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Background and Purpose: Cardiovascular disease is a chronic
condition which imposes an economic burden on the individual and
community. The purpose of this study was to investigate the effectiveness
of positivist psychology education with the Islamic approach on
psychological capital in cardiovascular patients.
Materials and Methods: This semi-experimental study was conducted
on cardiovascular patients referring to health centers in Babol, Iran, during
2017. A total of 24 patients were selected using available sampling method
and randomly assigned into two experimental and control groups. The
experimental group received positivist psychology education with Islamic
approach during eight weekly sessions. Moreover, the psychological capital
questionnaire (Luthans, 2007) was used to collect data.
Results: The results of descriptive statistic and psychological capital
scores indicated improvements in the status of the participants in the
experimental group, compared to those in the control group. In addition, the
results of t-test showed that positivist psychology education with Islamic
approach significantly enhanced the mean scores of psychological capital
in the experimental group, compared to those in the control group
(P<0.001).
Conclusion: Based on the findings of this study, positivist psychology
education with Islamic approach is an effective method to improve the
psychological capital in cardiovascular patients. During the course of
treatment, along with the routine medication, positivist psychological
interventions have effects on psychological capital.
Keywords: Cardiovascular disease, Positive psychology, Psychological
capital
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مهناز فاضلی کبریا و همکاران

دين و سالمت

مقاله پژوهشی
دوره  ،7شماره  ،1سال  1318صفحه.31-88 :

اثربخشی آموزش روانشناسی مثبتگرا با رویکرد اسالمی بر سرمایههای روانشناختی بیماران قلبی -عروقی

چكیده
 -1دانشجوی دکترای تخصصی
روانشناسی عمومی ،گروه روان
شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرگان ،گرگان ،ایران
 -2استاد ،گروه روانشناسی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
ساری ،ساری ،ایران
 -3استادیار ،گروه روانشناسی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
ساری ،ساری ،ایران
 -4استادیار ،گروه روانشناسی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
گرگان ،گرگان ،ایران

سابقه و هدف :بیماری قلبی -عروقی یک بیماری مزمن است که هزینه گزافی را
برای فرد و اجتماع به همراه دارد .در این ارتباط ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی
آموزش روانشناسی مثبتگرا با رویکرد اسالمی بر سرمایههای روانشناختی بیماران قلبی-
عروقی انجام شد.
مواد و روشها :پژوهش نیمهآزمایشی حاضر در ارتباط با جامعه آماری بیماران قلبی-
عروقی مراجعهکننده به مراکز درمانی شهرستان بابل در سال  6931انجام شد .ابتدا با استفاده
از روش نمونهگیری در دسترس 42 ،نفر انتخاب گردیدند و بهطور تصادفی در دو گروه
آزمایش و شاهد جای گرفتند .اعضای گروه آزمایش در طول هشت جلسه هفتگی تحت
آموزش روانشناسی مثبتگرا بر مبنای رویکرد اسالمی قرار گرفتند .شایان ذکر است که از
پرسشنامه سرمایه روانشناختی )4002( )Questionnaies Psychological Capital( Luthans
برای جمعآوری دادهها استفاده شد.
یافتهها :نتایج آمار توصیفی و نمرات سرمایههای روانشناختی شرکتکنندگان در این
مطالعه گویای بهبود وضعیت شرکتکنندگان گروه آزمایش نسبت به شرکتکنندگان گروه
کنترل بود .نتایج آزمون  tنیز نشان از آن داشتند که آموزش روانشناسی مثبتگرا با رویکرد

* مؤلف مسئول:

اسالمی موجب بهبود معنادار میانگین نمرات سرمایههای روانشناختی در گروه آزمایش

مهناز فاضلی کبریا
گررروه روانشناسرری ،دانشررگاه آزاد
اسالمی واحد گرگان ،گرگان ،ایران

نسبت به گروه کنترل شده است (.)P≤0/006

Email: kebria54@gmail.com

استنتاج :براساس یافتههای این پژوهش ،آموزش روانشناسی مثبتگرا با رویکرد
اسالمی ،روشی مؤثر در بهبود سرمایههای روانشناختی بیماران قلبی -عروقی است .در سطح
درمان بیماریها همزمان با درمانهای معمول طبی ،مداخالت آموزشی روانشناسی مثبتگرا
بر سرمایه روانشناختی نیز مفید خواهد بود.

دریافت 01 :مهر 1۳۱7
اصالحات 27 :بهمن 1۳۱7
پذیرش 20 :اسفند 1۳۱7

واژههای کلیدی :بیماری قلبی ،سرمایه روانشناختی ،روانشناسی مثبتگرا

 استناد :فاضلی کبریا ،مهناز؛ حسنزاده ،رمضان؛ میرزاییان ،بهرام؛ خواجوند خوشلی ،افسانه .اثربخشی آموزش روانشناسی مثبتگرا با رویکرد
اسالمی بر سرمایههای روانشناختی بیماران قلبی -عروقی .دین و سالمت ،بهار و تابستان 9318؛( 31-48 :)9(7فارسی).
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اثربخشی آموزش روانشناسی مثبتگرا ...

مقدمه
است که تا سال  2002موجب مرگ تقریباً  11میلیون

دنبالکردن اهداف ،ایجاد نگرش مثبت درباره فرد و

نفر در جهان شده است که این میزان برابر با  0/30کل

تحملکردن مشکالت تعریف میشود ( .)10سرمایه

آمار مرگ و میرها میباشد ( )1و بار اقتصادی آن

روانشناختی ،سازهای ترکیبی و به هم پیوسته از چهار

بیشتر از سایر بیماریها است ( .)2استرس ،خشم،

مؤلفه ادراکی -شناختی یعنی امید ،خوشبینی،

افسردگی و اضطراب از عوامل مستعدکننده فرد برای

خودکارآمدی و تابآوری میباشد .خودکارآمدی به

ابتال به بیماری کرونری قلب هستند ( .)3این عوامل

معنای باور فرد به توانایی انجام تکالیف تازه یا دشوار و

روانی با اثر گذاشتن بر سیستمهای مختلف بدن از

کسب نتایج مطلوب که مشخصه احساس کنترل فرد بر

جمله سیستم قلبی -عروقی و سیستم عصبی خودکار

محیط است ،میباشد .تابآوری نیز به توانایی فرد برای

میتوانند منجر به ابتال یا بدترشدن این بیماریها شوند

مقابله با سختیها بدون تسلیمشدن در برابر آنها و غلبه

( .)4از سوی دیگر ،بیماری قلبی بهعنوان یک بیماری

بر اثرات منفی رخدادهای استرسزای زندگی اشاره دارد.

مزمن با ناتوانی جسمی پیشرونده مشخص میشود و

این مؤلفهها در یک فرایند تعاملی و ارزشیابانه ،به

مستلزم درمان دارویی و تبعیت از رژیمهای طوالنی

زندگی فرد معنا می دهد ( ،)11تالش فرد برای تغییر

مدت به منظور کنترل بیماری می باشد ( .)2بر همین

موقعیتهای فشارزا را تداوم میبخشد ( ،)12فرد را برای

اساس نشان داده شده است که مبتالیان به بیماری

ورود به صحنه عمل آماده مینماید ( )13،14و مقاومت

قلبی معموالً از اضطراب ،افسردگی و هیجانات منفی

و سرسختی وی در راستای تحقق اهداف را تضمین

دیگر رنج میبرند ( .)6بهطور کلی در بیماریهای

میکند (.)12

مزمن مانند بیماریهای قلبی ،عوامل روانی همچون

از جمله رویکردهای مورد توجه برای تقویت و ارتقای

برخورداری از حمایت اجتماعی ،خودکارآمدی ،عزت

سرمایههای روانشناختی در افراد ،آموزش مثبت اندیشی

نفس ،هیجانات منفی مانند خشم و احساس ناامیدی،

است .روانشناسی مثبتگرا ،رویکردی مبتنی بر نقاط

درک وضعیت بیماری ،تابآوری ،معنویت و دینداری

قوت فردی میباشد ( .)16روانشناسان مثبتنگر از

میتوانند با متأثرساختن عوامل بالینی و وضعیت

طریق فرایندهای آموزشی ،درمانی و عملی ،به شکل

زیستی ،در بهبود یا تشدید بیماریها نقش داشته

احترامآمیزی تغییری را ایجاد میکنند که قدرتمندی و

باشند ( .)1،8یکی از متغیرهای روانشناختی که

انگیزه را در افراد افزایش میدهد ( .)11در مطالعات

میتواند در سازگاری با بیماری قلبی و بهبود آن نقش

متعددی به بررسی اثربخشی روانشناسی مثبتگرا بر

داشته باشد ،سرمایه روانشناختی است.

بهبود وضعیت روانی و عملکردی در گروههای مختلف

یکی از زمینههای نوظهور در حوزه روانشناسی،

پرداخته شده است .در پژوهشی نشان داده شد که

روانشناسی مثبتگرا است .روانشناسان مثبتگرا بر

آموزش روانشناسی مثبتگرا بر تقویت ارزشهای مثبت

افزایش شادمانی و مطالعه در مورد نقش نیرومندی و

از جمله گشودگی ،مهربانی ،صداقت و همکاری اثرگذار

توانمندیهای شخصی در ارتقای سالمت بهینه تأکید

میباشد ( .)18در مطالعه دیگری بیان شد که آموزش

دارند و به طریق علمی به شناسایی عواملی میپردازند

روانشناسی مثبتگرا بر کاهش خلق افسرده و بهزیستی

که میتوانند سالمت را افزایش دهند ( .)9سرمایه

مؤثر میباشد ( .)19محققان در مطالعه دیگری از تأثیر

روانشناختی یکی از شاخصهای روانشناسی مثبتگرا

مداخالت مثبتگرا بر افزایش توانایی در برقراری روابط

است که با ویژگیهایی از قبیل باور فرد به تواناییهای

اجتماعی و رضایت از آن خبر دادهاند ( .)20عالوهبراین،

دین و سالمت ،دوره  ،7شمــاره  ،1بهار و تابستان 1931
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بیماری قلبی -عروقی یکی از انواع بیماریهای قلبی

خود برای دستیابی به موفقیت ،داشتن پشتکار در

مهناز فاضلی کبریا و همکاران

حاالت روانشناختی مثبت پرداخته شد که نتایج

درمانی دولتی و غیردولتی شهرستان بابل در سال

بهدستآمده گویای آن بودند که این آموزش موجب

 1396بود که از میان آنها با استفاده از روش

بهبود و تقویت توکل به خدا ،خوشبینی ،خودکارآمدی،

نمونهگیری غیرتصادفی و در دسترس 26 ،نفر انتخاب

وظیفهشناسی ،احساس کنترل ،هدفمندی ،امیدواری،

شدند و از طریق جایگزینی تصادفی ساده13 ،

رضایت از زندگی ،زندگی معنادار ،خلق مثبت و شادمانی،

شرکتکننده در هریک از دو گروه آزمایش و شاهد جای

اجتماعیبودن ،عزت نفس و احساس ارزشمندی ،احساس

گرفتند .الزم به ذکر است که یک نفر از افراد گروه

آرامش ،قدردانی و بخشش میشود ( .)21در این

مداخله به دلیل عدم حضور در جلسات و یک نفر از

راستا ،دستورات و احکام اسالم میتوانند در جهت

افراد گروه شاهد بره دلیل عدم حضور جهت تکمیل

مثبتاندیشی ،بردباری ،تحمل دشواریها ،معنابخشی به

پرسشنامه از مطالعره حذف شدند .ابتدا بیماران مراکز

سختیها و ناکامیها و رشد پتانسیلهای فردی بهطور

درمانی دولتی و غیردولتی توسط پزشک معرفی

مؤثری عمل کنند .هدف اصلی از شیوههای توصیهشده

گردیدند و با توجه به معیارهای ورود و خروج از پژوهش

در آموزههای دینی ،یاریرساندن به انسان بهمنظور

انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و

برخورداری از روح و روان سالم است تا بتواند با توسل به

شاهد قرار گرفتند .معیارهای ورود به پژوهش عبارت

بهترین راههای ممکن ،با مشکالت مقابله کرده و با امید

بودند از :ابتال به بیماری قلبی -عروقی ،قرارداشتن

به الطاف بیکران الهی به آرامش برسد (.)22

در محدوده سنی  30-60سال و نداشتن اختالل

بایررد خاطرنشرران سرراخت کرره تعررداد مطالعررات

روانی شدید .غیبت بیش از دو جلسه در فرایند درمان،

انجام شده در زمینه مثبت نگری براساس منابع اسالمی و

ابتال به بیماری روانی شدید ،داشتن بیماری جسمی

به ویرژه بهبرود وضرعیت روان شرناختی بیمراران قلبری-

قابل ملاحظه دیگری غیر از بیماری قلبی -عروقی و عدم

عروقی بسیار محردود اسرت .برا توجره بره مرزمنبرودن

تمایل به ادامه شرکت در مطالعه نیز بهعنوان معیارهای

بیماری های قلبی و دشواری های همراه برا ایرن بیمراری

خروج از پژوهش در نظر گرفته شدند .ذکر این نکته

الزم اسررت ایررن بیمرراران بررا اسررتفاده از رویکردهررای

ضرورت دارد که بهمنظور رعایت اخالق در پژوهش،

روانشرررناختی مناسرررب در جهرررت تقویرررت منرررابع و

شرط اساسی رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش،

پتانسیل های درون فردی یاری رسانده شوند ترا بتواننرد

حفظ اطالعات و اسرار شخصی شرکتکنندگان و خروج

بر معضالت مربوط به این بیماری غلبره نماینرد .شرایان

در هر مرحله از پژوهش (هنگامی که فرایند درمان

ذکر است که ارتقای سرمایه روان شناختی و مؤلفرههرای

موجب سلب آسایش روانی فرد باشد) لحاظ گردید.

آن شامل :تاب آوری ،امید ،خروش بینری وخودکارآمردی

در این پژوهش ابتدا پس از توضیح در مورد چگونگی

می تواند در این زمینه کمک کننرده باشرد .برا توجره بره

برگزاری جلسات و تعداد آنها برای شرکتکنندگان،

موارد بیان شده ،مطالعه حاضر با هردف بررسری آمروزش

پیشآزمون اجرا شد .سپس ،پژوهشگر مداخالت

روان شناسی مثبت گرا با رویکرد اسالمی بر سرمایه هرای

روانشناسی مثبتگرا را برای گروه آزمایش اجرا کرد.

روانشناختی بیماران قلبی -عروقی انجام شد.

پس از اتمام مداخله در دو گروه ،بار دیگر پرسشنامهها
تکمیل گردیدند .شایان ذکر است که در انتهای فرایند

مواد و روشها

پژوهش ،افراد گروه کنترل نیز تحت مداخالت آموزش

پژوهش نیمهآزمایشی حاضر از نوع پیشآزمون و

مثبتاندیشی قرار گرفتند .دادههای جمعآوریشده

پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری پژوهش

توسط نرمافزار  SPSS 21و با استفاده از آزمون  tتحلیل
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در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش مثبتنگری بر

شامل بیماران قلبی -عروقی مراجعهکننده به مراکز

اثربخشی آموزش روانشناسی مثبتگرا ...

شدند .در این پژوهش از پرسشنامه سرمایه روانشناختی

احساسات و افکار پیرامون مشکالت؛ ارائه تکلیف در زمینه

برای جمعآوری دادهها استفاده گردید .این پرسشنامه

پذیرش مشکالت ناشی از بیماری

چهار خردهمقیاس (امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی و

تحریفات شناختی که در حوزه نگرش به هستی وجود

خودکارآمدی) میباشد که هر خردهمقیاس آن شش

دارد؛ ارائه تکلیف مبتنی بر بررسی افکار منفی که در

گویه دارد .آزمودنی میبایست به هر گویه در مقیاس

حوزه شناختهای تحریفشده وجود دارد.

شش درجهای لیکرت (از "کامالً مخالفم" تا "کامالً

جلسه چهارم :ارائه روش تصویرسازی ذهنی،

موافقم") پاسخ دهد .سرمایه روانشناختی یک حالت

ذهنآگاهی متمرکز بر تنفس ،هدفگذاری براساس

روانشناختی مثبت و انعطافپذیر نسبت به زندگی

ارزشهای فردی همچون فضیلت ،ایمان و بخشش،

میباشد که از چهار سازه امید ،خوشبینی ،تابآوری و

محوریت خداباوری و تعیین ارزشهای فردی؛ ارائه تکلیف

خودکارآمدی تشکیل شده است که هرکدام از آنها

جلسه پنجم :آموزش در مورد اینکه با وجود پذیرش

بهعنوان یک ظرفیت روانشناختی مثبت در نظر گرفته

درد ،رنج و آسیب میبایست به زندگی پویایی و غنا

میشوند و دارای مقیاس اندازهگیری معتبر میباشند.

بخشید و هدفمند رفتار کرد؛ ارائه تکلیف :انجام رفتارهای

 Luthansو همکاران با استفاده از تحلیل عاملی و

پویا و هدفمند

معامالت ساختاری ،روایی عاملی این پرسشنامه را مورد

جلسه ششم :ارائه بازخورد و نظرسنجی در مورد

تأیید قرار دادهاند ( .)23آلفای کرونباخ و بازآزمون این

فرایند آموزش ،درخواست از اعضای گروه جهت برونریزی

پرسشنامه نیز بهترتیب معادل  0/91و  0/89بهدست

احساسات و هیجانات ،آموزش رفتارهای ارزشمند مبتنی

آمده است (.)24

بر ارتباطات قاطعانه و جرأتمندانه و ارائه تکنیکهایی

جلسات آموزش روانشناسی مثبتگرا با رویکرد

برای کنترل هیجانات منفی

اسالمی شامل هشت جلسه  90دقیقهای بود که هفتهای

جلسه هفتم :تبیین وجود معنا در زندگی و

یک بار برگزار میشد .در این مطالعه بهمنظور تنظیم

ارزشمندی آن ،بررسی معنا از نگاه دینی و ضرورت

پروتکل درمانی از پروتکل رواندرمانی مثبتگرای رشید

اینکه انسان باید با معنابخشیدن به اعمال و رفتار دنیوی

( )2008استفاده گردید و براساس ساختار آن و نیز

و جهتدادن آن به سمت خداباوری از بند اسارت

بهرهگیری از مطالب شادکامی اسالمی و آیات و روایات،

طرحوارههای ناسازگار خود رها شود.

تطبیق داده شد (.)22

جلسه هشتم :مقابله با موانع ذهنی و سرلوحه
قراردادن تسلیم در برابر قضا و قدر الهی در رفتارهای

پروتکل اجرایی جلسات آموزش روانشناسی

خویش ،اخذ تعهد از اعضا جهت انجام تکالیف پس از

مثبتگرا با رویکرد اسالمی

پایان دوره و ارائه بازخورد به اعضای گروه

جلسه اول :معرفی دو گروه به یکدیگر و یا درمانگر،
شرح انتظاری که از جلسات درمانی باید داشته باشند،

یافتهها

بیان تجربیات قبلی ،رعایت اصل رازداری و احترام متقابل

بر مبنای نتایج ،میانگین سنی شرکتکنندگان در

اعضای گروه نسبت به یکدیگر و ارائه کلی مطالب آموزش

دو گروه آزمایش و کنترل بهترتیب معادل  26/89و

روانشناسی مثبتگرا با رویکرد اسالمی

 21/09سال بود .در این راستا ،نتایج آزمون  tمستقل

جلسه دوم :ایجاد امید و انتظار در جهت کاهش این

نشان دادند که از نظر میانگین سنی ،بین دو گروه

فشارها طی دوران درمان و بیان اصل پذیرش و شناخت

تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)t=0/09 ،P>0/02شایان
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در سال  2001طراحی شده و شامل  24سؤال و

جلسه سوم :آموزش شناخت هیجانات و افکار براساس

مهناز فاضلی کبریا و همکاران

ذکر است که در هرکدام از گروههای آزمایش و کنترل

یافته است .برای بررسی میزان معناداری این افزایش

بهترتیب پنج و هفت نفر مرد وجود داشت و تعداد زنها

نمرات از آزمون  tمستقل و زوجی استفاده شد که نتایج

در هر دو گروه شش نفر بود .عالوهبراین ،نتایج آزمون

آن در جدول  3قابلمشاهده میباشد.

دو گروه آزمایش و شاهد تفاوت معناداری وجود ندارد

تحلیل آزمون  tمستقل ،اختالف میانگین دو گروه آموزش

( .)χ2=0/16 ،P>0/02سایر ویژگیهای دموگرافیک

مثبتاندیشی با رویکرد اسالمی و شاهد در پسآزمون و

شرکتکنندگان (شامل :تحصیالت و وضعیت شغلی و

آزمون پیگیری در متغیر سرمایه روانشناختی و هر چهار

اقتصادی) در جدول  1ارائه شده است.

مؤلفه آن یعنی خودکارآمدی ،امیدواری ،تابآوری و

در جدول  2میانگین و انحراف معیار نمرات سرمایه

خوشبینی از نظر آماری معنادار است (.)P>0/001

روانشناختی شرکتکنندگان ،قبل و بعد از مداخله

همچنین در مرحله بعد از مداخله ،میانگین نمرات سرمایه

مشاهده میشود.

روانشناختی و مؤلفههای آن و نیز در مرحله پیگیری

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،میانگین

بهجز تابآوری ،میانگین نمرات سرمایه روانشناختی و

سرمایه روانشناختی و ابعاد آن در پسآزمون و مرحله

سایر مؤلفههای آن بهصورت معناداری بیشتر از میانگین

پیگیری در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد افزایش

آنها قبل از مداخله میباشد (.)P>0/001

جدول  :1ویژگیهای دموگرافیک شرکتکنندگان (شامل تحصیالت و وضعیت شغلی و اقتصادی)
فراوانی

درصد

3

22

متغیر
کارشناسی

1

28

کارشناسی ارشد

2

11

شاغل

1

28

غیرشاغل

2

42

ضعیف

2

11

باال

2

11

متوسط

8

66

دیپلم
وضعیت تحصیلی

وضعیت شغلی

وضعیت اقتصادی

جدول  :2تحلیل توصیفی اثربخشی آموزش روانشناسی مثبتگرا با رویکرد اسالمی بر سرمایه روانشناختی و مؤلفههای آن
متغیر

خودکارآمدی

امیدواری

تابآوری

خوشبینی

سرمایه روانشناختی

00

نوع آزمون

گروه شاهد

گروه آزمایش
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

24/83

4/8

23/92

4/2

پسآزمون

29/08

6/1

23/42

4/2

پیگیری

28/11

4/1

23/08

4/4

پیشآزمون

23/12

4/8

24/08

2/6

پسآزمون

29/28

2/11

22/28

3/6

پیگیری

28/92

4/11

22/00

4/2

پیشآزمون

23/28

3/01

22/69

3/02

پسآزمون

21/22

3/91

21/18

4/92

پیگیری

24/42

3/81

21/83

3/29

پیشآزمون

22/42

4/14

24/92

4/62

پسآزمون

30/12

3/63

23/61

2/09

پیگیری

29/61

3/11

23/92

2/6

پیشآزمون

91/28

11/3

92/91

12/12

پسآزمون

116/92

11/1

94/92

12/91

پیگیری

111/19

14/1

92/18

12/28
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کای دو نشان از آن داشتند که به لحاظ جنسیت ،بین

اطالعات جدول فوق نشان میدهند که براساس نتایج

اثربخشی آموزش روانشناسی مثبتگرا ...

جدول  :۳نتایج آزمون  tمستقل و زوجی بهمنظور بررسی تأثیر آموزش روانشناسی مثبتگرا بر سرمایه روانشناختی و مؤلفههای آن
موقعیت

آزمون
پیگیری

متغیر

از مداخله

بعد از

میانگین

مداخله

درون گروهی

گروهی

نتایج آزمون  tمستقل
T

df

sig

t

df

sig

خودکارآمدی

مثبتاندیشی
شاهد

24/83
23/92

29/08
23/42

3/91
0/02

2/6

3/4

22

0/00

3/34
0/91

11
11

0/00
0/19

امیدواری

مثبتاندیشی
شاهد

23/12
24/08

29/08
22/61

2/33
0/16

6/9

4/6

22

0/00

2/11
1/29

11
11

0/00
0/11

تابآوری

مثبتاندیشی
شاهد

23/28
21/42

21/22
20/12

3/61
0/24

6/2

3/1

22

0/00

3/22
1/43

11
11

0/00
0/18

خوشبینی

مثبتاندیشی
شاهد

22/42
22/11

30/22
21/11

2/03
0/24

9/2

6/2

22

0/009

4/92
1/69

11
11

0/00
0/01

سرمایه
روانشناختی

مثبتاندیشی
شاهد

91/28
91/28

116/92
88/00

19/34
3/28

10/08

2/12

22

0/00

8/18
1/86

11
11

0/00
0/10

خودکارآمدی

مثبتاندیشی
شاهد

24/83
23/92

28/11
23/08

3/34
0/08

2/08

2/8

22

0/00

3/06
0/98

11
11

0/001
0/33

امیدواری

مثبتاندیشی
شاهد

23/12
24/08

28/92
23/18

6
0/9

6/9

4/2

22

0/00

2/38
1/61

11
11

0/00
0/09

تابآوری

مثبتاندیشی
شاهد

23/28
21/42

24/42
20/89

0/84
0/23

3/23

3/03

22

0/001

1/24
1/08

11
11

0/12
0/28

خوشبینی

مثبتاندیشی
شاهد

22/42
22/11

29/61
21/61

4/22
0/2

8

2/2

22

0/00

4/12
1/03

11
11

0/002
0/31

سرمایه

مثبتاندیشی

91/28

111/11

13/32

روانشناختی

شاهد

91/28

88/92

0/24

10/08

2/01

22

0/00

6/16

11

0/00

1/01

11

0/14

بحث
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی روانشناسی

کارآمد برای توسعه چنین ویژگیهایی در این گروه از

مثبتگرا با رویکرد اسالمی و آموزههای اسالمی بر سرمایه

بیماران میتواند راهبردهای مقابلهای بیماران را بهبود

روانشناختی بیماران قلبی -عروقی بود .نتایج نشان دادند

بخشد و آنها را برای رسیدگی منظم به بیماری خود

که روانشناسی مثبتگرا با رویکرد اسالمی توانسته است

آماده سازد ( .)33از سوی دیگر افراد برخوردار از ویژگی

اثر مثبت و معناداری بر سرمایه روانشناختی بیماران

تابآوری ،آسیبپذیری کمتری نسبت به بیماری دارند

قلبی -عروقی داشته باشد .یافتههای این پژوهش با

و مدیریت استرس و تابآوری به بیماران در جهت

نتایج مطالعات قبلی مبنی بر تأثیر مثبتاندیشی بر

دستیابی به آرامش و بهزیستی کمک میکند (.)14

ارتقای امید ،خودکارآمدی ،شادکامی ،بهبود خلق،

عالوهبراین افراد برخوردار از ویژگی تابآوری ،در رهایی

بهزیستی و تابآوری همسو است (.)26-31

از فشار ناشی از اثرات بیماری از توانایی بیشتری

جنبه معنوی مثبتنگری اسالمی کمک میکند تا در

برخوردار هستند و در کنترل هیجانات منفی ناشی از

مواجهه با حوادث تنشزای زندگی ،انسان بتواند با رفتارها

بیماری و تبعات دشوار آن ،انعطافپذیری بیشتری را از

و نگرشهایی مانند صبر ،دعاکردن ،توکل و اعتقاد قلبی

خود نشان میدهند.

به حمایتهای الهی ،تابآوری و ظرفیت تحمل خود را

مطابق با دیدگاه مثبتنگر و همراستا با تعالیم اسالم

افزایش دهد .عالوهبراین ،انسان نیروی محدود خود را با

و قرآن ،خوبیها ،درستیها ،هیجانات مثبت و توانمندیها

توسل به منبع نامحدودی مانند قدرت خدا افزایش

از بهترین عوامل جلوگیری از آسیبهای روانی و جسمانی

میدهد و این احساس سبب افزایش خودکارآمدی و امید

هستند .پژوهشگران حوزه پیشگیری بر این باور هستند

در وی میشود ( .)26-28،32شایان ذکر است که توانایی

که پیشگیری ،تأکید بر توانمندسازی است؛ نه اصالح

مبتالیان به بیماریهای قلبی در پذیرش مسئولیت در

ضعفها؛ بنابراین ،توانمندی انسان از او در برابر

قبال درمان ،تحت تأثیر ویژگیهای فردی مانند انگیزه،

بیماریهای جسمی و روانی محافظت میکند .امیدواری،

خودکارآمدی و تابآوری قرار دارد .شناسایی روشهای

شهامت ،مهربانی ،خوشبینی ،مهارتهای ارتباط بین
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پسآزمون

گروه

میانگین قبل

میانگین

اختالف

اختالف
میانگین بین

نتایج آزمون  tزوجی

مهناز فاضلی کبریا و همکاران

فردی ،بردباری ،عزت نفس ،گشودگی و صداقت نمونهای

مثبتاندیشی استفاده نمایند.

از این توانمندیها میباشند ( .)34،32این فرایند در مورد
بیماران قلبی -عروقی از اهمیت خاصی برخوردار است و
بیماری مزمن و ناتوانکننده مواجه هستند که تمام

این پژوهش بدون هیچگونه حمایت مالی انجام شده
است.

جوانب زندگی آنها را متأثر میسازد و مستلزم این
میباشد که به ابزار و راهبردهای مقابلهای مؤثری برای

مالحظات اخالقی
بدینوسیله نویسندگان اعالم میکنند که در این

کاهش آسیبهای احتمالی مجهز گردند.

پژوهش تمامی اصول اخالقی مرتبط از جمله محرمانه
بودن پرسشنامهها ،رضایت آگاهانه شرکتکنندگان در

نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادند که آموزش

پژوهش و اختیار خروج از آن رعایت شده است.

مثبتاندیشی مبتنی بر آموزههای اسالمی میتواند
سرمایه روانشناختی را در بیماران قلبی -عروقی بهبود
ببخشد و موجب افزایش توانمندیهای فردی شامل:

تضاد منافع
هیچگونه تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد.

خوشبینی ،خودکارآمدی ،امیدواری و تابآوری شود.
تشکر و قدردانی
پیشنهادات

این مقاله برگرفته از نتایج رساله دکترای روانشناسی

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد

با کد اخالق  IR.IAU.SARI.REC.1396.56از کمیته

میشود متخصصان سالمت روان در حوزه کار با بیماران

اخالق پژوهشهای زیستپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

قلبی -عروقی و در برنامههای توانبخشی آنها ،برای

واحد ساری میباشد .بدینوسیله از تمامی افراد و

تقویت بنیه روانی این بیماران بهمنظور مقابله مؤثرتر

سازمانهایی که پژوهشگران را در راستای انجام این

با معضالت این بیماری در جهت پرورش و تقویت

مطالعه یاری رساندند ،تشکر و قدردانی میگردد.

سرمایههای روانشناختی آنها از مداخالتی چون آموزش
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