
DOI: 10.48305/jhsr.v18i1.1444 Published by Vesnu Publications 

 

1- PhD Student, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran 

2- Assistant Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran 

3- Assistant Professor, Department of Internal, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

4- Assistant Professor, Nursing and Midwifery Research Center AND Department of Adult Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, 

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

Corresponding Author: Sheida Jabalameli; Assistant Professor, Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad University, 

Najafabad, Iran; Email: sh.jabalameli@yahoo.com 

 

 
 

http://hsr.mui.ac.ir 

Journal of Health System Research Vol. 18, No. 1, Spring 
 

Received: 05.03.2021 Accepted: 27.07.2021 Published: 04.04.2022 

 1401بهار  /1ماره ش /18مجله تحقیقات نظام سالمت/ سال  23

 

Structural Model of the Effect of Psychological Capital on Self-Care with Mediating Role of 
Self-Compassion in Patients with Heart Diseases 

 
Azam Moladoost1 , Sheida Jabalameli2 , Amirreza Sajjadieh-Khajouei3, Sedigheh Farzi4 

 

Abstract 
Background: Cardiovascular diseases (CVDs) are the most common diseases in societies and are associated with 

high mortality. The aim of this study was to investigate the structural pattern of psychological capital on self-care 

with the mediating role of self-compassion in patients with heart diseases. 

Methods: The research method was a descriptive kind of structural equation modeling (SEM). The study population 

consisted of patients with heart diseases [ischemic heart disease (IHD) and congestive heart failure (CHF)] aged 25-

70 years who referred to the educational-medical centers of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 

From among them, 400 people were selected by convenience sampling method. Research instruments included 

Luthans Psychological Capital Questionnaire (PCQ), Neff Self-Compassion Scale, and Jarasma et al. Self-Care 

Behavior Questionnaire for Heart Failure Patients. Data were analyzed using SPSS software through Pearson 

correlation and simultaneous hierarchical regression. 

Findings: According to the direct impact coefficient of β = 0.509, indirect impact coefficient of β = 0.046, direct 

critical value of t = 5.857, and indirect critical value of 0.051, the variable of self-compassion can explain the role of 

the mediating variable between the predictive variable of psychological capital and the criterion variable of self-care. 

Conclusion: Self-compassion as a mediator in the relationship between psychological capital and self-care has an 

important role in improving the mental health of patients with heart diseases. 
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 یلبق یمارانب در به خود ورزیشفقت یانجیبا نقش م یبر خودمراقبت یشناختروان یهسرماتأثیر  یساختار یالگو
 

 4، صدیقه فرضی3امیررضا سجادیه خواجویی، 2عاملی جبل شیدا، 1موالدوست اعظم

 

 

 چكيده
 یالگو یبررس ر،حاض پژوهش از انجام هدفاست. رود که با مرگ و میر فراوان همراه ی به شمار میهای جوامع بشرترین بیماریمله شایععروقی، از ج -های قلبیبیماری مقدمه:

 .بودی قلب یمارانبه خود در ب یورزشفقت یانجیبا نقش م یبر خودمراقبت یشناختروان یهسرما ی تأثیرساختار

 ( و IHD) Ischemic heart diseaseی ]قلب یمارانب تحقیق را. جامعه انجام گردید توصیفیو به روش  بود یابی معادالت ساختاریمدلاز نوع این مطالعه  :هاروش

Congestive heart failure (CHF ])25  در دسترسگیری فر به روش نمونهن 400که  تشکیل داداصفهان ی دانشگاه علوم پزشک یدرمان -یکننده به مراکز آموزشساله مراجعه 70تا 

به  یورزاستاندارد شفقت مقیاس (،PCQیا  Psychological Capital Questionnaire) Luthans یشناختروان یهنامه استاندارد سرماانتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش

و  Pearsonاز همبستگی  ها با استفادهدادهو همکاران بود.  Jaarasma یقلب یینارسا یمارانمراقبت از خود در ب نامه رفتارپرسش و (SCSیا  Self-Compassion Scale) Neffخود 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت SPSSفزار زمان در نرمرگرسیون سلسله مراتبی هم

، (051/0یر مستقیم )غ یو مقدار بحران( tیب = ضر 857/5یم )مستق یمقدار بحران (،β=  046/0یم )مستقیر غیر تأث یب، ضر(β=  509/0) یممستق یرتأث یبتوجه به ضر با ها:یافته

 .یدانم یینن را تبو آ ا کندایف یخودمراقبت یر مالکو متغ یشناختروان یهسرما ینبیشپ یرمتغ ینب یانجیم یرتواند نقش متغیبه خود م یورزشفقت یرمتغتوان گفت که می

 .نقش مهمی در بهبود سالمت روان بیماران قلبی دارد ی و خودمراقبتی،شناختروان یهایهسرماگر در رابطه بین عنوان میانجیورزی به خود به شفقت گیری:نتیجه

 قلبی های؛ بیمارییورزخودشفقت؛ یشناختروان آوریتاب؛ یخودمراقبت های کلیدی:واژه

 
 ییانجبا نقش م یتبر خودمراقب یشناختروان یهسرماتأثیر  یساختار یالگو .فرضی صدیقه خواجویی امیررضا، سجادیه عاملی شیدا، جبل موالدوست اعظم، ارجاع:

 23-29(: 1) 18؛ 1401 مجله تحقیقات نظام سالمت .یقلب یمارانب در به خود ورزیشفقت

 15/1/1401تاریخ چاپ:  5/5/1400 پذیرش مقاله: 15/12/1399 مقاله: دریافت

 

 مقدمه

رود مزمن به شممار ممی هایترین بیماریاز شایععروقی، یکی  -های قلبیبیماری
و  های خونی اسمتقلب و رگ هایها اصطالح عامی برای بیماریبیماری(. این 1)

دلیل عدم توانایی قلب در گردش خون مناسمب رونده به به صورت یک آسیب پیش
گمرر سمریع سمالمت، ترییمرات جمعیتمی، فراینمد  (.2شود )در تمام بدن تعریف می

اجتمماعی،  -افزایش سن وترییرات سریع شیوه زندگی همراه با تحموالت اقتصمادی
همای ییمر یش ابتال، ناتوانی و مرگ و میر ناشمی از بیماریمنجر به روند رو به افزا

همای کمه بیماریجما از آن .(3اسمت )عروقی شمده  -واگیر از جمله مشکالت قلبی
شوند، در بررسی عوامل ممثرر در پیمدایش تنی نیز محسوب میعروقی روان -قلبی

(.شمیو  بماالی 4، 5)داشمت عوامل زیسمتی و روانمی توجمه  آن، باید به ترکیبی از
آن،  های اخیر در ایران و کاهش میمانگین سمن ابمتال بمههای قلبی در سالبیماری
های بهداشتی، زمینه پیدایش است که بیشتر افراد با عدم رعایت رفتارکننده آن بیان

افزایش آگماهی در ممورد سازند و های قلبی را در خود فراهم مییا پیشرفت بیماری

شمود افمراد در عروقمی موجمب می -های قلبیر ایجاد بیمارینقش سبک زندگی د
جهت اصالح سبک زندگی خود و ارتقای رفتارهای پیشگیرانه قدم بردارند و به این 

 شود.های قلب و عروق کاسته میترتیب، از بروز مجدد بیماری
بیممار در  کنمد کمهخودمراقبتی روشی را برای مراقبت از سالمتی ارایمه می

آمیز بیمماری خمود سطح سالمتی، پیشگیری از بیماری و کنترل موفقیتارتقای 
عالیمم، همای فمردی در کنتمرل بمه توانایی خودمراقبتیکنمد.محوری ایفا  نقش

همای ممزمن و در بیماریاجتمماعی -روانمیارمرات جسممانی، پیامدهای درمان، 
ناپمریر سمبک کعروقمی بمه کنتمرل ترییمرات تفکی -های قلبیهمچون بیماری

زندگی اشاره دارد. همچنین، نوعی استراتژی است که فرد بتواند توالی رفتار خود 
را حفظ کند، یک رفتار مثبت و یا مهارت را افزایش و یا رفتار نامناسبی را کاهش 

ضرورت ترییر در رفتار یا  دهد. در صورت موفقیت در یادگیری خودمراقبتی، افراد
(. خودمراقبتی کارامد، توانمایی سمنجش 6) کردواهند سبک زندگی را احساس خ

رفتماری و عمایفی جهمت حفمظ  -های شمناختیاست و واکنشوضعیت فردی 
رسمد دهمد. بمه نظمر میبخش را تحمت تمیریر قمرار میکیفیت زنمدگی رضمایت
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خودمراقبتی بهترین روش برای متقاعد کردن بیماران به انجام ترییرات رفتاری و 
(. در صورتی که بیماران ممزمن از 7) باشددرمان دارویی در دوره زمانی یوالنی 

اجرای برنامه خودمراقبتی اجتناب کنند و در مراقبمت از خمود بمه صمورت فعمال 
خت و یا ییر ممکن خواهد بمود. شرکت نکنند، دسترسی به نتایج مثبت بالینی س

های روماتیسمی در کاهش درد مداخالت خودمراقبتی در بیماران مبتال به بیماری
  (.8است ) و بهبود تحرک مثرر بوده و التهاب مفصل

است و افراد را قادر  ظرفیت باالی خودمراقبتی به یور نیرومندی سازگارانه
افمراد دارای خمودمراقبتی بماال، توانمایی  .تر زندگی کنندسازد تا شادتر و سالممی

یرایی، پایبنمدی بمه  رژیم دادن زندگی، حفظ خلقیات، ادامهبیشتری در مدیریت 
 حفمظ انداز کردن پمول،هایشان، محدود کردن مصرف مشروبات الکلی، پسقول

های گونماگون زنمدگی نتمایج در حیطمه و رازها و داشتن پشتکار در کارها دارنمد
بماال،  به ایمن صمورت کمه افمراد دارای خمودمراقبتی ؛(9) کنندکسب میبهتری 

م پاتولوژیمک یمعال وشمناختی سازگاری روانی بیشمتری دارنمد، مشمکالت روان
مشکالت کنتمرل  ،این افراد و حرمت خود باالتری دارند. دهندکمتری نشان می

کننمد. تجربه میتری را دهند و زندگی هیجانی سالمتکانه کمتری را گزارش می
تر، وضمعیت ممالی بهتمر و سبک زندگی سمالم انندخودمراقبتی به نتایج مثبتی م
تواند در حالی که شکست در خودمراقبتی می؛ انجامدروابط بین شخصی بهتر می

 (.10) رسان باشدها و انجام رفتارهای آسیببه معنی تسلیم در برابر این تکانه
مهربانی و مراقبتی که به دیگمران دارنمد،  خود، یعنی افراد همانبه شفقت 
خود را به شفقت  Neff. (11) ها به خودشان نیز داشته باشندسختی حین تجربه

در  (Self-kindness) ای شمامل مهربمانی بما خمودلفهثای سه مبه عنوان سازه
  ، اشمممتراکات انسمممانی(Self-judgment) مقابمممل قتممماوت کمممردن خمممود

(Common humanity) در مقابمممل انمممزو( اIsolation) وشمممیاریو به 
(Mindfulness) در مقابممل همانندسممازی افرایممی (Over-identification) 

فردی است که بر خود  مرتبط، مشخصه است. ترکیب این سه مثلفهتعریف کرده
مهربانی با خود، درک خود به جای قتاوت خود و نوعی حمایت . (12) شفقت دارد

ها اعتراف به ایمن کمه هممه انسمان است. های خودکفایتیها و بینسبت به کاستی
 شموند، مشخصمهناسمالم می درگیر رفتارهای و کننددارای نقص هستند، اشتباه می

خود، به  وشیاری در مقابل همانندسازی افرایی در شفقتاست. به نسانیااشتراکات 
شمود انجاممد و باعمم میبه یک آگاهی متعادل و روشن از تجارب زمان حمال می

(. 13) ذهن را اشرال نکنمد های دردناک یک تجربه نادیده گرفته نشود و مکررجنبه
شناختی مثبمت نه نسبت به خود با بسیاری از پیامدهای روانیاگرااین نگرش حمایت

له سمازنده، ربمات یبیشتر برای حل تعارضات بین فمردی، حمل مسم انگیزه همچون
خودارزیابی  آمادگی برای شرم کمتر، ترس از شکست کمتر،، ،(14) زندگی زناشویی

شناختی کمتمر و آسیب روان (16، 17) اضطراب کمترو افسردگی  (،15) منفی کمتر
 ( در ارتباط است. 18زا )های آسیبناشی از استرس

(. 19، 20نیمز ممرتبط اسمت ) اتهیجانمخودمراقبتی خود با به شفقت واژه 
خود راهبمرد  به که شفقت به این نتیجه رسیدند پژوهشیسعیدی و همکاران در 

بیشمتر از  ،خمود پمایینبه  مناسبی برای تنظیم هیجان شرم وگناه است و شفقت
 ،همچنمین .(21) بین هیجانات ناخوشمایند باشمدتواند پیشارزش خود پایین می

 .اندجسمانی نشان داده خود را در حوزه سالمتبه مطالعات متعددی نقش شفقت 
های ایمنمی و رفتماری ناشمی از خود در کاهش پاسم به شفقت  ،مثال به عنوان
همچنمین، عالاالمدینی و همکماران گمزارش . (22) مشخص شده است استرس

 بمر. کردند که امید و احساس خودارزشمندی همبستگی مثبتی بما یکمدیگر دارد

معنما  دستیابی به آن، بمه زنمدگی فمردها، داشتن هدف و امید اساس تحقیق آن
احتمماال  مالممت و دهمد. بنمابراین، بخشد و او را در مسمیر خاصمی قمرار میمی

یابد و با مهربانی، فهم و احساس اشتراکات انسمانی، بمه قتاوت خود کاهش می
 .(23شود )هانزدیک میآن

 های قلبمی،های ارتقای افزایش توانمندی افراد مبتال به بیمارییکی از راه
شممناختی یکممی باشممد. سممرمایه روانهمما میشممناختی آنسممرمایه روان ارتقممای
هایی مانند باور فرد باشد که با ویژگیگرایی میشناسی مثبتهای روانازشاخص
پشمتکار در دنبمال کمردن  ، داشمتنهایش برای دستیابی بمه موفقیمتبه توانایی

 شمودحممل مشمکالت تعریمف میاهداف، ایجاد اسنادهای مثبت درباره خود و ت
سمازد تما شناختی، فرد را قمادر می، برخوردار بودن از سرمایه روانهمچنین. (24)

 در زا، کمتر دچار تمنش شمود.های استرسعالوه بر مقابله بهتر در برابر موقعیت
مشکالت از توان باالیی برخوردار باشد و به دیدگاه روشمنی در ممورد خمود  برابر

 یخلعتبمر وکشماورز محممدی  .حت تیریر وقایع روزانه قرار گیردبرسد و کمتر ت
بینی و ، امیممد، خمموشخودکارامممدی ماننممد شممناختیروان هیسممرماکممه  افتنممدیدر

 باشد.میشناختی های روانشناختی در مقابل خصلتجزا حاالت روان ،آوریتاب
جمله خودمراقبتی های زیادی از است و مقولهپریر و قابل توسعه انعطاف ،بنابراین

 (.25باشد )گرار میشناختی افراد تیریرو سبک زندگی در حاالت روان
ها و همچنین، تمیریر های قلبی و مشکالت آنبا وجود شیو  باالی بیماری

ها بمه ها، تاکنون رابطه این متریراین متریرها در خودمراقبتی و شفقت ورزی آن
است. باتوجه به مطالب بیان شده، پژوهش حاضمر بمه صورت مدل بررسی نشده 

 یسماختار یالگمو یسمبرریابی دنبال پاسخگویی به این سثال بود که آیما ممدل
بمه خمود در  یشمفقت ورز یانجیبا نقش م یبر خودمراقبت یشناختروان یهسرما

 است؟ی برازنده داده قلب یمارانب
 

 هاروش
 IR.IAU.NAJAFABAD.REC.1399.056این مطالعه دارای کد اخالق 

باشمد. روش تحقیمق، می آبماداز کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحمد نجف
یابی معادالت سماختاری بمود. جامعمه آمماری پمژوهش را و از نو  مدل توصیفی

 ( و CHF) Congestive heart failureی ] قلبمممم یمممممارانبتمممممامی 
Ischemic heart disease (IHD ])25  کننمده بمه مراکمز ساله مراجعه 70تا

تشکیل داد. بمر اصفهان  شهر یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یدرمان -یآموزش
نفر  200 های ساختاری،مطالعات پیشین، حداقل حجم نمونه الزم در مدلاساس 

نفر در نظر گرفته  400(. بنابراین، نمونه پژوهش با احتساب ریزش، 26باشد )می
. در گیری در دسترس برای انتخماب نمونمه اسمتفاده گردیمدشد و از روش نمونه

ته بمه دانشمگاه علموم وابسم یدرمان -یبا مراجعه به مراکز آموزش مطالعه حاضر،
که توسط پزشک مرکز به عنموان افمراد  یافراد یناز ب هااصفهان، نمونه یپزشک

نمد، انتخماب و ه بودداده شمد یصتشمخ عروقمی -یقلبم یهمایماریمبتال بمه ب
تحقیمق، به شرکت در  یلتمامعیارهای ورود شامل . ها تکمیل گردیدنامهپرسش
سابقه ابمتال بمه ، عدم شرکت در مطالعه یبرا برای یمارب یو روح یجسم ییتوانا

ی، پژوهشمگر و خودگزارشم یمهاول یمابیاعصاب و روان بر اساس ارز یهایماریب
سمواد خوانمدن ، شرکت نداشته باشمد یگرید یزمان در مطالعهبه یور هم یمارب

عمدم سن بود. فوت بیممار،  سال 70حداکثر  سال و 25حداقل و داشتن  ونوشتن
پژوهش و ایجاد هرگونه مشکل به نحوی که قادر بمه اداممه تمایل به شرکت در 

 های خروج در نظر گرفته شد.، نیز به عنوان مالکشرکت در مطالعه نباشد
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  ورزیشفقت و خودمراقبتی شناختی،روان سرمایه ارتباط

 1401بهار  /1ماره ش /18مجله تحقیقات نظام سالمت/ سال  26

 

 آوری ایالعات در ادامه آمده است.ابزارهای جمع
  یممممما Luthans (PCQ یشمممممناختروان یهسمممممرمانامه پرسمممممش

Psychological Capital Questionnaire): نامه توسممط ایممن پرسممش
Luthans  سمماخته شممد و از چهممار خممرده مقیمماس  2007و همکمماران در سممال

ه است سثال تشکیل شد 24و « بینی و خودکارامدیآوری، خوشامیدواری، تاب»
« کمامال  مخمالف تما کمامال  موافمق»ای لیکرت از و بر اساس ییف شش گزینه

سممط گممزارش شممده تو Cronbach's alphaشممود. ضممریب دهیممد مینمره
Luthans  ،هما در باشمد. همچنمین، آنمی 88/0و همکاران برای ایمن مقیماس

گزارش  90/0نامه را این پرسش Cronbach's alphaپژوهش دیگری ضریب 
 یمما CFAنامه از تحلیممل عامممل تیییممدی )کردنممد. بممرای روایممی ایممن پرسممش

Confirmatory factor analysisبممرازش شمماخص ( اسممتفاده کردنممد و 
  و 93/0( آن را CFIیممممما  Comparative fit index) ایمقایسمممممه

Root analysis mean square error approximation (RAMSEA )
ان، ضمریب (. همچنین، در تحقیق گلستانه و همکار27به دست آوردند ) 05/0را 

Cronbach's alpha محاسمبه گردیمد کمه  85/0شمناختی، برای سرمایه روان
 (.28باشد )نامه میقابل قبول پرسشنشان دهنده پایایی 
  یمممما Neff (SCSبممممه خممممود  یورزاسممممتاندارد شممممفقتمقیمممماس 

Self-Compassion Scale): دهی س یممک ابممزار خممودگزارشایممن مقیمما 
ر سمنجش میمزان بمه منظمو 2003در سمال  Neffای است که توسط گویه 26

هربانی م»زیرمقیاس  6ورزی به خود ساخته شد. سثاالت موجود در آن در شفقت
سممازی، بما خممود، قتمماوت در مممورد خممود، احساسممات مشممترک انسممانی، منزوی

ا گیرد که کیفیت رابطه فرد با تجارب خمود رقرار می« نماییآگاهی و بزرگذهن
قادگر( این که فرد تا چه اندازه نسبت به خود مهربان است )نه انتمانند  سنجد؛می

ه کبیند و این عنوان قسمتی از تجارب دیگران میو چه میزان تجارب خود را به 
گمراری آن در نمره .کنمدنظر مینمایی تجارب خود صمرفبه چه میزان از بزرگ

( 4)نمره )نمره صفر( تا تقریبا همیشه گاه ای لیکرت از تقریبا  هیچییف پنج درجه
 اسمته ش نمودگزار SCSپایایی و روایی باالیی را برای  Neffشود. تعیین می

 بمه دسمت Cronbach's alpha ،92/0ضمریب . پایایی کلی آن از یریق (12)
 بودنمد  هما نیمز از همسمانی درونمی خموبی برخموردارآمد. هر کدام از زیرمقیاس

یمز نمانی دو هفتمه (. عالوه بر این، پایایی بازآزمایی به فاصله ز81/0تا  75/0)از 
بتا  بماالیی ی همگرا و افتراقی نسم(. مقیاس مرکور، روای12گزارش گردید ) 93/0

ایمن  Cronbach's alphaضریب دارد. در پژوهش مومنی و همکاران، ضریب 
 .(29) محاسبه شد و روایی آن قابل قبول بود 89/0نامه پرسش
 و Jaarasmaرفتار مراقبت از خود در بیماران نارسمایی قلبمی  نامهرسشپ

س بمود و پاسم  همر سمثال بمر اسما الثس 12نامه حاوی این پرسش :همکاران
)اصمال   5 اینطور است( تما امتیماز کامال ) 1با امتیاز  ایپنج گزینهمقیاس لیکرت 
گمراری شمده منظور مشخص نمودن انجام مناسب رفتمار نمره ( بهاینطور نیست

مره کمتر به ن که بود ازیامت 60تا  12نامه بین بود. دامنه نمرات حاصل از پرسش
نامه بمین سشی رفتارخودمراقبتی بهتر تعریف گردید. مجمو  امتیازات این پرمعن
 ا تمم 45و ( متوسممطی خممودمراقبت) 44تمما  29ی خمموب(، خممودمراقبت) 28تمما  12
ی و ایمن ابمزار توسمط شمجاع عتبماربندی شمد. ای ضعیف( یبقهخودمراقبت) 60

 (32ان )همکمار( و ممومنی و 31ابویالبی دریاسری و همکاران )(، 30همکاران )
و  نامه مرکور در مطالعه شمجاعییی پرسشایپا .گرفت قرارارزیابی و تییید مورد 

 تحقیمق ممومنی و در و Cronbach's alpha ،68/0 (30)ضمریب همکاران با 
 (.32) دیگرد دیییت Cronbach's alpha ،71/0ضریب همکاران با 

 هایافته

پژوهش  در درصد( 8/47) زن 191و  درصد( 2/52) مرد 209که نتایج نشان داد 
نی بازه س حاضر شرکت نمودند. بیشترین فراوانی سنی پاس  دهندگان، مربوط به

یزان تحصیالت مربوط به دیپلم مو بیشترین فراوانی  درصد( 0/21)سال  50-46
 یمماری بمه فراوانی مدت زمان ب بود. همچنین، بیشترین درصد( 6/36نفر،  145)
 (.1اختصاص داشت )جدول  درصد( 5/34 نفر، 138)سال  3- 5
 

 بیماری زمان مدت اساس بر دهندگان پاسخ توزیع. 1جدول 

 درصد تجمعی تعداد )درصد( مدت زمان بیماری

 3/8 33( 3/8) ماه 3-11

 8/34 106( 5/26) سال 1-2

 3/69 138( 5/34) سال 3-5

 8/89 82( 5/20) سال 6-10

 100 41( 3/10) سال 10باالی 

 - 400( 100) مجموع

 
 گزارش شده است. 2در جدول  میانگین متریرهای اصلی پژوهش
ین ب، ارتباط مثبت و مستقیمی Pearsonبر اساس نتایج ضریب همبستگی 

( و P ،410/0  =r < 001/0ورزی بممه خممود )شممناختی بمما شممفقتسممرمایه روان
ورزی به خود نیز بما ( وجود داشت. شفقتP ،387/0  =r < 001/0خودمراقبتی )
 ان داد.( ارتباط مثبت و مستقیمی را نشP ،203/0  =r < 001/0خودمراقبتی )

 یممسمتق یر ییمرتمیر یب، ضمرβ=  509/0 یممستق یرتیر یببا توجه به ضر
046/0  =β یب = ضمر 857/5 یممستق یو مقدار بحرانt یمر ی یو مقمدار بحرانم

 یمرنقمش متر تواندیبه خود م ورزی شفقت یر، مترشده گزارش 051/0مستقیم، 
رار ق یقبتمالک خودمرا یرو متر یشناختروان یهسرما بینیشپ یرمتر ینب یانجیم

 . یدنما ییندهد و آن را تب
 

 بحث
شمناختی بمر پژوهش حاضر با هدف بررسمی الگموی سماختاری سمرمایه روان

عروقی در  -بیماران قلبی ورزی به خود درخودمراقبتی با نقش میانجی شفقت
درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان انجمام  -مراکز آموزشی

شمناختی بمر های روانداری بمین سمرمایهشد. بر اساس نتمایج، رابطمه معنمی
ها با نتایج ورزی وجود دارد. این یافتهخودشفقتایخودمراقبتی با نقش واسطه

، برقممی (34) و همکمماران Berkman (33 ،)Wangو  Kawachi مطالعممات
. داشت( همخوانی 25) یخلعتبر وکشاورز محمدی  و (35ایرانی و همکاران )

سازد تا عالوه بر مقابله شناختی فرد را قادر میبرخوردار بودن از سرمایه روان
مشکالت  برابر در زا، کمتر دچار تنش شود وهای استرسبهتر در برابر موقعیت

از توان باالیی برخوردار باشد. به دیدگاه روشنی در مورد خمود برسمد و کمتمر 
شمناختی گونه افراد دارای سالمت روانتحت تیریر وقایع روزانه قرار گیرد. این

بخشد، تالش شناختی به زندگی فرد معنا میسرمایه روان .هستند نیزباالتری 
( و او را برای ورود بمه 36دهد )داوم میزا را تفرد برای ترییر موقعیت استرس

نماید و مقاومت و سرسختی وی را برای تحقق اهمداف صحنه عمل آماده می
 (.37کند )تتمین می
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 و همکارانموالدوست  اعظم 

 1401بهار  /1ماره ش /18مجله تحقیقات نظام سالمت/ سال  27

 

 پژوهش متغیرهای توصیفی وضعیت. 2جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار ± میانگین هامؤلفه تغیرم

 36 12 08/21 ± 41/4 خودکارامدی شناختیسرمایه روان

 48 9 00/20 ± 24/4 امیدواری

 33 12 10/20 ± 75/3 آوریتاب

 36 12 16/20 ± 03/4 بینیخوش

 140 48 34/81 ± 40/15 کل

 19 3 47/10 ± 38/1 مهربانی نسبت به خود ورزی به خودشفقت

 13 1 08/8 ± 11/1 قضاوت خود

 16 5 33/10 ± 09/1 هشیاریبه

 15 2 43/8 ± 26/1 همانندسازی افراطی

 13 0 05/8 ± 09/1 اشتراکات انسانی

 15 5 36/8 ± 18/1 انزوا

 80 44 74/53 ± 66/4 کل

 60 22 83/40 ± 92/8 - کل

 
Luthans  و همکاران در تحقیق خود به این نتایج دست یافتند که سرمایه

کشاند تا در جستجوی این سثال برآینمد کمه شناختی، افراد را به چالش میروان
چه کسی هستند و در نتیجه، به خودآگاهی بهتر که الزمه دستیابی به اهمداف و 

 توان چنین بیاندر تبیین نتایج به دست آمده می .(38موفقیت است، دست یابند )
شمان شمناختی بماال، از وجمود اسمترس در زندگیافراد با سرمایه روانداشت که 
آمیز را به عنوان فرصتی برای رشمد و کنند؛ در مقابل شرایط استرساجتناب نمی

به این معنی افمرادی کمه خودکاراممدی بیشمتری . گیرندشان در نظر میبالندگی
کنند، با امید بیشتری برای رسیدن بمه اس میبرای رسیدن به هدف در خود احس

هما بینی بیشتری در مقابل موانمع و ناکامیکنند و با خوشریزی میهدف برنامه
های سخت تواند موقعیتهرچه سرمایه روانی فرد بیشتر باشد، می. آورندتاب می

گی را به عنوان موقعیت قابل کنترل در نظر بگیرد و در مواجهه با رویدادهای زند
همای و رفتار افراد، توانایی چندین توجیه جایگزین را داشمته باشمد و در موقعیت

های جایگزین فکر کند و درنتیجه ظرفیمت او در مقابلمه، حلسخت بتواند به راه
های زندگی بماالتر اسمت و خمودمراقبتی سازگاری و بهبود از استرس و دشواری

رمایه روانشناختی بماالیی دارنمد، از افرادی که س (.39) باالتری نیز خواهد داشت
کنند، چارچوب فکری خود را بمه صمورت مثبتمی توجیهات جایگزین استفاده می

پریرند زا را میانگیز با رویدادهای استرسهای چالشکنند و موقعیتبازسازی می
شمناختی از نظمر روانو نسبت به افرادی که سرمایه روانشناختی باالیی ندارنمد، 

رخ شخصمیت افمراد بما سمرمایه ویژگمی و نمیم .انمی بیشمتری دارنمدسالمت رو
پریرند، باور عمیق دارند کمه ای است که واقعیت را میشناختی باال به گونهروان

دار بما ترییمرات زنمدگی را زندگی با معنی است و توانایی بهبود و سازگاری معنی
بدهنمد و ایمن خصمایص توانند در راه خودشکوفایی مسیر خود را ادامه دارند، می

افرادی کمه از سمالمت روانمی . (40) ها کمک کندتواند به سالمت روانی آنمی
برخوردارند در مقایسه با افراد فاقد این خصیصه، رویدادهای منفی را بمه صمورت 

ایلمب مموقتی و گیرنمد و مشمکالت را تر در نظمر میبینانهپریرتر و واقعفانعطا
نظری، عممل شمفقت بمه خمود همم موجمب افمزایش  از لحاظ .دانندمحدود می

 (.41)شود رفتارهای پیشگیرانه برای ارتقا و حفظ سالمت روان و خودمراقبتی می
اند که شفقت به خود به یور مثبت با سالمت روان و تحقیقات نشان داده

یور مثال، سطوح باالتری از شفقت بمه به . شناختی رابطه داردسازگاری روان
رضایت بیشمتر زنمدگی، پمریرش مشمکالت، هموش هیجمانی، ارتبماط خود با 

های اجتماعی بهتر همراه است و از سوی مقابل، سمطوح پمایین آن بما نشمانه
افسردگی، اضطراب، نشخوار فکری، شرم، انتقماد از خمود، تمرس از شکسمت 

ها و شففت به خمود موجمب آشمکار شمدن محمدودیت (.42 ،43همراه است )
شود کمه فمرد را بمرای اقمدام بمه تحمول قمادر ناسالم میشناسایی رفتارهای 

کند و از سازد و فرد را برای ترییر و ارتقای سطح سالمت روانت شویق میمی
گردد که فرد به یور ممداوم یرف دیگر، پایین بودن شفقت به خود، باعم می

نسمبت خمود داشمته باشمد و  ایگیرانههای سمختزا، قتاوتدر شرایط تنش
های مشترک بین هممه اند بپریرد که مشکالت زندگی بخشی از تجربهتونمی

هاست و به یور مکرر به نشخوار افکار و احساسات دردناک ناشی از آن انسان
رسمد کمه از سوی دیگر، چنمین بمه نظمر می(. 44پردازد )زا میموقعیت تنش

شکالت هرقدر افراد نسبت به خود شفقت بیشتری داشته باشند، در برخورد با م
از انگیزه بیشتری برای حرکت به سمت اهداف  های ناشی از بیماری،و سختی

شان را به عنوان روشی برای دستیابی های پزشکی بیماریبرخوردارند و درمان
کنند. مطالعه حاضر مانند سایر تحقیقمات حموزه به سالمت جسمی قلمداد می

ای مربوط به صمحت و هشناسی، دارای برخی محدودیتعلوم رفتاری و روان
های پمژوهش حاضمر ایمن بمود کمه از پریری نتایج است. از محدودیتتعمیم

شممد و ایممن احتمممال وجممود دارد کممه دهی اسممتفاده ابزارهممای خممودگزارش
ها با دقت پاس  داده نشده باشد. همچنین، مطالعه بر روی بیماران نامهپرسش

نتایج را به دیگر جوامع با قلبی شهر اصفهان اجرا شد و این محدودیت تعمیم 
آماری و همچنمین، عمدم بررسمی  کند. محدود بودن جامعهرو میمشکل روبه

گر ماننمد وضمعیت اقتصمادی، اجتمماعی، فرهنگمی و برخی متریرهای مداخله
 کند.رو میهای فوق را با محدودیت روبهپریری یافتهخانوادگی، تعمیم
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 گیرینتیجه
 یهرماسم یسماختار یالگمو یبررسمیابی ، ممدلبر اساس نتایج بمه دسمت آممده

 ارانیممبمه خمود در ب یورزشمفقت یانجیبا نقش م یبر خودمراقبت یشناختروان
 گر، در رابطمه بمینعنوان میمانجیی به ورز.خودشفقتاستها ی، برازنده دادهقلب

ای در بهبمود ی، نقمش برجسمتهشمناختروان یهایهاساس سمرما بر یخودمراقبت
 روان بیماران قلبی دارد.سالمت 

 

 انیدتشکر و قدر
پمممژوهش حاضمممر برگرفتمممه از رسممماله مقطمممع دکتمممری تخصصمممی بممما کمممد 

آبماد ، مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف1504812920043711399147647
باشد. بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصمفهان، دانشمگاه می

کننده و همکماران مراکمز تممامی بیمماران شمرکت آبماد وآزاد اسالمی واحمد نجف
 آید.درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تقدیر و تشکر به عمل می -آموزشی
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