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Background and Purpose: AIDS is a disease that not only affects
physical health but also mental wellbeing of patients due to the myriad
social problems, dominant misconceptions, and social stigma. Therefore,
we aimed to investigate the relationship between religious coping strategies
and quality of life in HIV-positive patients.
Materials and Methods: This descriptive-correlational study was
performed on 105 HIV patients visiting the behavioral counseling centers
of Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran, in the first half
of 2013. The participants were chosen using the convenience sampling
method. The data collection instruments included the multidimensional
QOL questionnaire for AIDS (MQoL-HIV) and Aflak seir and Goleman’s
Religious Coping Styles Questionnaire. The obtained data were analyzed
using Pearson correlation coefficient and stepwise regression.
Results: The results showed a positive relationship between religious
coping styles (religious activities, charitable assessment, and active coping)
and quality of life, but a negative association was noted between religious
coping styles (negative feelings toward God and passive coping) and
quality of life. Regression analysis showed that the component of negative
feelings toward God (adjusted R2=0.35) plays the greatest role in the
quality of life of these patients.
Conclusion: Increased positive religious coping and reduced negative
religious coping can improve the quality of life in HIV patients. To
promote religious coping, educational programs can be used as a guideline
for rehabilitation of these patients.
Keywords: AIDS, Quality of life, Religious coping
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رابطه سبکهای مقابله مذهبی با کیفیت ...

دين و سالمت

مقاله پژوهشی
دوره  ،5شماره  ،2سال  9316صفحه.58-67 :

رابطه سبکهای مقابله مذهبی با کیفیت زندگی افراد  HIVمثبت

چكیده
 -1استادیار ،گروه روانشناسی،
واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،زاهدان ،ایران
 -2دانشجوی دکترای روانشناسی،
گروه روانشناسی ،دانشکده
روانشناسی ،دانشگاه آزاد
زاهدان ،زاهدان ،ایران

سابقه و هدف :ایدز یک بیماری است که به لحاظ ایجاد مشكالت اجتماعي
فراوان ،تفكرات سوء حاکم بر جامعه و برچسب اجتماعي ،نهتنها از جنبه جسماني بلكه از
بعد سالمت رواني نیز وضعیت بیماران را متأثر کرده و تمامي ابعاد زندگي افراد بیمار را
تحت تأثیر قرار ميدهد .در این راستا هدف از این پژوهش بررسي رابطه سبکهای مقابله
مذهبي و کیفیت زندگي بیماران  HIVمثبت ميباشد.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفي -همبستگي است .نمونه
پژوهش شامل  501بیمار  HIVمثبت تحت پوشش مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان بود که در شش ماهه اول سال  5931با روش نمونهگیری در

* مؤلف مسئول :مسعود رئیسی
گروه روان شناسی ،دانشکده
روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
زاهدان ،ایران
Email:
M_r.optometrist@yahoo.com

دسترس انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه مقابله مذهبي افالک سیر و
 Colemanو کیفیت زندگي چند بعدی مربوط به بیماران مبتال به ایدز بود و دادهها با
استفاده از آزمون همبستگي  Pearsonو رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که بین سبکهای مقابله مذهبي ()Coping Religious Styles
(فعالیت مذهبي ،ارزیابي خیرخواهانه و مقابله فعال) و کیفیت زندگي رابطه مثبتي وجود
دارد؛ اما رابطه بین سبکهای مقابله مذهبي (احساسات منفي نسبت به خدا و مقابله منفعل) و
کیفیت زندگي منفي ميباشد .نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکي از آن بود که مؤلفه

دريافت 11 :تیر 1۳۱6
اصالحات 7 :آذر 1۳۱6
پذيرش 26 :آذر 1۳۱6

احساسات منفي نسبت به خدا ( )R Adjusted=0/91بیشترین نقش را در تبیین کیفیت
زندگي این بیماران دارد.
استنتاج :افزایش مقابله مذهبي مثبت و کاهش مقابله مذهبي منفي در افراد HIV

مثبت ميتواند سبب بهبود کیفیت زندگي این بیماران شود .همچنین ميتوان از برنامهریزی
آموزشي جهت تقویت مقابله مذهبي بهعنوان راهکار مناسبي جهت توانبخشي این بیماران
استفاده کرد.
واژههای کلیدی :ایدز ،کیفیت زندگي ،مقابله مذهبي

 استناد :ثناگوی محرر ،غالمرضا؛ رئیسی ،مسعود؛ احمدی مقدم ،فاطمه سلطان .رابطه سبک های مقابله مذهبی با کیفیت زندگی افراد HIV

مثبت .دین و سالمت ،پاییز و زمستان 9316؛( 58-67 :)2(5فارسی).
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غالمرضا ثناگوی محرر ،1مسعود رئیسی ،*2فاطمه سلطان احمدی مقدم

2

غالمرضا ثناگوی محرر و همکاران

مقدمه
گسترش جهانی ،میزان باالی کشندگی و غیرقابلدرمان

زندگی است ( .)8در مقابله مذهبی از منابع مذهبی مانند

بودن آن همه دانشمندان علم پزشکی را به تفکر و تحقیق

دعا ،نیایش ،توکل و توسل به خداوند برای مقابله استفاده

واداشته است ( .)1این بیماری به لحاظ ایجاد مشکالت

میشود ( .)9یکی از جنبههای مهم کیفیت زندگی ،بعد

اجتماعی فراوان ،تفکرات سوء حاکم بر جامعه و برچسب

مذهبی -معنوی آن است که این جنبه بهویژه در افرادی

اجتماعی ،نهتنها از جنبه جسمانی بلکه از بعد سالمت

که با بیماریهای مزمن و تهدیدکننده زندگی رو به رو

روانی نیز وضعیت بیماران را متأثر نموده و منجر به بروز

هستند ،نادیده گرفته شده است .اگرچه تاکنون مطالعات

مشکالت فراوانی در فعالیتهای مفید و عالیق بیماران

بسیاری کیفیت زندگی و بهویژه جنبههای مرتبط با

میگردد ( .)2مواجهه فرد با این که وی به بیماری ایدز

سالمت آن را در افراد مبتال به ایدز بررسی نمودهاند؛ اما

مبتال است موجب بروز یک شوك روانی در وی میشود؛

تنها تعداد کمی از آنها نقش معنویت و مقابله مذهبی را

زیرا این بیماری از نظر ماهیت نحوه ابتال به لحاظ

در بهبود کیفیت زندگی این افراد مورد مطالعه قرار

اجتماعی بسیار نامطلوب بوده و موجب میشود که

دادهاند ( Pargament .)11معتقد است که در مواقع فشار

دوستان و اطرافیان از فرد مبتال اجتناب کنند و در نتیجه

و رویدادهای ناگوار ،معنی زندگی اهمیت بیشتری پیدا

شخص بیمار به لحاظ اجتماعی منزوی گردد (.)3

میکند و از این رو وی مقابله را بهعنوان جستوجوی

همچنین سبب میشود که انطباق فرد با بیماری ایدز به

معنی زندگی در مواقع فشار تعریف کرده است ( .)11باید

مدت زمان زیادی نیاز داشته باشد و به همین دلیل

توجه داشت که بیشتر مطالعات ذکرشده در ارتباط با

کیفیت زندگی افراد مبتال به ایدز که زمان زیادی از

ادیان دیگر صورت گرفته است و از آنجایی که باور و

ابتالی آنها نگذشته است بسیار پایین میباشد ( .)4طی

اعتقاد مسلمانان بر این میباشد که دین اسالم بهعنوان

دو دهه گذشته کیفیت زندگی ()Quality of Life

یک ایدئولوژی ،ارائهدهنده کاملترین و سالمتسازترین

بهمنظور تشخیص تفاوتهای موجود بین بیماران،

سبک زندگی بشریت است و احکام و دستورات آن

پیشبینی عواقب بیماری و ارزشیابی مداخالت درمانی

حوزههای وسیع اخالقی ،بین فردی ،بهداشتی و اجتماعی

مورد استفاده قرار گرفته است ( .)5کیفیت زندگی درجه

را شامل میشود؛ از این رو مطالعه علمی اثرات و نقش

احساس اشخاص از تواناییهای خود در مورد کارکردهای

معنویت و متغیرهای مذهبی در سالمت روانی یک

جسمی ،عاطفی و اجتماعی میباشد .در سالهای اخیر

ضرورت اساسی به نظر میرسد ( .)11در این راستا

بررسی کیفیت زندگی در مبتالیان به ایدز اهمیت ویژهای

پیراسته مطلق و نیکمنش ( )1391در پژوهشی نشان

یافته است ( .)6کیفیت زندگی احساس رضایت از زندگی

دادند که بین معنویت و کیفیت زندگی ارتباط مثبتی

میباشد و این زندگی ممکن است با سالمتی همراه باشد

وجود دارد؛ بنابراین میتوان گفت که معنویت بر کیفیت

یا نباشد؛ بنابراین کیفیت زندگی مفهوم وسیعی دارد که

زندگی بیماران مبتال به ایدز اثرگذار است و میتوان آن را

شامل تمامی ابعاد زندگی میگردد و سالمت ،مرکز ثقل

بهعنوان یک روش مقابلهای برای ارتقای سالمت روان و

کیفیت زندگی است ( .)7موضوع دیگری که در سالهای

افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتال به ایدز مورد استفاده

اخیر بهطور گسترده درباره افراد مبتال به بیماریهای

قرار داد ( .)12ویزه و همکاران نیز که پژوهشی را در

مزمن مانند ایدز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است،

ارتباط با تمامی زنان مبتال به ایدز تهران ( 112نفر) در

سبکهای مقابله مذهبی میباشد .از جمله دیدگاههای

سالهای  1384-85انجام دادند به این نتیجه دست

موجود در مورد نقش مذهب در زندگی انسان ،تلقی

یافتند که کیفیت زندگی در زنان مبتال به ایدز بر حسب
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ایدز یک بیماری است که سرعت انتقال زیاد،

مذهب بهعنوان نوعی سبک مقابله با تنش و تنیدگیهای

رابطه سبکهای مقابله مذهبی با کیفیت ...

اعتقادات مذهبی و رضایت زناشویی دارای رابطه معنادار

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که در شهرهای زاهدان،

میباشند ( .)13همچنین  Vanceو همکاران و  Wernerو

سراوان ،ایرانشهر ،چابهار ،نیکشهر و سرباز ساکن بودند و

همکاران در مطالعات خود نتیجه گرفتند که اثرات مثبت

جهت انجام فعالیتهای درمانی و توانبخشی در شش

معنویت در عملکرد زیستی -روانی افراد بزرگسال مبتال

ماهه اول سال  1392از فروردین تا شهریور مراجعه کرده

به ایدز و دیگر بیماریهای مزمن ،رسیدن به سنین باالتر

بودند ،تشکیل دادند .نمونه پژوهش  115نفر از افراد

و زندهماندن را تسهیل میکند و سبب بهبود کیفیت

 HIVمثبت تحت پوشش مراکز مشاوره دانشگاه علوم

زندگی آنها میشود ( Caroline .)14،15منافع

پزشکی زاهدان بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند.

دركشده از مقابله مذهبی و معنوی در افراد بزرگسال

معیار ورود افراد به پژوهش برخورداری از شرایط جسمی

مبتال به ایدز را اینگونه ذکر کرده است .1 :تداعی آرامش

و روحی مناسب و داشتن پرونده فعال در مراکز

عواطف و احساسات؛  .2افزایش قدرت ،توانمندسازی و

بیماریهای رفتاری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی

کنترل؛  .3تسهیلکننده بار عاطفی بیماری؛  .4درك

زاهدان بود .معیار خروج نیز عبارت بود از :داشتن شرایط

حمایت اجتماعی و احساس تعلق؛  .5ارائه حمایت معنوی

جسمی و روحی نامناسب و عدم همکاری مناسب.

از طریق یک رابطه شخصی با خدا که این منافع

پیش از کسب موافقتنامه کتبی از دانشگاه علوم

دركشده نشاندهنده اثر مکانیسمهای بالقوه مذهب و

پزشکی زاهدان ابتدا بهصورت شفاهی با مسئوالن مربوطه

Tuck

گفتگو شد و هدف پژوهش برای آنها بیان گردید و

و همکاران و  Coenigو همکاران نشان دادند که معنویت

رضایت آن مرکز برای انجام پژوهش کسب شد .پس از

ارتباط معناداری با کیفیت زندگی ،حمایت اجتماعی،

تأیید و ثبت پروپوزال ،برای کسب موافقتنامه کتبی یک

راهبردهای مقابلهای مؤثر و منفی و پریشانی روانی دارد و

نسخه از پروپوزال جهت طرح و بررسی در کمیته اخالق

حتماً باید بهعنوان یک متغیر برای در نظر گرفتن عوامل

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به معاونت پژوهشی تحویل

روانی -اجتماعی و کیفیت زندگی افراد مبتال به ایدز

داده شد .پس از اعالم نظر کمیته اخالق دانشگاه علوم

گنجانده شود .شایان ذکر است که نزدیک به نیمی از

پزشکی زاهدان ،موافقتنامه کتبی با رعایت مالحظات

راهبردهای مقابلهای را که آنها توصیف کرده بودند در

اخالقی صادر گردید و در آن نداشتن ارتباط مستقیم

رابطه با دین بوده است ( .)17،18تأثیر تمامی این عوامل

پژوهشگر با بیمار و تکمیلنمودن پرسشنامه توسط

و آگاهی فرد از اینکه بیماری وی غیرقابلدرمان است

کارشناسان مراکز بهداشتی و درمانی مربوطه مورد تأکید

میتواند موجبات ناامیدی و افسردگی در وی را فراهم

قرار گرفت .در ادامه در یک کارگاه آموزشی که تمامی

آورد و منجر به این شود که فرد در کوتاهمدت به لحاظ

کارشناسان شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم

روانشناختی و اجتماعی با مشکالت زیادی مواجه گردد؛ از

پزشکی زاهدان در آن حضور داشتند ،هدف و روش

این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبکهای

اجرای پژوهش و نحوه تکمیل پرسشنامهها آموزش داده

مقابله مذهبی در کیفیت زندگی افراد  HIVمثبت

شد .سپس پرسشنامهها به کارشناسان مراکز مشاوره

طرحریزی شده است.

شهرستان تحویل داده شد تا در اختیار بیمارانی که برای

معنویت بر تنظیم روانی میباشند ( .)16عالوهبراین

مشاوره و درمان به مرکز مراجعه میکنند قرار گیرد.
مواد و روشها

تحلیل پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی -همبستگی

صورت گرفت .در سطح توصیفی از فراوانی و در سطح

میباشد .جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد  HIVمثبت

استنباطی از همبستگی  Pearsonو رگرسیون گام به گام
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طول مدت ابتال ،وضعیت روانی ،استرسهای محیطی،

دارای پرونده فعال در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری

غالمرضا ثناگوی محرر و همکاران

استفاده شد و در نهایت دادهها توسط نرمافزار

پردازش گردید .در این پژوهش از پرسشنامه کیفیت

عبارت) را مورد ارزیابی قرار میدهد .نحوه پاسخدهی به

زندگی چند بعدی مربوط به ایدز که توسط سازمان

پرسشنامه بهصورت  5گزینهای بوده و دامنه پاسخها از

بهداشت جهانی تهیه گشته و در کشورهای مختلف جهان

"اصالً تا خیلی زیاد" متغیر میباشد .نمرهگذاری آن نیز از

به کار گرفته شده است ،استفاده گردید .این پرسشنامه

 1تا  4است .در این ارتباط در یک نمونه  185نفری

دارای  41سؤال است که پاسخهای آن بر روی یک

از دانشجویان دانشگاه شیراز همبستگی باالیی بین

مقیاس لیکرت  7درجهای از هرگز تا همیشه قرار دارد.

پرسشنامه مقابله معنوی  )21( Strangبا مقیاس مقابله

این پرسشنامه دارای  7خردهمقیاس میباشد که عبارت

مذهبی ایرانی بهدست آمد .پایایی این ابزار با آلفای

هستند از :سالمت روانشناختی ،عملکرد جسمانی ،روابط

کرونباخ برای فعالیت مذهبی  ،1/89ارزیابیهای

بین فردی ،عملکرد شناختی ،مسائل اقتصادی ،رابطه با

خیرخواهانه  ،1/79احساسات منفی نسبت به خدا ،1/79

همسر و مراقبتهای پزشکی ( Kemmler .)19و همکاران

مقابله منفعل  1/72و مقابله فعال  1/79گزارش شده

در پژوهشی که به منظور استانداردسازی این پرسشنامه

است .الزم به ذکر است که آلفای کرونباخ این پرسشنامه

انجام دادند ،میزان ضریب پایایی درونی خردهمقیاسهای

در پژوهش حاضر معادل  1/74بهدست آمد.

این آزمون را بین  1/74تا  1/85بهدست آوردند (.)19
میزان ضریب پایایی با استفاده از آزمون -آزمون مجدد

یافتهها

نیز برابر با  1/67بهدست آمد (از  1/48تا  .)1/89در

نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر  115نفر از افراد

پژوهشی مشابه در ایران پرسشنامه مورد نظر توسط ویزه

 HIVمثبت بودند .یافتههای توصیفی نشان داد که به

و مرادی در سال  1385ترجمه گردید و از آنجایی که

لحاظ جنسیت بیشترین فراوانی مربوط به مردان با 68

برخی از سؤاالت این پرسشنامه با فرهنگ ایرانی مطابقت

نفر ( 64/8درصد) میباشد و زنان با  37نفر (35/2

نداشت ،به پیشنهاد این گروه از صاحبنظران در این

درصد) در جایگاه بعد قرار دارند .از نظر وضعیت تأهل نیز

سؤاالت تغییراتی اعمال شد تا با فرهنگ ایرانی همخوانی

بیشترین فراوانی مربوط به افراد متأهل با  66نفر (62/9

داشته باشد .در مرحله بعد پرسشنامه مورد نظر در یک

درصد) است و پس از آن افراد مجرد با  21نفر (21

مرحله آزمایشی بر روی  31نفر از بیماران مبتال به ایدز

درصد) در رتبه بعد جای گرفتهاند .کمترین فراوانی نیز

اجرا گردید که ضریب آلفای کرونباخ آن معادل 1/88

مربوط به افراد مطلقه یا همسر فوتشده با  18نفر (17/1

بهدست آمد که باالترین میزان آن مربوط به خردهمقیاس

درصد) میباشد .به لحاظ توزیع سنی افراد  HIVمثبت

رابطه با همسر  1/93و کمترین آن مربوط به خردهمقیاس

نیز بیشترین فراوانی بهترتیب در گروههای سنی  25تا

عملکرد شناختی  1/71بود (.)13

 41سال با  62نفر ( 59درصد) و  41سال به باال با 29

پرسشنامه مقابله مذهبی ایرانی که توسط افالك سیر

نفر ( 27/6درصد) است و کمترین فراوانی مربوط به گروه

و  Colemanدر سال  2111تهیه شده است دارای 22

سنی  12تا  25سال با  14نفر ( 13/3درصد) میباشد .در

عبارت میباشد که قابلمقایسه با پرسشنامه مقابله

این پژوهش برای بررسی ارتباط مؤلفههای مقابله مذهبی

مذهبی  Pargamentبوده و در آن  11آیتم از پرسشنامه

با ابعاد کیفیت زندگی از آزمون همبستگی

مقابله مذهبی  Pargamentکه قابلکاربرد برای مسلمانان

استفاده شد که نتایج آن در جدول  1ارائه شده است.

میباشد اقتباس شده است و هریک از ابعاد فعالیتهای

همانطور که مالحظه میشود "فعالیت مذهبی" با

مذهبی ( 6عبارت) ،احساسات منفی نسبت به خدا (4

مؤلفههای سالمت روانشناختی ،عملکرد جسمانی ،رابطه

عبارت) ،ارزیابیهای خیرخواهانه ( 6عبارت) ،مقابله

با همسر و مراقبت پزشکی رابطه مثبت و معناداری دارد؛

12
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مذهبی منفعل ( 3عبارت) و مقابله مذهبی فعال (3

رابطه سبکهای مقابله مذهبی با کیفیت ...

جدول  :1نتايج همبستگی  Pearsonبین ابعاد کیفیت زندگی با مؤلفههای مقابله مذهبی ()n=101
فعالیت مذهبی

متغیرها

احساسات منفی

ارزيابی خیرخواهانه

مقابله منفعل

مقابله فعال

عملکرد جسمانی

**1/374

-1/122

**1/267

-1/173

روابط بین فردی

**1/641

**-1/536

**1/587

**-1/328

**1/521

عملکرد شناختی

1/167

*-1/243

1/183

-1/184

1/113

مسائل اقتصادی

1/165

-1/127

1/132

-1/173

**1/341

رابطه با همسر

**1/671

**-1/655

** 1/617

**-1/447

**1/343

**1/495

**-1/581

** 1/518

*-1/217

**1/369

مراقبت پزشکی
*()P>1/15؛ ** ()P>1/11

جدول  :2نتايج رگرسیون گام به گام جهت پیشبینی کیفیت زندگی براساس مؤلفههای مقابله مذهبی
متغیر مالک

متغیر پیشبین

R

R Adjusted

بتا

T

معناداری

کیفیت زندگی

احساس منفی

1/61

1/35

** -1/61

-7/176

1/111

*()P>1/15؛ ** ()P>1/11

اما رابطه "احساسات منفی" با مؤلفههای عملکرد

زندگی میباشند .از سوی دیگر ضریب استاندارد بتا بیانگر

شناختی ،سالمت روانشناختی ،روابط بین فردی ،رابطه با

آن است که چنانچه نمره کیفیت زندگی به اندازه یک

همسر و مراقبت پزشکی منفی و معنادار میباشد .از

نمره تغییر کند ،احساسات منفی به میزان  1/61نمره

سوی دیگر "ارزیابی خیرخواهانه" با مؤلفههای سالمت

تغییر مییابد.

روانشناختی ،عملکرد جسمانی ،روابط بین فردی ،رابطه
با همسر و مراقبت پزشکی رابطه مثبت و معناداری

بحث

دارد؛ اما رابطه "مقابله منفعل" با مؤلفه های سالمت

بیماریهای مزمن مانند ایدز باعث پایینآمدن

روانشناختی ،مراقبت پزشکی ،روابط بین فردی و رابطه با

کیفیت زندگی بیماران میشود .امروزه دولتها و

همسر منفی و معنادار میباشد" .مقابله فعال" نیز رابطه

سیستمهای بهداشتی در سراسر جهان به بهبود کیفیت

مثبت و معناداری با مؤلفههای عملکرد جسمانی ،روابط

زندگی مردم خود توجه دارند و میکوشند تا با

بین فردی ،مسائل اقتصادی ،رابطه با همسر و مراقبت

بهکارگیری خدمات بهداشتی -درمانی و شیوههای نوین

پزشکی دارد.

درمانی ،رفاه جسمی ،روانی و اجتماعی افراد و جامعه را

برای پیشبینی کیفیت زندگی براساس مؤلفههای

بیشتر تأمین کنند و آثار ابتال به بیماریها را کاهش

مقابله مذهبی از رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتایج

دهند .اصوالً تشخیص ایدز و ابتالی به آن ممکن است

آن در جدول  2قابلمشاهده میباشد .باید توجه داشت که

افراد را در معرض این سؤال قرار دهد که ادامه زندگی با

از بین  5متغیر پیشبین (فعالیتهای مذهبی ،احساسات

این مشکل بزرگ چه معنایی خواهد داشت و باید از چه

منفی نسبت به خدا ،ارزیابی خیرخواهانه ،مقابله مذهبی

ماهیتی برخوردار باشد و اینکه اساساً در چنین شرایط

منفعل و مقابله مذهبی فعال) تنها متغیر "احساسات منفی

مبهمی آن هم برای مدت زمان طوالنی چگونه باید ادامه

نسبت به خدا" وارد معادله شده است؛ بهطوری که

حیات داد (.)21

همبستگی این متغیر با کیفیت زندگی برابر با 1/61میباشد.
به عبارت دیگر "احساسات منفی نسبت به خدا" بهتنهایی
تقریباً  35درصد از تغییرات کیفیت زندگی افراد

در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه
سبکهای مقابله مذهبی و کیفیت زندگی افراد

HIV

HIV

مثبت انجام شد .نتایج نشان داد که بین سبکهای مقابله

مثبت را تبیین میکند؛ بنابراین احساسات منفی

مذهبی و کیفیت زندگی در افراد  HIVمثبت رابطه

( )P<1/11 ،Beta=-1/61پیشبینیکننده منفی کیفیت

معناداری وجود دارد؛ بهطوری که این رابطه بین
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سالمت روانشناختی

*1/192

**-1/459

**1/287

*-1/239

1/124
**1/329

غالمرضا ثناگوی محرر و همکاران

فعال با ابعاد کیفیت زندگی مثبت است؛ اما رابطه

ناشی از ابتال به بیماری ،فرد از قدرت کافی در کنترل

مؤلفههای احساسات منفی نسبت به خدا و مقابله منفعل

شرایط نامساعد اطراف خود برخوردار نمی باشد؛

با کیفیت زندگی منفی میباشد .این نتایج با یافتههای

درحالی که با بهکارگیری سبک های مقابله مذهبی

شماری از مطالعات همخوانی دارد .در این راستا پیراسته

مثبت می تواند سرنوشت زندگی خود را به قدرت

مطلق و نیکمنش ( ،)1391مرادی و ویزه ( )1385و

خداوند واگذار کرده و احساس کنترل بیشتری بر

مالزاده و همکاران ( )1387عنوان نمودند که معنویت و

محیط داشته باشد؛ اما استفاده فرد  HIVمثبت از

مقابله مذهبی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به ایدز

سبک های مقابله منفی (احساسات منفی نسبت به خدا

اثرگذار میباشند.

و مقابله منفعل) در واکنش به بیماری خود و این
HIV

احساسات منفی که چرا از بین این همه انسان او به

در این پژوهش نشان داده شد بیماران

مثبتی که به میزان بیشتری از مقابله مذهبی مثبت

این بیماری مبتال شده است و نیز اینکه خدا به او و

استفاده می کردند از سالمت روان بیشتری برخوردار

سرنوشتی که د ر انتظار او می باشد توجهی ندارد سبب

بودند و کیفیت زندگی بهتری داشتند؛ از این رو

بروز افسردگی و افکار آشفته دیگر می شود؛ بنابراین

می توان معنویت را به عنوان یک روش مقابله ای برای

فرد تمایل دارد که اطالعات مربوط به بیماری خود را

ارتقای سالمت روان و افزایش کیفیت زندگی بیماران

حفظ کند و دیگران را از نوع بیماری خود آگاه نسازد

مبتال به ایدز مورد استفاده قرار داد .نتایج پژوهش

که این امر به مرور زمان سبب کاهش ارتباط وی با

محمدپور و پارسا یکتا ( )1389نیز بیانگر آن بود که

خانواده و به ویژه همسرش می شود و تمامی این عوامل

سه درونمایه اصلی در بیماران مبتال به ایدز عبارت

در نهایت منجر به کاهش سالمت روانشناختی ،ارتباط

هستند از :بازیابی مذهب و ارتباط با خدا ،جبران

بین فردی و رابطه با همسر فرد  HIVمثبت می گردد.

(سعی در تالفی نقایص و کاستی های گذشته) و

نتایج بیانگر آن هستند که مقابله مذهبی پایینتر با

تکامل یافتگی یا حرکت در مسیر متعالیتر شدن .از

تجربه بیشتر عالئم جسمانی در افراد مبتال به ایدز ارتباط

سوی دیگر یافته های پژوهش حاضر با نتایج مطالعات

دارد .سالمت معنوی یا احساس زندگی هدفمند و

 )2112( Caroline ،)2118( Vansو )1997( Coenig

متصلبودن به یک قادر متعال ممکن است سالمت

همخوانی داشت و بیان گر آن بود که اثرات مثبت

جسمانی و روانی فرد را با کمک ساز و کارهای

معنویت در عملکرد زیستی -روانی در افراد بزرگسال

فیزیولوژیکی ،روانشناختی و اجتماعی افزایش دهد (.)22

مبتال به ایدز ،رسیدن به سنین باالتر و زنده ماندن را

اعتقادات مذهبی قوی میتواند منجر به بهبود روابط

تسهیل می کند و سبب بهبود کیفیت زندگی این افراد

شخصی و اجتماعی فرد گشته ،توان او را در چالش با

می شود .همچنین افزایش مقابله مذهبی ،بار عاطفی

موقعیتهای غیرقابلانتظار و مشکلآفرین زندگی بیشتر

بیماری را تسهیل می کند ،حمایت معنوی از طریق یک

کند ،سازگاری وی را با محیط اطرافش افزایش دهد و در

رابطه شخصی با خدا را ارائه می دهد و ترس از مرگ را

نهایت بهعنوان یک عامل محافظتی در برابر افسردگی و

تسکین می بخشد .آن دسته از بیماران مبتال به ایدز که

سایر مشکالت روانشناختی به کار رود و سبب بهبود

به میزان بیشتری از سبک های مقابله مذهبی استفاده

کیفیت زندگی افراد  HIVمثبت شود (.)23

می کنند قادر هستند با وجود تجربه شرایط بسیار

از سوی دیگر مشاهده شد که از بین  5متغیر

ناگوار بیماری ،معنا و مفهوم تازه ای را در زندگی خود

پیشبین (فعالیت های مذهبی ،احساسات منفی نسبت به

بیابند و شرایط روحی و روانی بهتری را تجربه کنند.

خدا ،ارزیابی های خیرخواهانه ،مقابله مذهبی منفعل و
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مؤلفههای فعالیت مذهبی ،ارزیابی خیرخواهانه و مقابله

نکته دیگر این است که به دلیل آسیب های شدید

رابطه سبکهای مقابله مذهبی با کیفیت ...

مؤلفه احساسات منفی بهتنهایی  35درصد از کیفیت

مذهبی در بیماران و همچنین ترغیب و توجیه آنها

زندگی را پیشبینی میکند .نتایج پژوهش  Wernerو

نسبت به انجامدادن اعمال مرتبط با آن میتواند کیفیت

همکاران  2116نیز بیانگر آن بود که  21تا 61درصد از

زندگی را در این بیماران افزایش دهد .همچنین

متغیرهای سالمت روانی افراد مبتال به ایدز توسط

نهادینهشدن باورهای معنوی -مذهبی و تقویت آنها در

باورهای مذهبی و سبکهای مقابلهای تبیین میشود.

این بیماران موجب میشود که آنها مشکل خود را در

این پژوهشگران دریافتند که استفاده از مذهب موجب

متن گستردهای قرار دهند و بیشتر پذیرای بیماری خود

کاهش بیماری های روانی و راهبردهای مقابلهای سالمتر

باشند .از سوی دیگر باعث میشود که آنها خودباوری و

در افراد مبتال به ایدز میگردد که این مهم را میتوان با

عزت نفس خود را افزایش دهند که این موارد در نهایت

یافته های پژوهش حاضر همخوان دانست .استفاده بیشتر

موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران میشود؛ بنابراین

از سبک مقابله "احساسات منفی" کاهش سطح کیفیت

یافتههای این پژوهش میتواند به درمانگران و

زندگی افراد  HIVمثبت را به دنبال دارد؛ درحالی که

روانشناسان بالینی در زمینه توانبخشی و سازگارشدن با

برخی از بیماران در چنین وضعیت روحی تمامی غمها را

بیماری کمک کند؛ بهطوری که آنها در برنامههای

درون خود میریزند و دم برنمیآورند ،برخی زبان به ناله،

درمانی توجه خاصی به سبکهای مقابله مذهبی بهویژه

شکوه ،نفرین و دعا میگشایند و عدهای دیگر کنترل

"احساسات منفی" داشته باشند.

عصبی خود را از دست داده ،گاه پرخاشگری میکنند و
گاه افسرده و غمگین خود را به انزوا میکشانند.

محدودیتهای پژوهش

مهمترین کمک به اینگونه بیماران در چنین شرایط

در پژوهش حاضر وضعیت خاص و شرایط جسمی و

روحی و روانی ،یافتن راه حلی است که فرد بیمار و

روحی نامناسب آزمودنیها ،عدم همکاری تعدادی از

خانواده اش بتوانند براساس آن خود را با شرایط جدید

نمونههای مورد پژوهش و نبود ارتباط مستقیم بین

وفق دهند و یا به عبارت دیگر سازگار کنند .بدینمنظور

پژوهشگر با نمونهها از محدودیتهای پژوهش به شمار

باید شرایط جدیدی را ایجاد کرد که در آن میان فرد،

میرود.

خانواده وی و بیماری رابطهای برقرار شود که در آن
احساس آرامش و امنیت کنند .شایان ذکر است که

پیشنهادات

برقراری این ارتباط باید به گونهای تعلیم داده شود تا

پیشنهاد میشود مطالعات مشابهی در ارتباط با

دوباره تعادل جسمی ،روانی ،رفتاری و شخصیتی فرد

نمونههایی با فرهنگهای متفاوت صورت گیرد .همچنین

بیمار و اطرافیانش به آنها بازگردد.

انجام مطالعاتی با همین متغیرها بر روی دیگر بیماران
صعبالعالج نیز توصیه میشود .عالوهبراین با توجه به

نتیجهگیری
پژوهش حاضر نشان داد که بین سبکهای مقابله
مذهبی و کیفیت زندگی افراد  HIVمثبت رابطه وجود

اینکه پژوهش حاضر به روش مقطعی صورت گرفت،
انجام پژوهش های تجربی با موضوع مشابه پیشنهاد
میشود.

دارد؛ از این رو میتوان گفت که عقاید و باورهای مذهبی
افراد با ابعاد مختلف کیفیت زندگی تعامل دارند .با توجه
به رابطه مثبت بین مقابله مذهبی و کیفیت زندگی و نیز
نقش مؤلفههای مقابله مذهبی در پیشبینی کیفیت
دین و سالمت ،دوره  ،5شمــاره  ،2پاییز و زمستان 6931

حمایت مالی
این پژوهش بدون هر گونه حمایت مالی به انجام
رسیده است.
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مقابله مذهبی فعال) برای پیشبینی کیفیت زندگی،

زندگی بیماران مبتال به ایدز ،تقویت معنویت و نگرش

غالمرضا ثناگوی محرر و همکاران

.وجود ندارد

مالحظات اخالقی
نویسندگان اعالم میدارند که در این پژوهش تمامی
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تشکر و قدردانی
بدینوسیله از کارشناسان مراکز مشاوره بیماریهای
رفتاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و بیمارانی که

،اصول اخالقی مرتبط از جمله محرمانهبودن پرسشنامهها
رضایت آگاهانه شرکتکنندگان در پژوهش و اختیار
.خروج از آن رعایت شده است

پژوهشگران را در انجام این پژوهش یاری رساندند
.سپاسگزاری میشود

تضاد منافع
شایان ذکر است که تضاد منافعی در این پژوهش
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