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The effectiveness of training best possible –self (BPS) on increasing
optimism and reducing the blood pressure
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effectiveness of training best possible –self (BPS)
.ممکن بر افزایش خو بینی و کاهش فشار خون انجام شد
on increasing optimism and reducing the blood
pressure.
 این تحقی به رو نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و:روش
Materials and Methods: This is a quasi جامعه هدف کلیه بیماران مبتال به فشار خون،گروه کنترل
experimental study with experimental group and
 به کلینیک قل بروجردی سنند1332 مراجعهکننده در سال
control group. The target population of all patients
نفر
21  گروه نمونه به رو تصادفی ساده به تعداد.انجام شد
with hypertension referred to Boroujerdi's heart
clinic in Sanandaj in 1396 was performed. The
 نفر گروه31  نفر گروه آزمایش و31( مطاب فرمول کوکران
experimental group was selected through a simple
کنترل) انتخا گردیدند و گروه آزمایش طی چهار هفته تحت
random sampling of 60 students according to the
 از.) قرار گرفتندBPS( آموز رو بهترین حالت خود ممکن
Cochran formula (30 subjects in the experimental
پ آزمون و از-رو های آماری تحلیل کوواریان با پیشآزمون
group and 30 in the control group). The
experimental group received the best self. جهت تجزیهوتحلیل دادهها استفاده گردیدspss22 نرمافزار
management (BPS) method during the four weeks.
،ابزارهای اندازهگیری مقیااس عاطفاه مثبات و منفای واتساون
Statistical analysis of covariance with pre-test مقیاس جهاات مااداری زناادگی شیرر،)1311( کالرک و تلگن
post-test and SPSS-20 software were used to
.) و تست فشار خون استفاده گردید1315( و کارور
analyze the data. The instruments for measuring
the positive and negative affective scale were
 براساس نتای این پژوهش آموز بهترین حالت خود:یافتهها
Watson Clarke (1988), Ordinary Scale for Life
 موج افزایش خو بینی بیماران دارای پرفشاریBPS ممکن
Sciences and Carver (1985), and Blood Pressure
خون و کاهش فشار خون و افزایش عاطفه مثبت در آنان
Test.
،
)P> ./11(  درصد33  معنیداری در سطد اطمینان.میگردد
Results: Based on the results of this study,
education of the best possible BPS status increased
 میانگین گروه.)P> ./15(  درصد35 معنیداری در سطد اطمینان
the optimism of hypertensive patients and
آزمایش و کنترل در پیشآزمون خو بینی و میانگین گروه
decreased blood pressure and increased affective
11/45  و24 آزمایش و کنترل در پیشآزمون خو بینی به ترتی
affection. Significant values at 99% confidence
 بوده است؛ اما میانگین فشار خون3/30  و3/15 و انحراف معیار
level (P <0.01) were significant at 95% confidence
level (P> 0.05). The mean of the experimental and
14  و12/4 در دو گروه آزمایش و کنترل در پ آزمون به ترتی
control group in the pretest of optimism and the
 کمترین میانگین نمرات فشار خون. است2/33 انحراف معیار
mean of the experimental and control group in the
) مربو به آزمونهای گروه آزمایش در پ آزمون بوده و12/4(
pretest of optimism was 24 and 18.45, and the
) در14/5( همچنین بیشترین میانگین نمرات فشار خون
standard deviation was 3.85 and 3.97, respectively.
But the mean of blood pressure in the experimental
.پیشآزمون است
and control groups in the post test was 12.4 and
 رو آموز بهترین حالت خود ممکن به خاطر:نتیجهگیری
14.36, respectively. The lowest mean of blood
کم هزینه بودن و در دسترس بودن و سهولت اجرا برای آموز
pressure scores (12.4) was in the test group in the
بیماران پرفشاری خون مفید بوده و موج عاطفه مثبت و
post test and also the highest mean blood pressure
scores (14.5) in the pretest.
خو بینی در آنان میگردد و این خو بینی بیماران را جهت
Conclusion: The best way to educate is due to its
.کنترل فشار خون و خو بینی برای کاهش آن ترای مینماید
low cost and availability and ease of use for
 فشار، خو بینی، بهترین حالت خود ممکن:واژههای کلیدی
educating hypertension patients, and they cause
positive emotions and optimism in them. This
خون
optimism is for patients to control their blood
pressure and optimism. Encourages it to reduce it.
Keywords: Best possible self, Optimism, Blood
Pressure
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مقدمه
بیمااااری قلبااای عروقااای و ساااکته مغااازی اولاااین
عاماال کشاانده در سراساار جهااان هسااتند کااه در
ساااال ساااب مااارگ بااایش از  10/5میلیاااون نفااار
یعناای در هاار  2رانیااه یااک ماارگ ماایشااوند .بااا
ایاان حااال در صااورت کاااهش عواماال خطاار ایاان
بیماااریهااا بااه مقاادار زیااادی قاباال پیشااگیری
هسااتند .فشااارخون بااا بااهعنااوان مهاامتاارین و
اولااین عاماال خطاار سااکته مغاازی و مهاامتاارین
عاماال باارای بیماااری قلباای مطاار شااده اساات.
فشاااارخون باااا بااایش از یاااک میلیاااارد نفااار در
سراسااار دنیاااا را گرفتاااار کااارده اسااات (ناااوری،
صااافایی و قلااای زاده .)1332 ،در تحقیقااای کاااه
توساا ا آلباااارت ،ریاا ا و هومکااااو 1در سااااال
 2112تحاات عنااوان تااأریر بهتاارین خااود ممکاان
باا ار خااااود فعااااالی و بهزیسااااتی روانشااااناختی
نشااانههااای افسااردگی انجااام گردیااد ،نشااان داد
کااه شاارکتکنناادگان بااه بهتاارین شااکل ممکاان
در آینااده خااو بااین هسااتند .بیماااری فشااارخون
اساساای ،عااالوه باار عواماال زیسااتی و خطرساااز
جسااامی باااهعناااوان فرایناااد فیزیوپاتولو یاااک ،از
لحااا روانشااناختی ماننااد وقااایع فشااارزا ،تاادابیر
مقابلاااهای در باااروز و تشااادید آنهاااا نقاااش باااه
ساازایی دارنااد .وقتاای افااراد متحماال یااک فشااار
روانااای مااایشاااوند ،هورماااون اکسااای توساااین و
وازوپرساااین هیياااوفیز باعاااث افااازایش فشاااارخون
مااایشاااوند و تعجبااای نااادارد کاااه فشاااار روانااای
مااازمن مااایتواناااد باعاااث فشاااارخون و افااازایش
تنش شود (گرینبرگ.)2112 ،2
3
در تحقیقاای کااه توساا هفاارو ،پیتاارز و کیناا
در ساااااال  2111دربااااااره بیمااااااران قلبااااای در
آمریکاااا باااا گاااروه نموناااه  111111نفااار انجاااام
شااد ،نشااان داد کااه افااراد خااو بااین ،نساابت بااه
1. Homko
2.Greenberg.J
3.Hefferon- King- Peters -Scheier

اثربخشي آموزش بهترین خود ممکن11 ...
افاااراد بااادبین ،باااه احتماااال کمتاااری در ارااار
بیمااااری گرفتگااای رگ قلا ا یاااا دیگااار عوامااال
مااایمیرناااد و اخاااتالف مااارگ باااین ایااان افاااراد،
بااا ی هشاات سااال ماایباشااد (بااه نقاال از نااوری،
صفایی و قلی زاده.)1332 ،
4
صاااافات شخصاااایتی ماننااااد خااااو بیناااای ،
خصاااومت 5و بااارونگرایااای 2باااا پاسااا هاااای
فیزیولاااو یکی افاااراد و رفتارهاااای بهداشاااتی آن-
هاااا ارتباااا دارد (گاااایز و کینا ا  )2111 ،0بااارای
مثاااال ،افااارادی کاااه خصاااومت باااا یی دارناااد
هنگااامی کااه در موقعیاات رقاباات قاارار ماایگیرنااد
فشاااارخون و ضاااربان قلااا شاااان باااا مااایرود
(کتااارین و سندرساااون .)2111 ،1بیمااااران مباااتال
باااااه هیيرتانسااااایون از اضاااااطرا و اساااااترس
بااا یی برخوردارنااد .پااژوهشهااا ایاان دیاادگاه را
کااه افااراد مبااتال بااه پرفشاااری خااون ،عواطاا
منفاای بیشااتری مثاال اضااطرا  ،باادبینی ،خشاام،
تنیاادگی و خلاا منفاای نساابت بااه افااراد بهنجااار
در زناادگی را تجربااه ماایکننااد ،مااورد تائیااد قاارار
مااایدهناااد (گلمااان ،اسااايیتزر ،ایرونسااان ،بااار،
س  ،پسین ،ویدلر و اسچیندرمن.)1331 ،3
بااه نآاار ماایرسااد تماااس ماازمن بااا اسااترس
(تنیااادگی) روانشاااناختی مااایتواناااد فشاااارخون را
افااازایش داده و باااروز هیيرتانسااایون منجااار شاااود
11
(گاساااايرین .)2113 ،11هاااااینتزلمن و کیناااا
( )2115نشاااان دادناااد کاااه تصویرساااازی مثبااات
از آیناااده مااایتواناااد باااهراساااتی موجا ا انتآاااار
مثباات از آینااده گااردد« .بهتاارین خااود ممکاان»
مسااتلزم ایاان اساات کااه افااراد خااود را در آینااده
4.0ptimism
5. Hostility
6. Extraversion
7. King, L. A. & Geise, A. C
8. Catherine & Sanderson
9. Gellman, M. Spitzer, S. Ironson, G. Llabre, M.
Saab, P. Pasin, R. D. Weidler, D. J. and
Schneiderman, N.
10.Gasperine
11. Heintzelman, S. J. & King, L.A.
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باااه گوناااهای تصاااور کنناااد کاااه هااار چیااازی در
خاااو بیناناااهتااارین رو باااه نتیجاااه مطلاااوبی
رسااایده اسااات .رو  1BPSباااه معنااای تصاااور
«بهتاارین خااود ممکاان» فاارد در آینااده اساات .بااه
ایااان مفهاااوم کاااه فااارد باااا توجاااه باااه کارهاااا و
اهااادافی کاااه بااارای خاااود در نآااار دارد ساااعی
ماایکنااد خااود را در حااالتی تصااور کنااد کااه بااه
تمااااامی اهااااداف و رؤیاهااااا و ظرفیااااتهااااایش
دساااتیافتاااه اسااات (هااایک و کینا ا .)2111 ،2
ایاان تصااور رشااد و ارتقااا ،در سااه حااوزه فااردی،
حرفااهای و ارتباااطی صااورت ماایگیاارد .آمااوز
 BPSمااایتواناااد باااهعناااوان واکسااان رفتااااری
عماال کنااد .روانشناساای مثباات بااه دنبااال ایجاااد
زنااادگی خاااو بااارای ماااردم نیسااات ،بلکاااه باااه
دنباااال تحقیااا در ماااورد مساااائلی اسااات کاااه
ارز زنااااادگی مناسااااا بااااارای زیساااااتن را
افاااازایش ماااایدهااااد (پااااارک ،پیترسااااون و
ساااالیگمن .)2114 ،3از جملااا موضااااوعاتی کااااه
در ایااان رویکااارد موردتوجاااه قرارگرفتاااه اسااات
ماایتااوان بااه خااو بیناای اشاااره کاارد .خااو بیناای
یااا حساان ظاان رهآورد نااو نگاااه مااا بااه هسااتی و
پدیااادههاااای اطاااراف آن اسااات و در حقیقااات
آینااهای اساات کااه در آن شاایوه بیاانش و نگاار
ماااا باااه آفااارینش و آفریااادههاااای الهااای دیاااده
ماایشااود ،زیاارا زناادگی انسااان مجموعااهای زیبااا
یاااا زشااات از اندیشاااههاااا و انگیااازههاااای روزاناااه
اوساات .خااو بیناای نگرشاای اساات نساابت بااه
فلساااافه زناااادگی کااااه در آن افااااراد انتآااااار
بهتااارینهاااا را در هماااه اماااور داشاااته و اطمیناااان
دارناااد کاااه در انجاااام کارهاااای خاااود موفااا
خواهناااااد شاااااد (هااااایک و کینااا ا .)2111 ،
چرایاای انجااام ایاان پااژوهش بااه دلیاال کاامهزینااه
بااااودن رو اجاااارای بهتاااارین «حالاااات خااااود
1. Best Possible- Self
2. Hicks. A & King, L. A
3. Park, Peterson & Seligman
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ممکاااان »4و تأریرگااااذاری ایاااان رو و آسااااان
باااودن رو آماااوز  BPSمااایباشاااد .شاااواهد
مهمااای از همراهااای نگااار هاااای روانشاااناختی
مثباات ،بااهویااژه خااو بیناای بااهطااور مسااتقل بااا
پیامااادهای عماااده قلبااای وجاااود دارد (دوباااوی ،
بااای  ،کاشااادان ،نیااار ،پاااارک ،کلاااون و هاااافمن،5
 .)2112خاااو بینااای و مثباااتگرایااای در مقابلاااه
باااا فشاااارهای زنااادگی و الباااه بااار نامالیماااات
رواناااای -اجتماااااعی در اقاااادام بااااه رفتارهااااای
ماارتب بااا سااالمت ،اصااال ساابک زناادگی و در
نهایاات کاااهش بااروز بیماااریهااای جساامانی و
روانشااااناختی تااااأریر مهماااای دارد (گلومبااااک،
گرگلز ،دورید و برکلن.)2112 ،2
روش
ایاان تحقیاا بااه رو نیمااه آزمایشاای بااا گااروه
آزماااایش و گاااروه کنتااارل انجاااامشاااده اسااات.
جامعاااه هااادف کلیاااه بیمااااران مباااتال باااه فشاااار
خاااون کاااه در ساااال  1332باااه کلینیاااک قلااا
بروجاااردی سااانند مراجعا اه نمودناااد ساااي باااا
اسااااتفاده از فرمااااول کااااوکران  21نفاااار گااااروه
نموناااه ( 31نفااار گاااروه کنتااارل و  31نفااار گاااروه
آزمااایش) کااه مبااتال بااه بیماااری پرفشاااری خااون
بودناااد باااه رو تصاااادفی انتخاااا گردیدناااد و
گااروه آزمااایش طاای چهااار هفتااه تحاات آمااوز
رو «بهتاااارینحالااااتخااااودممکاااان» قاااارار
گرفتناااد .ماااالک ورود داشاااتن پرفشااااری خاااون
در گاااروه نموناااه مااایباشاااد .ابزارهاااای پاااژوهش
عباااارتاناااد از :مقیااااس جهاااتماااداری زنااادگی
( )LOTشاااااایرر و کااااااارور ( ،)1315مقیاااااااس
عاطفاااااه مثبااااات و منفااااای  )1311(PANASو
)4. BEST POSSIBLE- SELF(BPS
5.DuBois, C. M. Beach, S. R. Kashdan, T. B. Nyer,
M. B. Park, E. R. Celano, C. M. & Huffman, J. C.
6. A, Golombeck. B, gorgels. A, de vreede. J, van
Breukelen. G
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تساات فشااار خااون .باارای تجزیااهوتحلیاال دادههااا
از تحلیل کوواریان استفاده گردید.
مقیتتتتتتتاـ تمتتتتتتت متتتتتتتداری
زنتتتتتدگا :1ایااان آزماااااون در ساااال 1315
توساا شاایرر و کااارور 2طراحاای شاااد و در سااال
 1334توسااا بریگاااز 3ماااورد تجدیااادنآر قااارار
گرفااااات( .پورساااااردار ،پناهناااااده و سااااانگری،
 .)1332شاااییر و کاااارور ( )1315بااارای ارزیاااابی
خاااو بینااای سرشاااتی ،آزماااون جهاااتگیاااری
زنااادگی  LOT4را ماااورد تجدیااادنآر قااارار دادناااد.
آزماااون باااازنگری شاااده جهاااتگیاااری زنااادگی
تفاااوتهااای فااردی در خااو بیناای و باادبینی را
مااایسااانجد .ایااان مقیااااس  1گویاااهای میااازان
انتآااارات افاااراد را راجاااع باااه پیامااادهای زنااادگی
ارزیااابی ماایکنااد و شااامل  4گویااه بااا عبااارت
مثباات و  4گویااه بااا عبااارات منفاای اساات .پایااایی
باااا شااایوه همساااانی درونااای توسا ا ساااازندگان
آزماااون باااا تر از  ٪11گااازار شاااده اسااات.
جهاات تعیااین روایاای همگاارای آزمااون در ایااران
از همبسااااتگی 5LOTبااااا  5عاماااال مقیاااااس
ناامیاااادی بااااک اسااااتفاده شااااد .معناااااداری
همبساااتگی عامااال اول ،چهاااارم ،پااانجم و نماااره
کلاااای مقیاااااس ناامیاااادی بااااک بااااا مقیاااااس
خااو بیناای -باادبینی نشااان دهنااده اعتبااار قاباال
قباااول آزماااون جهاااتگیاااری زنااادگی اسااات.
(کین و همکاران.)2111 ،
2
مقیتتتتاـ اهفتتتته م بتتتت و منفتتتتا :
ایااان آزماااون در ساااال  1311توسااا واتسااااون
کاااالرک و تلگااان 0سااااخته شاااده اسااات .ایااان
آزماااون یاااک ابااازار خودسااانجی  21گویااااهای
1. Revised Life Orientation Test
2. Sherier & Carver
3. Bridges
4. Revised Life Orientation Test
5. Revised Life Orientation Test
6. Positive and negative affect scales.
7. Clark & Watson.Tellegen

اثربخشي آموزش بهترین خود ممکن13 ...
اسااات و بااارای انااادازهگیاااری دو بعااااد خلاااا ،
یعناااای «عاطفااااه مثباااات» و «عاطفاااه منفااای»
تنآاایم شااده اساات .پایااایی بااه شااایوه آلفاااای
کرونباااا و بااااز آزماااایی باااارای  PAو  NAبااااه
ترتیااااا  1/12و  1/25و  1/21گاااازار شااااده
اساات ،مآفاااری در تحلیاال عاااملی تأییاادی نیااز
الگااااوی دوعاااااملی ،برازنااادهتااارین الگاااو باااوده
اساااات (لشاااانی ،شااااعیری ،اصااااغریمقاااادم و
گلزاری.)1331 ،
سااااه روز قباااال از اولااااین جلسااااه آزمااااایش،
شاااارکتکنناااادگان (گااااروه آزمااااایش و گااااروه
1
کنتااارل) پرسشااانامههاااای R –L ،PANAS
 O Tدریافااات و پااار کردناااد .بعاااد از  3روز در
اتاااااقی اختصاصاااای پاا ا از دادن دسااااتورالعمل
توساااا آزمااااونگر ،جلسااااات (باااادون حضااااور
آزماااونگر) برگااازار مااایشاااود( .در صاااورت نیااااز
تمااااس از طریااا تلفااان) از آزماااودنی خواساااته
ماایشااود تااا باار اساااس اهااداف و رؤیاهااایش در
سااه حااوزه فااردی ،حرفااهای و رواباا  ،خااود را در
بهتااارین حالااات ممکااان ( )BPSکاااه حااادود 21
دقیقااه بااه طااول ماایانجامااد بنویسااد و بااه ماادت
 5دقیقاااه آن را تصاااور کناااد .ساااي باااه مااادت
یااک ربااع ساااعت بااه هاار فعااالیتی کااه مایاال اساات
ماااایپااااردازد .در پایااااان آزمااااودنی تساااات
خااو بیناای ساالیگمن را دریافاات خواهااد کاارد.
بااه ماادت  2هفتااه روزی  5دقیقااه آزمااودنی ایاان
تمرین را تکرار خواهد کرد.

8. Positive and negative affect scales
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یافته ها
تدول  .1میانهین ،انحراف معیار و ماوریس ضرایب همبگتها میان متغیرهای پژوهش و مؤلفههای دنها
متغیر

1

2

3

خو بینی
عاطفه مثبت PA

1**/25
**./54
**./52
1/51
5/53

1
./34
./34
33/32
4/43

1
**./45
31/55
4/11

فشار خون
میانگین
انحراف معیار

مااااااتری ضااااارای همبساااااتگی متغیرهاااااای
پاااژوهش نشااااندهنااادهی همبساااتگی معنااایدار
باااین متغیرهاااای پاااژوهش مااایباشاااد .بیشاااترین

4

*./32
24/31
3/53

5

1
14/15
3/22

2

0

0/32
11/12
2/11
2/53
*P<0/05 **P< 0/01

مقاادار همبسااتگی بااین متغیرهااای خااو بیناای
و فشااار خااون بااا 1/52؛ و فشااارخون بااا عاطفااه
مثبت برابر با  1/54میباشد.

تدول  .2میانهین و انحراف استاندارا دکشبینا و فشاردکن او گروه کنترل و دزمایش ار پیشدزمکن و پسدزمکن
متغیر

گروه

تعداد

خو بینی

گروه آزمایش
گروه کنترل
گروه آزمایش

31
31
31

گروه کنترل

31

فشارخون

نتااای جاادول  2نشااان ماایدهااد کااه هاار گااروه
 31آزماااونی دارد و میاااانگین گاااروه آزماااایش و
کنتاارل در پاایشآزمااون خااو بیناای بااه ترتیاا
 24و  11/45و انحااااااراف معیااااااار  3/15و 3/30
باااوده اسااات؛ اماااا میاااانگین فشاااار خاااون در دو
گاااروه آزماااایش و کنتااارل در پااا آزماااون باااه
ترتیاااا ا  12/4و  14انحااااااراف معیااااااار 2/33
اسااات .کمتااارین میاااانگین نمااارات فشاااار خاااون

پیشآزمون
انحراف
میانگین
استاندار
3/15
24
3/30
11/45
3
14/4
14/5

11

پ آزمون
انحراف
میانگین
استاندار
5/33
51/53
24/34
2/33
12/4
14

( )12/4مربااو بااه آزمااونهااای گااروه آزمااایش
در پااا آزمااااون باااوده و همچنااااین بیشااااترین
میاااااانگین نمااااارات فشاااااار خاااااون ( )14/5در
پیشآزمون است.
سااارال پاااژوهش :آیاااا آماااوز ( BPSبهتااارین)
بااار افااازایش خاااو بینااای بیمااااران پرفشااااری
خون مررر است؟

اثربخشي آموزش بهترین خود ممکن15 ...

فصلنامه علمي تخصصي روان شناسي مثبت – سال دوم ،شماره  1و ،6تابستان و پاییز 5931

تدول  .3نتایج وحلیل ککواریانس یک متغیری برای بررسا همهنا شیبهای رگرسیکن ار پسدزمکن دکشبینا
شاخصها -منبع
گروه

SS
52/01

پیشآزمون خو بینی
گروه × پیشآزمون
خطا
کل

12/311
22/155
1101/12
1120/1

ار او گروه دزمایش و کنترل
MS
Df
52/01
1
1
1
22
31

آمااوز رو ( BPSبهتاارین حالاات خااود ممکاان)
در بیماران مباتال باه فشاار خاون بار میازان افازایش
خو بینی بیماران پرفشاری خون تأریر دارد.
بااه ایاان منآااور باارای اربااات ایاان فرضاایه از تحلیاال
کوواریااان  ANCOVAاسااتفاده شااده اساات .در
این تحلیال میاانگین پا آزماون گاروه آزماایش باا
میااانگین گااروه کنتاارل مقایسااه شااده و نماارههااای
پیشآزمون باه عناوان متغیار کمکای باه کاار گرفتاه
شاادند .البتااه رعایاات شاار همگناای شاای هااای
رگرساایونی زم اساات .همااانطااور کااه در جاادول 3
مشااهده ماایشاود تعاماال بااین گاروه و پاایشآزمااون
خو بینی معنایدار نیسات باه عباارت دیگار دادههاا
از فرضاایه همگناای شاای هااای رگرساایونی پشااتیبانی
میکند P=%314( .و )F=%34
بحث و نتیجه گیری
در ایان پاژوهش ،تاأریر ارربخشای آماوز  1BPSدر
افاازایش میاازان خااو بیناای 2افااراد مبااتال بااه
3
پرفشااری خاون ماورد بررسای قارار گرفات .کینا
( )2112بااا اعتقاااد بااه تااأریر آمااوز ( BPSبهتاارین
حالت خاود ممکان) در فارد مایتاوان میازان عاطفاه
منفاای و خل ا منفاای را در موقااع بااروز مشااکالت و
حااوادک کاااهش داد .کیناا معتقااد اساات آمااوز
4
 BPSباااه بیمااااران ارااار و پیشاااگیریکنناااده در
1. Best possible self
2.optimism
3. Laura King
4. Prediction

12/311
22/155
45/132
-

F
1/253

sig
1/202

1/322
1/432
-

1/202
1/413
-

قضاااوت منفاای بیماااران دارد یعناای آمااوز
موج افازایش عاطفاه مثبات 5و خلا مثبات 2شاده
و انگیاازهی 0فاارد را باارای خااود مراقبتاای 1و افاازایش
خو بین 3تقویت مینماید.
نتااای آزمااون تحلیاال کوواریااان ایاان تحقیاا
نشااانگر آن اساات کااه آمااوز (BPSبهتاارین حالاات
خود ممکان) باه افازایش خاو بینای بیمااران فشاار
خون کاه تحات آزماایش بودناد ،تاأریر مثبات داشاته
است .در افراد مباتال باه فشاارخون ،امیاد باه زنادگی
و خو بینی کاهش ماییاباد و عوامال منفای روانای
چااون عاطفااه منفاای 11اضااطرا بااه دلیاال تاارس از
نابینایی ،عاوارگ قلبای و عروقای ،عاوارگ کلیاوی،
فشار خون افزایش مییاباد؛ و ایان عاطفاههاا موجا
کاااهش خااو بیناای فاارد جهاات کنتاارل عااوارگ و
خااود مراقبتاای بیماااران پرفشاااری خااون ماایگااردد
(ولیااادی پااااک .)1334 ،بناااابراین آماااوز رو
 11BPSباارای افاازایش خااو بیناای در بیماااران
فشااار خااون بکااار باارده شااد .یافتااههااای جاادول 1
نشان می دهد کاه عامال آماوز یاا مداخلاه در ایان
تحقیاا  ،میااانگین نماارات پاا آزمااون را بااهطااور
معناااداری نساابت بااه میااانگین نماارات پاایشآزمااون
افاازایش داده اساات و ایاان یافتااههااا نشااانگر تااأریر
BPS

5. Effect Positive
6. Mood Positive
7. Motivation
8. Self-Control
9. Optimism
10. Negative Effictive
11 .Best Possible-Self
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باااا ی اجااارای آماااوز رو  BPSدر افااازایش
خو بینی آزمودنیها می باشاد .باا توجاه باه پیشاینه
محادود ایاان تحقیا مقایسااههاایی ماایتاوان انجااام
داد .نتااای بااهدسااتآمااده در ایاان پااژوهش بااا
یافتااههااای مشااابه از کین ا  ،)2112( 1ولیاادی پاااک
3
( ،)1334آلبااااارت )2112( 2و کریساااااتال ام لاااااو
( )2112قابل تبیین است.
افاااراد خاااو باااین نسااابت باااه افاااراد بااادبین
اجتماااااعیترنااااد ،بیشااااتر ورز ماااایکننااااد ،از
مهارت هاای باین فاردی مطلاو تاری برخوردارناد و
بهراحتی میتوانناد شابکههاای اجتمااعی حماایتگر را
در اطااراف خااود ایجاااد کننااد (محمودیااان ،صاافریان،
هاشاام زاده واعااا ،میرمحمااد تبااار ،رضااوانی فاار،
4
 .)1334پاااژوهش فرلکتاااون ،شاااارپی و ماااو ن
( )2114نشان داد که دیادگاه خاو بیناناهی ماادران
نساابت بااه آیناادهی کودکااان مبااتال بااه فشااار خااون
مفیااد بااوده اساات و شااواهد پزشااکی تااأریر کمای باار
روی بااااور ماااادران در ماااورد پیامااادهای احتماااالی
بیماااری کودکشااان دارد .روانشناساای مثباات نگاار
باااهعناااوان رشاااتهای کاااه از طریااا ماااداخالت
مختصااری موجاا افاازایش بهزیسااتی و کاااهش
نشانه های افسردگی میگاردد ،شاناخته مایشاود کاه
نمونه ای از ایان ماداخالت  BPSاسات (لیااو ،سالمن
و مارکومی .)2112 ،5نتای جادول  1نشاان مای دهاد
کااه هاار گااروه  31آزمااونی دارد و میااانگین گااروه
آزمااایش و کنتاارل در پاایشآزمااون خااو بیناای بااه
ترتیاااا  24و  11/45و انحااااراف معیااااار  3/15و
 3/30بااوده اساات؛ امااا میااانگین فشااار خااون در دو
گااروه آزمااایش و کنتاارل در پ ا آزمااون بااه ترتی ا
 12/4و  14انحاااراف معیااار  2/33اسااات .کمتااارین
میااانگین نماارات فشااار خااون ( )12/4مربااو بااه

1. Laura King
2. Albert K.Lian
3. Chrystella H. M. Lo
4. Freckleton, Sharpe & Mullan
5. Liawe, E.D, Solomon, L.J, a Murakomi, J
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آزمااونهااای گااروه آزمااایش در پ ا آزمااون بااوده و
همچنااین بیشااترین میااانگین نماارات فشااار خااون
( )14/5در پااایشآزماااون اسااات .بناااابراین رو
آموز بهتارین حالات خاود ممکان موجا افازایش
خااو بیناای و عاطفااه مثباات در پااایین آوردن فشااار
خون میگردد.
نشااان دادنااد کااه تصویرسااازی مثباات از آینااده در
حقیقاات ماایتوانااد موجاا انتآااار مثباات از آینااده
گردد .باه نقال از میویسان ،پیتارز و آلبرتاز،)2111( 2
رو  BPSبه معنای تصاور «بهتارین خاود ممکان»
فرد در آیناده اسات .در توضاید و تفسایر ایان یافتاه
میتوان باه نآریاات روانشناساان شاناختی از جملاه
سالیگمن ( )2111اشااره کارد .وی عناوان مایکناد
که خو بینای از جملاه عوامال شاناختی اسات کاه
در ساازگاری روانشاناختی ماررر اسات؛ همچناین
یافتهها نشاان داد کاه در باین متغیرهاای پایشباین،
سااهم هیجانااات مثباات در تعیااین سااازگاری
روانشناختی معنیدار اسات؛ کاه ایان یافتاه نیاز باا
پااژوهشهااای فردریکسااون و واتسااون)2111( 0
همساویی دارد .در تبیاین ایان یافتاه فردریکساون
( )2112بیاان مایکناد هیجاناات و عواطا مثبات،
بر ادراکات خودکارآمادی آدمیاان افازوده و آنهاا را
برای مقابلاهی بهیناه باا تغییارات زنادگی آماادهتار
مایکناد .باه تعبیاری دیگار؛ داشاتن احساساات و
هیجاناات مثبات ،نگار فارد نسابت باه خاود و
جهاان پیراماونی را در جهاتهاای مثبات هادایت
میکند و ایان تغییارات در نگار هاا ،فارد را بارای
رویارویی با چالشهای زندگی مهیاتر میکند.
رو آموز بهتارین حالات خاود ممکان باه خااطر
کمهزینه باودن و در دساترس باودن و ساهولت اجارا
برای آماوز بیمااران پرفشااری خاون مفیاد باوده و
موج عاطفه مثبت و خو بینای در آناان مای گاردد
و ایاان خااو بیناای بیماااران را جهاات کنتاارل فشااار
6. Meevissen, piters & albertes
7. Fredrickson & watson
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