در

معاینۀ پزشکی کرده و سپس در صورت ابتال به آرتریت

حوزۀ سالمت است که شیوع قابلتوجهی داشته و با

روماتوئید ،به پژوهشگر معرفی میشدند؛ آنگاه براساس

پریشانیهای روانشناختی بسیاری همراه است .با توجه به

مشاهدات بالینی درمانگر ،در صورت رضایت آگاهانه و

اینکه پذیرش ،متغیر مهمی در بهبودی و پریشانی

نداشتن نشانههایی دالبر اختالالت گفتاری ،ادراکی و

1.

هشیاری ،دفترچۀ سؤاالت پژوهش را پر میکردند .دادهها

Practice of Religious Beliefs

2. Zinnbauer

43

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.4.3.1

مقابله با موقعیتهای مصیبتبار ،ازجمله چالشهای ناشی

درد و تعهد به انجام فعالیتها هستند .جامعۀ آماری این

] [ DOI: 10.52547/rph.11.4.43

نقش معنویتگرایی و عمل به باورهای دینی در

معنوی و عمل به باورهای دینی و متغیرهای مالک قبول
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مفهومبندیهای بسیاری را شامل میشود و غالباً با عمل

مبتالیان به درد مزمن بهحساب میآید و نیز با عنایت به
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پس از جمعآوری با نرمافزار  SPSS 22و با استفاده از

ایران در حد کامالً قابلقبول گزارش شده است (آلفای

شیوههای توصیفی ،ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل

کرونباخ.)0/91 :

رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس یکطرفه

-2مقیاس عمل به باورهای دینی (معبد)

تجزیهوتحلیل شدند.

این آزمون 25سؤالی ،کیفیت عمل و نه اعتقاد و

ب)ابزار و مواد

نگرش به باورهای دین اسالم را اندازه میگیرد .مواد

این پرسشنامه یک فرم 43سؤالی با پاسخهای

اداکردن نمازهای واجب از زمان رسیدن به سن تکلیف،

پنجگزینهای در مقیاس لیکرت است که در دانشگاه شهید

عمل به مستحبات همچون میزان مبادرت به نماز و روزۀ

بهشتی ،توسط ( )45طراحی شده است .طراحان این

مستحبی ،فعالیتهای مذهبی همچون عضویت در

آزمون ابتدا با توجه به مطالعات و مباحثات گروهی به

گروههای مذهبی و درنظرگرفتن مذهب در تصمیمگیریها

هفت محور از معنویت دست یافتند :معنا و هدف در

و انتخابهای زندگی همچون میزان اهمیت دیندار بودن

معنویت و مذهب،

دوستان و همکاران ،قرار میگیرد .سؤاالت آزمون با توجه

نوعدوستی ،توجه به بعد فرامادی و روحانی ،ویژگیهای

به رفتاریهای دینی رایج در افراد متدین مسلمان انتخاب

انسان معنوی و اثرات معنویت؛ سپس براساس این محورها

شده است .هر سؤال  5گزینه دارد که از  1تا 5

در ابتدا  46سؤال را با هدف سنجش نگرش معنوی

نمرهگذاری میشود؛ بنابراین نمرۀ صفر به معنی عمل

طراحی کرده و برای بررسی روایی صوری و محتوای در

نکردن به هیچیک از باورهای دینی و بیشترین نمره

اختیار  19استاد متخصص در حوزههای مرتبط همچون

نشاندهندۀ عمل به همه باورهای دینی است .ضریب

روانشناسی ،مشاوره ،روانشناسی تربیتی ،علوم قرآنی و

بازآزمایی این پرسشنامه  0/76و همسانی درونی آن

زندگی،

تجربههای معنوی،

حدیث و دروس حوزوی قرار دادند؛

 0/93گزارش شده است (.)46

سپس براساس

خردهمقیاس نگرش معنوی و توانایی معنوی دست یافتند.

مزمن1

این پرسشنامه حاوی  20سؤال و پاسخهای

خردهمقیاس اول دارای  24سؤال و دربرگیرندۀ بعد

هفتگزینهای در مقیاس لیکرت بوده که پذیرش تجربۀ

شناختی نگرش معنوی شامل ایمان به خدا و درک حضور

درد در بیماران مبتال به درد مزمن را اندازه گیری می

او ،درک معنا و هدف زندگی ،اعتماد به خدا ،امید،

کند .این پرسشنامه دارای دو خردهمقیاس است :تعهد به

توجه به خود و خدا و باور بهدرستی اعمال مذهبی و بعد

انجام فعالیتها (پیگیری فعالیتهای زندگی بدون اعتنا به

عاطفی نگرش معنوی ،شامل احساس آرامش ،ارتباط

درد) و قبول کردن درد (پی بردن به این نکته که تالش

مثبت با خدا ،درک محبت و توجه خداست .خردهمقیاس

برای اجتناب یا کنترل درد غالباً ناکارآمد است).

دوم نیز دارای  19سؤال بود و بعد رفتاری نگرش را که
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-3پرسشنامۀ پذیرش درد

نظرات استادان و تحلیل آماری به  43سؤال و دو

خردهمقیاس اول یعنی تعهد به انجام فعالیتها ،حاوی 11

شامل رابطۀ خوب با دیگران ،گذشت و بخشش ،تالش

سؤال تشکیل میشود که بهصورت معکوس نمرهگذاری

مسئولیتپذیری و اعتماد به خود میشود،

دربرمیگیرد .میزان همسانی درونی این پرسشنامه در
Chronic Pain Acceptance Questionnaire

44

1.
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سؤال بوده و خردهمقیاس دوم یعنی قبولکردن درد ،از 9

برای کمال و رسیدن به تعالی ،توکّل به خدا ،خدمت به
دیگران،
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-1پرسشنامۀ سنجش نگرش معنوی

آزمون در  4حوزۀ عمل به واجبات همچون کیفیت
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میگردد .نمرۀ کل پرسشنامه از حاصلجمع نمرات این

توانایی معنوی ،با افزایش نمرات در تعهد به انجام

دو خردهمقیاس بهدست میآید .ضریب همسانی درونی

فعالیتها در مبتالیان به درد آرتریت روماتوئید همراه

این پرسشنامه برای خردهقیاس اول (تعهد به انجام

است.

 0/78است ( .)33هنجاریابی این پرسشنامه در جمعیت

ازلحاظ مفروضههای تحلیل رگرسیون موردبررسی قرار

ایرانی به انجام رسیده است ( .)47ضریب آلفای کرونباخ

گرفتند .از آنجا که یکی از مفروضههای استفاده از تحلیل

در این پژوهش  0/89و ضریب بازآزمایی  0/71گزارش

رگرسیون ،وجود رابطۀ همبستگی معنادار بین متغیرهای

شده است؛ همچنین اعتبار همگرا در بررسی همبستگی با

پیشبین و مالک است و با توجه جدول  1مشخص

خودکارآمدی درد و اعتبار واگرا از طریق محاسبۀ

میگردد که تنها بین توانایی معنوی و تعهد به درد رابطۀ

همبستگی با ناتوانی جسمی تأیید شد (.)47

همبستگی معنادار وجود دارد و بهاینترتیب تحلیل
رگرسیون تنها با حضور این دو متغیر محاسبه شد .نتایج

یافتهها

تحلیل رگرسیون در جدول شماره  2درج شده است.

در این مطالعه از  80شرکتکننده در پژوهش 70 ،نفر

ضریب همبستگی برای مدل رگرسیون فوق برابر با

(87/5درصد) زن و  10نفر (10درصد) مرد بودند .میانگین

 r=0/36است که مجذور آن یعنی ضریب تبیین برابر با

سنی  49/5و انحراف معیار آن  12/14بود؛ همچنین 68

 R2=0/13و ضریب تبیین تصحیحشده نیز  0/12است .بر

نفر (85درصد) از شرکتکنندگان متأهل 10 ،نفر

این اساس ،توانایی معنوی 13درصد از تغییرات تعهد به

(12/5درصد) مجرد و  2نفر (2/5درصد) مطلقه بودند.

انجام فعالیتها را تبیین میکند.
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فعالیتها) برابر  0/82و برای عامل دوم (قبول درد) برابر با

پیش از انجام تحلیل رگرسیون ،شاخصهای آماری

الزم به ذکر است مفروضههای تحلیل رگرسیون اعم از
طبیعی بودن شکل توزیع ،نوع مقیاسهای اندازهگیری و
] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.4.3.1

سایر مفروضههای دیگر در تحلیل یافتهها برقرار بود.
براساس تحلیل همبستگی پیرسون که در جدول 1
نشان داده شده است مشخص گردید بین توانایی معنوی و
تعهد به انجام فعالیتها ،همبستگی مستقیم و مثبت و
معناداری وجود دارد .بر این اساس ،افزایش نمرات در
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جدول شماره  .1ماتریس ضرایب همبستگی بین نگرش معنوی ،توانایی معنوی و عمل باورهای دینی با ابعاد پذیرش درد

نگرش معنوی

107/7 ± 7/3

-0/07

0/21

توانایی معنوی

78/7 ± 6/6

-0/19

**0/36

عمل به باورهای دینی

103/6 ± 14/9

0/11

0/19

جدول شماره  .2پیش بینی تعهد به انجام فعالیتها بر اساس توانایی معنوی
متغیر

B

β

t

توانایی

0/66

0/36

0/36

0/13

0/12

11/28

11/90

0/001

p

مدل
30/45

R

R2

RΔ2

E.S

F

p

0/001

معنوی
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مؤلفهها

انحراف معیار  ±میانگین

قبول درد

تعهد به انجام فعالیت...

مرتبط با ارزشهای خود در زندگی بپردازد و از هرگونه

بحث
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی سهم نگرش معنوی،

تالشهایی که در راستای مدیریت درد صورت میگیرد،

توانایی معنوی و عمل به باورهای دینی در پیشبینی

عمدتاً شامل تالشهایی در راستای کنترل تجارب،

قبول درد و تعهد به انجام فعالیتها در مبتالیان به

رفتارها ،افکار و احساسات مربوط به درد است که به

آرتریت روماتوئید انجام پذیرفت .با تجزیهوتحلیل دادهها،

شیوههای دارویی ،جسمی ،رفتاری و روانشناختی صورت

مشخص گردید که از دو عامل تشکیلدهندۀ

میگیرد .این تالشها غالب ًا ناموفق بوده و بر پریشانی و

معنویتگرایی (نگرش معنوی و توانایی معنوی) ،عامل

ناتوانی مبتالیان به درد مزمن میافزاید ()32؛ درصورتیکه

توانایی معنوی قادر به پیشبینی معنادار یکی از ابعاد

پذیرش درد مزمن با کاهش پریشانیهای روانشناختی و

پذیرش تجربۀ درد به نام تعهد به انجام فعالیتهاست

ناتوانی همراه است (.)48

بهاینترتیب عامل توانایی معنوی13 ،درصد از تغییرات

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.4.3.1

تالشی برای انکار ،اجتناب و مدیریت درد دوری کند.

از طرف دیگر ،معنویتگرایی نیز با بهبود

واریانس تعهد به انجام فعالیتها (پیگیری فعالیتهای

پریشانیهای روانشناختی و ناتوانی رابطه دارد .افرادی که

پذیرش درد مزمن به معنای این است که فرد

میبرند ،از فواید معنویتگرایی در کاهش خلق افسرده

علیرغم حضور درد در زندگی خود ،به انجام فعالیتهای

خود استفاده میکنند ( .)39بهطورکلی احساس رابطۀ
46
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زندگی بدون اعتنا به درد) را پیشبینی میکند.

از وضعیتهای پزشکی مزمن و دردهای مزمن رنج
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زندگی میگردد ( .)49معنویتگرایی در کاهش استرس

باورهای دینی و پذیرش درد مشاهده نشد .ازآنجاکه یکی

مبتالیان به درد مزمن نیز اثرگذار است و نوعی مقابلۀ

از پیشفرضهای انجام تحلیل رگرسیون چندگانه ،وجود

هیجانمحور شناخته میشود ( )50که با عواطف مثبت در

رابطۀ همبستگی خطی معنادار بین متغیرهای پیشبین با

ارتباط است ()51؛ همچنین شواهد دیگری از رابطۀ

مالک است ،با مشاهدۀ نبود رابطۀ همبستگی معنادار بین

معنویتگرایی و کاهش ناتوانی خبر میدهند ( .)52عامل

عمل به باورهای دینی با پذیرش تجربۀ درد ،این متغیر از

مثبت دیگری از معنویتگرایی نیز در این پژوهش

تحلیل رگرسیون گامبهگام کنار گذاشته شد؛ بنابراین

مشخص شد که ناظر بر نقش پیشبینیکنندۀ توانایی

میتوان گفت که براساس یافتههای پژوهش حاضر ،عمل

معنوی درزمینۀ پذیرش درد مزمن (تعهد به انجام فعالیت

به باورهای دینی (اسالمی) در پذیرش تجربۀ درد مبتالیان

بدون اعتنا به حضور درد مزمن) است .بر این اساس

به آرتریت روماتوئید نقشی ندارد.

بهاحتمال بیشتری درد مزمن را میپذیرند و از مبارزه و

حاضر در تناقض است .در پژوهش مذکور که  122بیمار

اجتناب با آن خودداری خواهند کرد؛ درنتیجه قادر

مبتال به درد مزمن اسکلتیعضالنی را در برمیگرفت،

خواهند بود تا بدون اتالف زندگی خود درزمینۀ چالش با

مشخص شد که اعمال دینی شخصی همچون دعا ،مراقبه

درد ،حضور درد را در زندگی خود قبول کرده و به انجام

و استفاده از رسانههای مذهبی ،با پیامدهای ناشی از درد

فعالیتهای ارزشمند خود در زندگی بپردازند .بهنظر

مزمن در ارتباط است؛ بهعبارتدیگر افزایش انجام اعمال

میرسد علت اینکه عامل توانایی معنوی و نه نگرش

دینی با کاهش پیامدهای منفی مرتبط با درد مزمن در

معنوی ،با تعهد به انجام فعالیتها در ارتباط است ،این

ارتباط است .بهطور مشخص تعداد نمونههای آن پژوهش

است که توانایی معنوی ،بعد رفتاری معنویتگرایی بوده و

از پژوهش حاضر بیشتر بوده و نیز ابزار سنجش عمل به

از حالت ذهنی صرف خارج است؛ درواقع افرادی که

باورهای دینی کامالً متفاوت بوده است که احتماالً تناقض

توانایی معنوی باالیی دارند ،معنویت را در رفتارهای خود

بین یافتهها ،تا حدی به این دو عامل مربوط است.

فعالیتهای خود نیز موفقتر از بقیه هستند .الزم به ذکر

دینی در سازگاری با ناتوانی مورد تأیید قرار گرفت .در این

است که میزان  R2و ضریب بتا علیرغم معناداری مدل،

پژوهش از که از  100آزمودنی در سنین پیری تشکیل

باال نیست؛ اما باید توجه نمود که پذیرش تجربۀ درد

شده بود ،سؤاالت بازپاسخی دربارۀ نحوۀ سازگاری این

احتماالً با متغیرهای متعدد دیگری مثل وضعیت

افراد با موقعیتهای دشوار در ده سال اخیر که عمدت ًا

خانوادگی ،پایگاه اجتماعی/اقتصادی و ...نیز در ارتباط

شامل بیماریهای مزمن میشد ،مطرح گردید که دوسوم

است و نمیتوان انتظار داشت که عامل توانایی معنوی

زنان و یکسوم مردان از مفاهیم مذهبی مانند دعا ،توکل

سهم بزرگی در پیشبینی این متغیر داشته باشد .آنچه

و ایمان به خدا ،سخن گفتند .در جریان مصاحبههای

مشخص است این است که توانایی معنوی به میزان قابل

غیررسمی پژوهش حاضر نیز ،عمدۀ افراد نمونه از نقش

قبولی ،در پیشبینی پذیرش تجربۀ درد در بیماران مبتال

اعمال دینی مانند نماز ،دعا و فرستادن صلوات ،در

به آرتریت روماتوئید نقش دارد.

پذیرش درد سخن میگفتند؛ اما همانگونه که اشاره شد،
47
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نشان میدهند ()45؛ بههمین دلیل این افراد در پیگیری

در پژوهش دیگری ( )54نیز نقش عمل به باورهای
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افرادی که گرایش به معنویتگرایی در آنان بیشتر باشد،

یافتههای برخی پژوهشها ( )53با یافتۀ پژوهش
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مثبت با خدا موجب کاهش افسردگی و افزایش آرامش در

براساس یافتههای این پژوهش ،رابطهای بین عمل به

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی ،زمستان  ،1396دورۀ  ،11شمارۀ 4

درد مشاهده نشده است؛ بنابراین میتوان گفت که

میرسد هرگونه اقدامی که به افزایش معنویتگرایی و

برخالف پژوهشهای انجامشده ،در این پژوهش رابطۀ

تجلی رفتاری آن در بیماران مبتال به درد مزمن منجر

معناداری بین عمل به باورهای دینی و پذیرش تجربه درد

شود ،در پذیرش درد مبتالیان به آرتریت روماتوئید و

در مبتالیان به آرتریت روماتوئید مشاهده نشده است و

نهایتاً افزایش سالمت روان این افراد مؤثر باشد؛ بنابراین

علت این امر احتما ًال به تفاوت ابزارها و تعداد آزمودنیهای

توصیه میشود از درمانهایی که جهتگیریهای معنوی

پژوهش حاضر بازمیگردد.

دارند استفاده شود یا اینکه عناصر معنوی به درمانهای

درمجموع با توجه به یافتههای بهدستآمده در

روانشناختی موجود ،باالخص درمان مبتنیبر پذیرش و

پژوهش حاضر میتوان گفت توانایی معنوی بهعنوان یکی

تعهد که بر اهمیت پذیرش تأکید دارد ،اضافه شود .روشن

از ابعاد معنویتگرایی برخالف عمل به باورهای دینی،

است که اثربخشی احتمالی چنین اقداماتی درگرو تأیید

پذیرش تجربۀ درد در بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید

اثربخشی آنها در جریان تحقیقات علمی است و لذا نیاز

را پیشبینی میکند .در تبیین این یافته میتوان گفت از

به انجام پژوهشهای بیشتری در این زمینه احساس

آنجا که باورهای معنوی عمدت ًا توسط فرد ساخته میشود؛

میشود.

در قیاس با عمل به باورهای دینی که بیشتر از سوی
خانواده و سایر نهادها به فرد ارائه میشود در پذیرش
تجربۀ درد نقش دارد؛ زیرا ممکن است افراد در انتخاب
عقاید و رفتارهای دینی حق انتخاب چندانی نداشته باشند

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-21

در یافتههای پژوهش رابطهای بین این موارد و پذیرش

درنهایت با عنایت به یافتههای بهدستآمده ،بهنظر

و به هر صورت براساس احساس نیاز و درنتیجه تجربیات
زندگی به آن دست نیافته باشند؛ اما وقتیکه
] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.4.3.1

معنویتگرایی شکل رفتاری به خود میگیرد (توانایی
معنوی) میتواند در موقعیتهای دشوار همچون پذیرش
تجربۀ درد هم نقش خود را ایفا نماید .به تجربه دیده
میشود که افراد بسیاری پیرامون ما ،دارای اعتقادات
معنوی هستند ،اما این اعتقادات در همۀ آن افراد تجلی
رفتاری ندارد .بههرحال نگرش صرف تنها حالت ذهنی
دارد و ممکن است همچون بسیاری از نگرشهای دیگر
انسان نمودی در اعمال و رفتارهای انسانها نداشته باشد؛
اما هنگامیکه تجلی نگرشهای معنوی در رفتار مشاهده
میشود ،دیگر نمیتوان آن را با سایر گرایشهای ذهنی
باشد ،یکی دانست.
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