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همبستگی بین دید خوشبینانه با سالمت عمومی در بیماران قلبی
3

سوسن ساالری ،*1محمدابراهیم مداحی ،2عطیه صفرزاده
1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،

چکیده

دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کاشمر،

زمینه و هدف :رابطه دید خوشبینانه در زندگی با متغیرهای سالمت در مطالعات زیادی تأیید

کاشمر ،ایران.

شده است .در اکثر پژوهش ها این رابطه در جمعیتی غیربالینی بررسی شده است .با توجه به

2استادیار روانشناسی ،دانشگاه شاهد،

تحقیقات معدود در بین گروه های بالینی ،این مطالعه با هدف بررسی همبستگی بین دید

تهران ،ایران.

خوشبینانه با سالمت عمومی در گروهی از بیماران قلبی صورت گرفت.

3دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی،
دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

روش بررسی :این مطالعه بهصورت توصیفی از نوع همبستگی انجام شد .جامعه آماری شامل
تمامی بیماران قلبی بیمارستان مصطفی خمینی تهران طی سالهای  1331-1311بود .در این بررسی
 111بیمار بهعنوان نمونه پژوهش به شیوه نمونهگیری تصادفی از بین بیماران بیمارستان مصطفی
خمینی تهران انتخاب شدند و ابزارهای پژوهش روی آنها اجرا گردید .جهت گردآوری دادهها
از پرسشنامههای سالمت عمومی ( )GHQ-28و خوشبینی ( )LOTاستفاده شد .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از آمار توصیفی ،همبستگی اسپیرمن ،آزمون منویتنی و رگرسیون صورت
گرفت.
یافتهها :در این بررسی بین دید خوشبینانه و سالمت عمومی ،همبستگی معنیداری وجود
داشت ( )p>1/111 ،r=-1/77و هر دو خرده مقیاس دید خوشبینانه ،توان پیشبینی معنیدار
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مقدمه

افراد خوشبین سالمتر و شادترند ،همچنین دستگاههای ایمنی در

بیماریهای قلبی  -عروقی شایعترین علت مرگ و میر در جهان

این افراد عملکرد بهتری دارد و با بهرهگیری از راهبردهای

شناخته شدهاند ( .)1در کشور ما نیز بیماریهای قلبی  -عروقی

کنارآمدن مؤثرتر مانند ارزیابی مجدد و مسئلهگشایی ،با فشارهای

شایعترین علت مرگ و میر بوده و حدود  %64مرگ و میرها بدین

روانی بهتر کنار میآیند .از طرفی ،آنان بهنحو فعال از رویدادهای

دلیل میباشد ( .)2از آنجا که این بیماری روانتنی محسوب

فشارزای زندگی پرهیز کرده و شبکههای حمایت اجتماعی بهتری

میشود ،لذا در بررسی عوامل مؤثر در پیدایش آن باید به ترکیبی

را پیرامون خود میسازند ،همچنین سبکهای زیستی سالمتری

از عوامل زیستی و روانی توجه داشت .افسردگی ،اضطراب و

دارند که آنان را از ابتالی به بیماری حفظ میکند و اگر هم بیمار

خشونت از جمله عواملی هستند که خطر بیماری قلبی را افزایش

شوند به توصیههای پزشکی بهتر عمل کرده و آنها را با الگوهای

میدهند ( .)3همچنین باید به نقش متغیرهایی که در کاهش این

رفتاری دنبال میکنند که بهبودی را سرعت میبخشد .در مورد

هیجانات منفی و استرس نقش دارند ،توجه نمود ( .)6یکی از این

بیماران قلبی  -عروقی نیز داشتن دید خوشبینانه سبب کاهش

متغیرها خوشبینی سرشتی است یا به عبارت دیگر ،گرایش به

اضطرابها و بهبود عملکرد قلبی میشود ( .)1خوشبینی در برابر

اینکه در زندگی تجارب خوب رخ خواهد داد ،این مسئله بهعنوان

پاسخ فیزیولوژیک به فشارزاها که میتواند بر رشد بیماریهای

یک صفت شخصیتی نسبتاً پایدار تعریف شده است که افراد در

جسمانی تأثیر داشته باشد ،نقش حمایتی دارد .شواهدی وجود

مقابله با تجارب استرسزا از خود نشان میدهند و در موفقیت

دارد که این مطلب را تأیید میکند ،در پژوهشی دیگر

آنچه که آنها در زندگی با آن مقابله کردهاند نیز تأثیر دارد.

(سال  ،)2114خوشبینی و بدبینی به جای آنکه بهصورت یک

خوشبینی و بهطورکلی باورهای مثبت بر بیماری ،سالمت روانی و

پیوستار مخالف در نظر گرفته شود؛ با ابعاد جداگانه ،اما مربوط

جسمانی انسان تأثیر زیادی میگذارد .محققان مطالعه بر روی

بههم مورد توجه قرار گرفت .شرکتکنندگان این مطالعه ،مردان

خوشبینی را بهعنوان یک سازه روانشناختی در قرن بیستم آغاز

و زنان میانسالی بودند که طی  3روز فعالیتهای معمول از نظر

کردند ( .)5ضمناً خوشبینی با سنجش ،اندازهگیری عواطف و

خُلق و فشار خون بررسی شدند.

هیجانهای فعلی پیشبینی میشود .رویکردهای روانشناختی؛

همچنین افراد بدبین سطح فشار خون باالتری نسبت به افراد

خوشبینی را یک ویژگی شناختی ،یک هدف و یک انتظار

خوشبین داشته و بیشتر مستعد بیماریهای قلبی  -عروقی بودند.

قلمداد میکنند .خوشبینی شناخت صرف نیست و بُعد انگیزشی

شواهدی وجود دارد که نشان میدهد خوشبینی ،بهزیستی جسمی

آن نیز باید مدنظر قرار گیرد.

را ارتقا میبخشد .بیماران قلبی خوشبین ،تغییرات رفتاری مثبت

این پدیده می تواند صرفاً یک سبک ابراز خود باشد .عالوه بر این،

بیشتری نسبت به همتاهای بدبین خود دارند .آنها در برنامه غذایی

میتواند حاکی از وجود ابعاد عاطفی و انگیزشی خوشبینی ،بدون

سازش بیشتری داشته و در جلسات توانبخشی قلب نیز نامنویسی

وجود ابعاد شناختی باشد ( .)4در این رابطه موسوینصب و

میکنند (.)1

همکاران (سال  )2114نشان دادند بین خوشبینی و استرس،

( Hirschسال  )2117اظهار داشت خوشبینی توان تحمل

ارتباطی منفی و معنیدار وجود دارد ( .)7تحقیقات نشان میدهد

بیماریها را در افراد افزایش میدهد ( ،)11لذا با توجه به نتایج

بهطورکلی بین خوشبینی و سالمت روان ،ارتباط تنگاتنگی وجود

مطالعات مختلف در خصوص اثرات مثبت دید خوشبینانه بر

دارد .خوشبینی مرتبط با فواید روانشناختی مانند اضطراب کمتر،

سالمت و وجود تعداد اندکی از مطالعات که به بررسی همبستگی

بهزیستی ذهنی ) ،(Subjective Well Beingرضایت از زندگی،

این متغیر با شاخصهای سالمت عمومی در بیماران قلبی

عاطفه مثبت ) ،(Positive Affectایجاد تابآوری )،(Resilience

پرداختهاند ،این مطالعه با هدف بررسی همبستگی بین دید

عالئم افسردگی و ناامیدی کمتر و سبک کنار آمدن فعال،

خوشبینانه با سالمت عمومی در بیماران قلبی صورت گرفت.

مسئلهمحور میباشد (.)3
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روش بررسی

در پژوهش دیگری با نقطه برش  ،23حساسیت  1/34و ویژگی

این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بر روی  111بیمار قلبی که

 1/32گزارش شده است .بررسیهای مختلف نیز نشانگر پایایی

بهصورت تصادفی از میان تمامی بیماران قلبی مراجعهکننده به

باالی پرسشنامه و خرده مقیاسهای آن از  1/67-1/13میباشد

بیمارستان مصطفی خمینی تهران در سال  1331-1311انتخاب

(.)13،12

شده بودند ،انجام شد .مالکهای ورود به مطالعه شامل :داشتن

در این پژوهش از پرسشنامه محققساخته ویژگیهای دموگرافیک

حداقل سطح سواد (خواندن و نوشتن) ،سابقه بیماری  2سال به باال

نیز استفاده شد .این پرسشنامه شامل :وضعیت تأهل ،برخورداری از

و گروه سنی بین  21-74سال بود .جهت گردآوری دادهها نیز از

حمایت اجتماعی ،تحت پوشش بیمه بودن وضعیت اقتصادی

 2پرسشنامه ( LOTو سالمت عمومی) استفاده گردید.

است .بهمنظور جلب همکاری آزمودنیها ،پس از توضیحات

در این مطالعه از پرسشنامه مقیاس جهتگیری زندگی یا

کافی در خصوص هدف کلی پژوهش ،از آنان خواسته شد بدون

خوشبینی ( ،)LOTبرای سنجش میزان خوشبینی افراد افسرده

ذکر نام به سؤاالت پاسخ دهند و چنانچه ابهامی در فهم سؤالی

استفاده شد .این پرسشنامه اندازه انتظاراتی را که افراد راجع به

وجود داشت محقق توضیحات مبسوط را ارائه میداد .برای تحلیل

پیامدهای زندگی خود دارند ،ارزیابی میکند .این مقیاس  3سؤال

دادهها از شاخصها و روشهای آماری توصیفی ،همچنین ضریب

دارد 6 ،سؤال با عبارت مثبت ( )7 ،6 ،3 ،1بیان شده و بهطور

همبستگی اسپیرمن ،آزمون منویتنی و تحلیل رگرسیون استفاده

مستقیم نمرهگذاری میشود و  6سؤال با عبارت منفی ()3 ،4 ،5 ،2

شد.

بوده و بهطور معکوس نمرهگذاری میشود .در مطالعه حاضر
روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ ،پایایی باالیی را نشان داد.

یافتهها

ضرایب اعتبار ،همزمان بین مقیاس خوشبینی با افسردگی و

از کل نمونه مورد بررسی 43 ،زن ( )%57/27و  67مرد (،)%62/72

خودتسلطیابی به ترتیب  1/461و  1/725به دست آمد .تحلیل

 115نفر متأهل ( )%15/65و  5نفر مجرد ( )%6/56بودند .فاصله

عوامل مقیاس خوشبینی نشان داد این مقیاس از دو عامل امید به

سنی اعضای نمونه بین  21-74سال بود .باالترین میزان سن ،باالی

آینده و نگرش به وقایع مثبت تشکیل شده است ( .)11پرسشنامه

 61سال ( %41کل نمونه) را تشکیل میداد .همچنین  %73نمونه

سالمت عمومی ) (GHQ-28که توسط  Hillier-Goldbergساخته

وضعیت اقتصادی متوسط و  %47/2تحت پوشش بیمه و %71/3

شد دارای  23پرسش و  6مقیاس است و هر مقیاس  7سؤال دارد.

نمونه از حمایت اجتماعی متوسط برخوردار بودند .میانگین سنی

عـالئـم افسـردگـی ) ،(Depression Symptomsجسمـانـی

نمونهها  63/2سال بود .بین دید خوشبینانه و سالمت عمومی،

) ،)Somatic Symptomsاضطـرابـی و اخـتـالل خـواب

همبستگی منفی معنیداری وجود داشت ( .)r=-1/77همبستگی در

) ،(Anxiety Symptomsاز عـالئـم کـارکـرد اجـتمـاعـی

زیرمقیاسهای افسردگی برابر  ،r=1/73کارکرد اجتماعی

) (Social Functionاسـت کـه نمـرهگـذاری آن براساس مقیاس

 ،r=-1/31اضطراب و اختالل خواب  r=-1/47و عالئم جسمی

لیکرت ( )1-3میباشد ،همچنین در هر مقیاس نمره  4و در

 r=-1/56به دست آمد که تمامی همبستگیها معنیدار بود

مجموع از نمره  22به باال ،بیانگر عالئم مرضی است.

(( )p>1/111جدول).
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جدول :ویژگیهای توصیفی ،ضریب همبستگی متقابل خردهمقیاسها و نمره کل سالمت و دید خوشبینانه
متغیرها

نشانگان

اضطراب و

اختالل در کارکرد

افسردگی و گرایش

امید به

نگرش به

نمره کل

جسمی

اختالل خواب

اجتماعی

به خودکشی

آینده

وقایع مثبت

GHQ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mean

SD

نشانگان جسمی

5/64

3/21

-

اضطراب و اختالل خواب

5/36

3/15

1/54

-

اختالل در کارکرد اجتماعی

7/26

2/43

1/67

1/37

-

افسردگی و گرایش به خودکشی

4/37

6/46

1/71

1/73

1/57

-

امید به آینده

5/21

3/11

1/74

-1/61

1/46

-1/76

-

نگرش به وقایع مثبت

6/33

2/17

1/46

-1/31

-1/75

-1/71

1/44

-

نمره کل GHQ

13/11

12/63

1/43

1/63

1/53

1/71

-1/67

-1/71

-

4/ 7

3/61

-1/56

-1/47

-1/31

-1/73

1/31

1/71

-1/77

نمره کل دید خوشبینانه

*سطح معنیداری در تمام موارد  p<8/881میباشد.

جهت پیشبینی نمره کل سالمت عمومی ،از روش رگرسیون چند

همچنین در مطالعه حاضر بین خوشبینی با افسردگی ،رابطه منفی

متغیره و گام به گام استفاده شد .در گام نخست ،متغیر امید به

و معنیداری وجود داشت که این یافته نیز با نتایج مطالعات

آینده و در گام دوم ،متغیر نگرش به وقایع مثبت و امید به آینده

 Vogeltanzو  Vickersمبنی بر اینکه خوشبینی بهطور منفی با

وارد معادله شدند.

افسردگی رابطه معنیداری دارد ،همخوانی داشت .این نتایج نشان

متغیرهای امید به آینده ( )p>1/111 ،r2=1/23 ،r=1/53و نگرش

داد خوشبینی بهطور منفی با افسردگی و بهطور مثبت با رضایت

به وقایع مثبت ( )p>1/111 ،r2=1/64 ،r=1/43پیشبینیکننده

از زندگی ،سالمت جسمانی ،روانی و وقوع کمتر اختالالت روانی

سالمت عمومی هستند .این دو متغیر میتواند  %64از واریانس

و عزتنفس باال رابطه دارد ( .)16در مطالعه حاضر پیشبینی متغیر

مربوط به سالمت عمومی را بهطور معنیداری تبیین کند .بین

سالمت روان توسط دو متغیر دید خوشبینانه صورت گرفت که با

وضعیت تأهل و وضعیت اقتصادی با نمره سالمت ) (GHQو

یافته  Rabinsonبه نقل از  Strassleهمخوانی داشت ،او در

خوشبینی ،رابطه معنیدار آماری مشاهده نشد .ضریب همبستگی

پژوهش خود از بین عوامل مختلف روانشناختی ،فقط عامل

بین حمایت اجتماعی و استفاده از خدمات بیمه با نمره سالمت

خوشبینی ،بهداشت روانی و جسمانی را پیشبینی کرده است .در

) (GHQبه ترتیب  -1/37و  -1/121و ضریب همبستگی بین

این مطالعه بین نمره کل خوشبینی با سالمت ،رابطه منفی و

استفاده از خدمات بیمه و خوشبینی  -1/43محاسبه شد ،که

معنیداری وجود داشت ( .)15همچنین این یافته

با نتایج Maruta

هیچکدام به لحاظ آماری معنیدار نبود.

همخوانی داشت ،وی و همکاران به اجرای دو پرسشنامه
خوشبینی  -بدبینی و سالمت عمومی بر روی آزمودنیها

بحث

پرداختند ،نتایج نشان داد افراد بدبین نسبت به افراد خوشبین ،از

نتایج این پژوهش نشان داد بین داشتن دید خوشبینانه مانند امید به

سالمت کمتری برخوردارند ،همچنین دریافتند سبک تبیین افراد،

آینده و داشتن نگرش مثبت با متغیرهای سالمت عمومی ،رابطه

بهطور معنیداری کارکرد روانی افراد را در سالهای بعد نشان

منفی و معنیداری وجود دارد .این یافتهها با نتایج مربوط به

میدهد ( .)14در مطالعه حاضر بین خوشبینی با اضطراب ،اختالل

پژوهش  Changدر رابطه با بررسی خوشبینی و متغیرهای مربوط

خواب و کسالت ،رابطه منفی و معنیداری وجود داشت که با

به سالمت همخوانی داشت (.)3

پژوهش  Carverهمخـوانـی داشت ،وی در پژوهـش خـود به این
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نتیجه دست یافت که بدبینی با سطوح باالیی از خشم و اضطراب

معنیداری وجود دارد ( .)21در مطالعه حاضر با توجه به اینکه قبل

(هیجاناتی که احتمال بیماریهای قلبی را باال میبرد) همراه است.

از ورود به دانشگاه هیچ تفاوتی در سیستم ایمنی افراد خوشبین و

همچنین افراد خوشبین نسبت به افراد بدبین اجتماعیترند،

بدبین وجود نداشت ،در پایان ترم اول این تفاوت ظاهر شد،

بیشتر ورزش میکنند ،از مهارتهای بین فردی مطلوبتری

همچنین در افرادیکه ترم تحصیلی را با خوشبینی شروع کرده

برخوردارند .بهعالوه ،مشخص گردید افراد بدبین نسبت به افراد

بودند ،سلولهای ایمنی هدایتکننده ایمنی و سیتوتوکسیسیتی به

خوشبین ،بیشتر افسرده میشوند و اینکه در زمینههای مختلف،

مقدار بیشتری مالحظه شد (.)22

کمتر از آنچه که استعداد دارند پیشرفت میکنند .داشتن دید

 Seligmanخوشبینی را به جای یک صفت شخصیتی گسترده ،و

خوشبینانه باعث کاهش فشار خون ،عالئم استرس و افسردگی

بهعنوان یک سبک تبیینی تعریف کرده است .طبق این دیدگاه،

بعد از رویدادهای ناگوار زندگی میشود .مثبتبینی میتواند

افراد خوشبین ،رویدادها یا تجارب منفی را با نسبت دادن علت

مرگ و میر را در بیماران مبتال به سرطان کاهش دهد .این پژوهش

آنها به عوامل بیرونی ،گذرا و خاص تبیین میکنند .خوشبینی

نشان داد احتمال بروز مشکالت و بیماریها بعد از رویدادهای

بهعنوان یک سبک تبیینی در مواجهه با رویدادهای ناگوار

ناگوار در افراد مثبتبین کمتر است .یکی از راههای احتمالی تأثیر

میتواند در حفظ سالمت روانی افراد نقش مؤثری ایفا کند.

خوشبینی بر سالمت جسمانی؛ تأثیر بر سیستم ایمنی است (.)17

 Seligmanمعتقد است افراد خوشبین با بهرهگیری از راهبردهای

افراد خوشبین با استرسها به شیوه متفاوتی مقابله میکنند،

کنار آمدن مؤثر مانند ارزیابی مجدد و مسئلهگشایی ،با فشارهای

همچنین خُلق منفی کمتری را تجربه کرده و ممکن است

روانی بهتر کنار میآیند ( .)23دید خوشبینانه دارای مزایای

رفتارهای سالمتی سازشیافتهتری داشته باشند که همه اینها

متعددی است و شواهد کافی وجود دارد مبنی بر اینکه افراد

میتواند به وضعیت ایمنی بهتر منجر شود (.)13

خوشبین از راهبردهای متعددی برای مقابله استفاده میکنند و این

تفکر خوشبینانه با سالمت خوب مرتبط است ،اما دو شرط مهم

مقابلههای متعدد میتوانند در ارتباط بین خوشبینی و سازگاری

باید وجود داشته باشد :اول اینکه خوشبینی شخص باید او را به

بهتر ،نقش مهمی ایفا کنند ( .)26در این مطالعه جهت اثبات

عمل کردن به شیوهای جدی و مداوم هدایت کند؛ دوم رفتار

ارتباط بین ویژگیهای دموگرافیک همچون متأهل بودن ،وضعیت

برانگیختهشده توسط خوشبینی باید رابطهای واقعبینانه با سالمت

اقتصادی ،داشتن حمایت اجتماعی و استفاده از خدمات بیمه با

داشته باشد .افراد خوشبین از مهارتهای مقابلهای انطباقیتر مانند

متغیرهای مطالعه ،از آزمونهای اسپیرمن و منویتنی استفاده شد

حل مسئله و توسعه سیستم حمایتی بیشتر استفاده میکنند و

که این نتایج معنیدار نبود و شاید یک دلیل آن را بتوان اینگونه

راهبردهای اجتنابی را کمتر به کار میبرند .عالوه بر آن ،این افراد

بیان کرد که این بیماری طبق گفته خود بیمار و تشخیص پزشک

بههنگام مواجهه با موانع و آشفتگیهای فکری سعی میکنند بر

متخصص و با توجه به میانگین سنی افراد نمونه ،به مرحله

اهداف خود متمرکز شوند .این مسئله و استفاده بجای این افراد از

پیشرفتهای رسیده بود و همین امر نقش متغیرهای دموگرافیک را

راهبردهای مقابلهای مؤثر ،رنج حاصل از استرسهای زندگی را

کمرنگ نشان داد.

کاهش داده و امکان ابتال به مشکالت روانشناختی و جسمانی را
کاهش میدهد ( .)11در زمینه رابطه خوشبینی با سالمت عمومی،

محدودیتها و پیشنهادها

 Lauverو همکاران به این نتیجه رسیدند که اگر زنان از قبل،

پژوهش حاضر مانند اکثر مطالعات که در علوم رفتاری صورت

انتظار مطلوبی از درمان داشته باشند؛ به عبارتی نسبت به درمان

میگیرد با محدودیتهایی همراه بود که شناخت آنها ،جهت

خوش بین باشند ،اضطراب آنها کمتر و باعث اقدام فوری به درمان

انجام مطالعات بعدی و تالش برای کاهش یا رفع این

میشود ( .)21نتایج پژوهش ( Aspinwallسال  )1114نشان

محدودیتها ،منطقی بهنظر میرسد.

داد بین خوشبینـی و مقـاومـت در بـرابـر استـرس ،رابطـه مثبـت و
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نتیجهگیری

 در مطالعه حاضر گروه نمونه را دانشجویان گروه سنی معینی-1

 از آنجاییکه داشتن،در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده

 لذا برای تعمیم نتایج به سایر بیماران قلبی،تشکیل میداد

دید خوشبینانه اکتسابی است و داشتن این دید در متغیرهای

.دیگر باید با احتیاط عمل شود

سالمت عمومی بیماران قلبی مؤثر است و با توجه به اینکه یکی از

 بیماری قلبی شامل مشکالت گستردهای است که در این-2

 اضطراب و استرس میباشد؛،فاکتورهای شدتیافتن بیماری قلبی

 از بین همه بیماران،مطالعه بررسیها ورای نوع بیماری قلبی

، گروهی، انتظار میرود که با افزایش مشاورههای فردی،بنابراین

.قلبی انجام شد

ارتقای عزتنفس و امیدوار ساختن این بیماران به آینده بتوان

 استفاده شد کهGHQ  در این مطالعه برای بررسی سالمت از-3

 افسردگی و سایر فاکتورهای بیماریزا را در این،میزان اضطراب

مقیاس سنجش سالمت عمومی است و بعضی متغیرهای

.گروه کاهش داد

.سالمت روان سنجیده نشد
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