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همبستگی حمایت اجتماعی همسر و تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به

 .2گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
 .3مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

چکیده
هدف :از آنجایی که حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی همسر و خودمراقبتی از عوامل تأثیرگذار در کنترر و پیشرگیری از عروار

بیمراریهرای

مزمن از جمله فشارخون باال میباشد ،مطالعهای با هدف تعیین همبستگی حمایت اجتماعی همسر و تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبرتال بره

فشارخون باال در شهر قم انجام شد.
روشها :مطالعه حاضر از نوع مقطعی (توصیفی -تحلیلی) بود که بر روی  211نفر از بیماران مبتال به پرفشاری خون اولیه مراجعهکننده به مراکز
سالمت جامعه شهری ،به روش نمونهگیری غیراحتمالی و در دسترس در سا  1331در شهر قم انجام شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه جمعیت
شناختی ،پرسشنامه تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی ،پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت و چکلیست جهت بررسی و ثبت فشارخون
سیستو و دیاستو و فشارسنج عقربهای استاندارد بود .دادهها با استفاده از نسحه  22نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شدند.
نتایج :نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم و معناداری بین حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی همسر (نمره کل) و مؤلفههای رفتارهای خودمراقبتی
رژیم کمنمک ( ،)P-Value>2/221رژیم دارویی ( ،)P-Value=2/221مدیریت وزن ( ،)P-Value>2/221فعالیت بدنی ( )P-Value=2/223و عدم کشیدن
سیگار ( )P-Value=2/221و نیز ارتباط معکوس و معناداری بین حمایت اجتماعی دریافت شده (نمره کل) با میزان فشارخون سیستو () P-Value=2/22
و دیاستو ( )P-Value=2/210وجود دارد.
نتیجهگیری :نتایج این تحقیق نشان میدهد که حمایت اجتماعی همسر باید به عنوان یک مؤلفه اثرگذار بر میزان رفتارهای خودمراقبتی و فشارخون
سیستو و دیاستو در بیماران با فشارخون باال در نظر گرفته شود.
واژههای کلیدی :حمایت اجتماعی ،خودمراقبتی ،فشارخون.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 89/70/71 :پذیرش مقاله89/73/07 :
ارجاع :عربشاهی امین ،قارلیپور ذبیحاله ،محمدبیگی ابوالفضل ،ایزدخواه فاطمهالسادات ،محبی سیامک .همبستگی حمایت اجتماعی همسر و تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به
فشارخون باال در شهر قم .طب پیشگیری7488 .؛ .73-7 :)7(1

فشارخون در واقع نیرویی است که خون با آن در شریانها

مقدمه
شده و سازمان بهداشت جهانی سا  2213را با عنوان مبارزه با

برون ده قلب ( 5تا  6لیتر در دقیقه) و عامل دیگر مقاومت رگ

بیماری فشارخون باال نامگذاری کرده است .این بیماری به دلیل

بستگی دارد .فشارخون باال شایعترین عامل بروز سکته مغزی و

نداشتن نشانههای آشکار به قاتل خاموش معروف است (.)2،1

نارسایی کلیوی است و هر چه فشارخون باالتر باشد شانس

نویسنده مسئول :سیامک محبی ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران .
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پرفشاری خون سومین علت مرگومیر در جهان شناخته

در جریان بوده و مولد آن قلب است و به دو عامل مهم یکی
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 .4گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

امین عربشاهی و همکاران

حمایت اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به فشارخون

کشورهای جهان به دالیلی از جمله تغییرات سریع اجتماعی مانند

وزن و فعالیت بدنی تبعیت کمی وجود دارد ،از طرفی حمایت

شهرنشینی ،تغییر در سبک زندگی و همچنین افزایش طو عمر

اجتماعی سپری در مقابل پیامدهای منفی این بیماری است.

مبتالیان به دنبا پیشرفت دانش پزشکی رو به افزایش است (.)4

حمایت اجتماعی از مسیرهای فیزیولوژیک ،عاطفی و شناختی بر

براساس آمارها بیش از یک میلیارد و  132میلیون نفر در دنیا به

شاخصهای سازگاری تأثیر دارد ( .)3،12وجود حمایت اجتماعی

فشارخون باال مبتال هستند .این موجب مرگ  12میلیون نفر و

در افراد باعث کاهش بیماریهای قلبی و عروقی ،فشارخون،

ناتوانی  222میلیون نفر در سا میشود .بررسیهای بینالمللی

سردرهای عصبی و ناراحتیهای گوارشی میشود و نیز اعتماد

نشان داده است جمعیت ایران بیش از متوسط جهانی ،در

به نفس افراد را افزایش میدهد و همچنین تأثیرات سو ناشی از

آن قرار دارد که نیمی از

بیماریهای مزمن را کاهش و باعث میشود افراد با بیماری خود

ابتال به فشارخون و عوار

معر

آنها از ابتال به این بیماری اطالع کافی ندارند ( .)5محققین تأثیر

سازگارتر شوند (.)11

مثبت دارودرمانی به همراه استفاده از روشهایی مثل کاهش

هفتمین کمیته مشترک ملی در ارتباط کنتر و درمان

وزن ،رعایت رژیم غذایی کمسدیم ،ترک مصرف دخانیات و

پرفشاری خون به درگیری اعضای خانواده در مراقبت از

داشتن فعالیت بدنی منظم را در کنتر فشارخون باال به اثبات

بیماران مبتال به پرفشاری خون ،تأکید میکند که حمایت اجتماعی

رساندهاند .نتایج آنالیزهای آماری مطالعات پیشین بیانگر کاهش

میتواند در کنتر پرفشاری خون نقش به سزایی داشته باشد

 5و  4/3میلیمتر جیوه در میزان فشارخون سیستولیک و

( .)12یکی از مؤلفههای حمایت اجتماعی حمایت دریافت شده از

دیاستولیک درنتیجه انجام رفتارهای خودمراقبتی بوده است

سوی همسر است به طوری که این حمایت بر حمایتهای

(.)6،1

صورت گرفته بر سایر افراد جامعه و خانواده ارجحیت دارد

مراقبت از خود معمو ترین پاسخ رفتاری به بیماری و

(.)13

مهمترین شکل مراقبت چه در کشورهای توسعهیافته و چه در

اتخاذ رفتارهای ارتقادهنده سالمت در میان افرادی که در

کشورهای درحا توسعه میباشد و دربرگیرنده فعالیتهایی

تماس روزانه با شریک زندگیشان هستند بیشتر دیده میشود و

شامل ارتقای سالمت ،اصالح شیوه زندگی ،پیشگیری از بیماری،

این رفتارها بیشتر از طریق کنتر مستقیم اجتماعی از قبیل

ارزیابی عالئم ،درمان بیماری و توانبخشی بیماریهای مزمن

یادآوری ،تشویق ،پایش و یا حتی تهدید نیز صورت میگیرد این

است ( .)0انجام رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به

در حالی است که در کمترین مطالعهای به نقش ارزنده خانواده

پرفشاری خون وضعیت مطلوبی ندارد چنانچه در مطالعهای که

بیماران بهویژه همسران پرداخته شده است (.)14

پرفشاری خون در شهر قم انجام گرفت  20/3درصد نمونهها در

خودمراقبتی در کنتر و پیشگیری از بیماری پرفشاری خون،

وضعیت خودمراقبتی ضعیف 61/6 ،درصد در وضعیت

پژوهشی با هدف تعیین همبستگی حمایت اجتماعی دریافت شده

خودمراقبتی متوسط و  3/5درصد در وضعیت خودمراقبتی

از سوی همسر و تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی در بیماران

مطلوب قرار داشتند (.)1

مبتال به فشارخون باال در شهر قم انجام گرفت.
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توسط رضوان و همکاران روی  315نفر از بیماران مبتال به

حا با توجه به اهمیت نقش حمایت اجتماعی و رفتارهای
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میزان شیوع پرفشاری خون در ایران همچون بسیاری از

ایران نشان داد که از نظر تغذیه و رژیم ،مصرف دارو ،مدیریت
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سکته قلبی ،سکته مغزی و بیماری کلیوی بیشتر میشود (.)3

مطالعه زینتمطلق در استان کهکیلویه و بویراحمد در جنوب

امین عربشاهی و همکاران

حمایت اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به فشار خون

مواد و روشها
این مطالعه به صورت مقطعی (توصیفی -تحلیلی) از

دیاستو و فشارسنج عقربهای استاندارد استفاده شد.

پرفشاری خون اولیه در طی  3ماه (اوایل بهار تا اواخر

میزان تحصیالت ،میزان درآمد و شغل افراد بود .جهت

پاییز) در شهر قم در سا  1331انجام شد .جامعه آماری

ارزیابی رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتال به

در این مطالعه کلیه بیماران (زن و مرد) مبتال به

پرفشاری خون از پرسشنامه تبعیت از رفتارهای

فشارخون باال که به مراکز خدمات جامعه سالمت شهری

خودمراقبتی استفاده شد ( .)16پرسشنامه مذکور

مراجعه میکردند بود .مالک انتخاب مراکز خدمات جامعه

وضعیت انجام رفتارهای خودمراقبتی را در طی  0روز

سالمت بهصورت تصادفی و از  3منطقه مختلف (باال،

گذشته مورد بررسی قرار میدهد و مشتمل بر  32سؤا

مرکز ،پایین) شهر انجام و نمونهگیری از بیمارانی که به

میباشد .بخش پایبندی به درمان شامل  3سؤا با طیف

مراکز خدمات مراجعه میکردند و شرایط ورود به

نمرات صفر تا  21بوده است و حداکثر نمره نشاندهنده

مطالعه را داشتند به روش غیراحتمالی و در دسترس

تبعیت از رژیم دارویی بود .بخش رژیم کمنمک دارای 12

انجام شد حجم نمونه الزم با توجه به مطالعه امیدی و

سؤا با طیف نمرات  2تا  14بوده و کسب نمرات  02یا

همکاران با موضوع بررسی همبستگی حمایت اجتماعی

باالتر نشاندهنده پیروی از رژیم کمنمک است .بخش

و مدیریت پرفشاری خون در زنان یائسه مبتال به

فعالیت بدنی شامل  2سؤا و طیف نمرات  2تا  14بوده

پرفشاری خون با در نظر گرفتن سطح اطمینان 35

و شرکتکنندگانی که نمره  1یا باالتر را کسب نمایند،

درصد و دقت  2/1و  211 P-Value=2/5نفر برآورد

پیرویکننده از رفتار فعالیت بدنی محسوب میشوند.

گردید (.)15

بخش سیگار کشیدن دارای  2سؤا مربوط به وضعیت

معیارهای ورود به مطالعه شامل محدوده سنی  32تا

استعما سیگار و قلیان و طیف نمرات  2تا  14میباشد و

 65سا  ،حداقل یک سا سابقه ابتال به بیماری پرفشاری

افرادی که به هر دو سؤا این بخش پاسخ صفر دهند به

خون اولیه ،تائید فشارخون اولیه کنتر نشده توسط

عنوان غیرسیگاری و سایر افراد به عنوان سیگاری

پزشک ،حداقل استفاده از یک دارو برای کنتر

محسوب میشوند و به افراد غیرسیگاری نمره  14تعلق

فشارخون ،داشتن پرونده بهداشتی در مراکز خدمات

میگیرد .بخش مدیریت وزن شامل  12سؤا و نمره دهی

جامعه سالمت بود همچنین معیارهای خروج از مطالعه

آن بر مبنای مقیاس لیکرت  5گزینهای (کامالً مخالفم تا

عدم تمایل بیمار به ادامه همکاری ،داشتن بیماری

کامالً موافقم) میباشد و طیف نمرات  12تا  52در نظر

فشارخون باال ناشی از بیماریهای دیگر (فشارخون

گرفته شد و بیماران که نمره  42یا باالتر کسب نمایند،

ثانویه) در نظر گرفته شد.

تبعیتکننده خوب از رفتار مدیریت وزن محسوب

شناختی ،پرسشنامه تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی و

همکاران استفاده شد ،روایی آن توسط پانل نخبگان

پرسشنامه حمایت اجتماعی شربورن و استوارت و

مورد تأیید قرار گرفت .همچنین میزان ضریب
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به منظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامه جمعیت

میشود .این پرسشنامه در مطالعه خسرویزاده و
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نوع همبستگی میباشد و با مشارکت افراد مبتال به

پرسشنامه اطالعات دموگرافیک شامل سن ،جنس،
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چکلیست جهت بررسی و ثبت فشارخون سیستو و

امین عربشاهی و همکاران

حمایت اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به فشارخون

در حالی که در مطالعه حاضر میزان

 2/0تا  2/33گزارش شد .تمنائیفر و منصوری نیک

( .)10این

ضمن به تأیید رساندن روایی صوری و محتوایی این

آلفایکرونباخ  2/1به دست آمد.
برای سنجش حمایت اجتماعی از مقیاس حمایت
اجتماعی شربورن و استوارت استفاده شد ( .)11این

ابزار از دیدگاه متخصصان روانشناسی ،پایایی آن را با
ضریب آلفایکرونباخ  2/30اعالم کردند (.)13

آزمودنی را میسنجد ،دارای  13عبارت و  5زیر مقیاس

دقیقه استراحت کرده و سپس با دستگاه اندازهگیری

است .بخش حمایت اطالعاتی -هیجانی شامل سؤاالت -1

فشارسنج عقربهای استاندارد بریسک  ،HS20Aفشارخون

 1که راهنمایی ،اطالعرسانی و عاطفه مثبت ،همدردی و

آنها دو بار با فاصله  5دقیقه از دست راست در حالت

تشویق به بیان احساسات را مورد ارزیابی قرار میدهد.

نشسته اندازهگیری و متوسط آن به عنوان فشارخون

بخش حمایت ملموس شامل سؤاالت  3-12که کمکهای

سیستولی و دیاستولی ثبت گردید .پرسشنامهها و

مادی و رفتاری را میسنجد .بخش مهربانی که ابراز

چکلیستهای

دانشجوی

عشق و عالقه را میسنجد و شامل سؤاالت 13-15

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و بهصورت مصاحبه

میشود بخش تعامل اجتماعی مثبت که پرداختن به

سازمانیافته از بیماران بعد از اخذ مجوزهای الزم از

فعالیتهای تفریحی را مورد ارزیابی قرار میدهد و

دانشگاه علوم پزشکی قم جمعآوری شد .دادهها در نهایت

شامل سؤاالت  16-11میشود و سؤا آخر نیز اضافی

پس از جمعآوری در نرمافزار آماری  SPSSنسخه 22

طراحیشده است .نمرهگذاری این پرسشنامه در یک

ثبت و با استفاده از آمار توصیفی از طریق میانگین و

مقیاس لیکرت  5درجهای (هیچوقت  1امتیاز ،بهندرت 2

انحراف معیار مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در آمار

امتیاز ،گاهی اوقات  3امتیاز ،اغلب اوقات  4امتیاز ،همیشه

تحلیلی از آزمونهای تی مستقل ،آنالیز واریانس ،ضریب

 5امتیاز) مشخص و میزان موافقت یا مخالفت آزمودنی

همبستگی پیرسون استفاده شد .سطح معناداری (≥2/25

آشکار میشود .برای تحلیل پرسشنامه نمرههای به

 )P-Valueدر تمام تحلیلهای آماری در نظر گرفته شد.

دست آمده جمع و به صورت زیر ارزیابی شد .حداقل

مالحظات اخالقی نیز با توضیح اهداف مطالعه به بیماران

امتیاز ممکن  13و حداکثر  35بود .نمره بین 13-31

و نیز داوطلبانه بودن شرکت در مطالعه و اخذ رضایت

میزان برخورداری از حمایت خانواده کم ،نمره بین -50

آگاهانه رعایت شد.

ثبت

فشارخون

توسط

 31میزان برخورداری فرد از حمایت خانواده متوسط،
نمره باالتر از  50میزان برخورداری فرد از حمایت
خانواده زیاد را مشخص میکرد .برای به دست آوردن
نمره کلی همه امتیازات باهم جمع شدند .نمره باال

حمایت خانواده مطلوب برخوردار است .پایایی این

بررسی افراد مورد مطالعه نشان میدهد که 65/4
درصد ( 131نفر) افراد مورد مطالعه مرد و  34/6درصد
( 03نفر) افراد مورد مطالعه زن بودند .میانگین سنی
شرکتکنندگان  54/12±1/46در محدوده سنی 32-65
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آزمودنی در این مقیاس بیانگر این بود که آزمودنی از

یافتهها
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آزمون که میزان حمایت اجتماعی دریافت شده توسط

برای اندازهگیری فشارخون آزمودنیها ابتدا 12
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آلفایکرونباخ این پرسشنامه  2/0گزارش شده است

آزمون با استفاده از ضریب آلفایکرونباخ در دامنهای از

امین عربشاهی و همکاران

حمایت اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به فشار خون

خون افراد مورد مطالعه  5/51±4/21در محدوده 1-22

کمنمک ( ،)P-Value=2/24فعالیت بدنی (،)P-Value=2/211

سا بود و بیشتر بیماران دارای سطح سواد ابتدایی

مدیریت وزن ( ،)P-Value=2/241تبعیت از رژیم دارویی

 64/3درصد ( 164نفر) و کارگر  34/1درصد ( 02نفر)

( )P-Value=2/23و حمایت اجتماعی (نمره کل) (=2/241

بودند (جدو .)1

 )P-Valueارتباط معناداری دارد و میانگین رفتارهای

جدول  -1مشخصات جمعیت شناختی شرکتکنندگان
متغییرهای جمعیت شناختی

شغل

درآمد

تعداد (درصد)

حمایت اجتماعی دریافت شده در افراد کارمند بیشتر و

ابتدایی

)64/3( 130

راهنمایی

)15/6( 33

دیپلم

)3( 13

دانشگاهی

)12/4( 22

بیکار

)24/2( 51

کارمند

)3( 13

همچنین این آزمون ارتباط معناداری را بین

کارگر

)34/1( 02

تحصیالت با مدیریت وزن ( )P-Value=2/221نشان داد و

آزاد

)22/3( 44

بازنشسته

)11/1( 25

مشخص کرد میانگین رفتار خودمراقبتی مدیریت وزن در

کمتر از 022هزار تومان

)23/4( 62

افرادی که سطح سواد ابتدایی دارند کمتر از بقیه افراد

بین  022تا  1522222هزار تومان

)34/6( 03

باالتر از  1522222هزار تومان

)36( 06

میانگین تبعیت از رژیم دارویی در افراد کارگر کمتر از
سایر مشاغل است.

است .و نشان داد که ارتباط معناداری بین سطح درآمد
با تبعیت از رژیم دارویی ( )P-Value=2/21وجود دارد و

یافتههای مطالعه نشان داد که  65/4درصد ( 131نفر)
بیماران به رژیم دارویی 23/2 ،درصد ( 43نفر) به رژیم

میانگین تبعیت از درمان دارویی در افرادی که سطح
درآمد ماهیانه آنها باالتر میباشد بیشتر است.

کمنمک 53/6 ،درصد ( 113نفر) مدیریت وزن 50/1

آزمون تیمستقل مشخص کرد که بین جنسیت با

درصد ( 122نفر) فعالیت بدنی 03/5 ،درصد ( 155نفر)

تبعیت از رژیم دارویی ( )P-Value=2/236و عدم کشیدن

عدم کشیدن سیگار تبعیت دارند.

سیگار ( )P-Value=2/21ارتباط معنادار وجود دارد و

میانگین و انحراف معیار حمایت اجتماعی (نمره کل)

میانگین رفتار خودمراقبتی رژیم دارویی و عدم کشیدن

 12/14±16/31بود که در محدوده نمره  13-35قرار

سیگار در خانمها بیشتر از آقایان میباشد .اما این

داشت همچنین میانگین و انحراف معیار فشارخون

آزمون ارتباط معناداری را بین جنسیت با رژیم غذایی

سیستولیک  13/13±1/66و دیاستولیک  1/1/15بود که

کمنمک ( ،)P-Value=2/614فعالیت بدنی (P-=2/130

به ترتیب در محدوده اندازه  13-3و  5/5-13قرار داشت

 ،)Valueمدیریت وزن ( ،)P-Value=2/344فشارخون

(جدو .)2

سیستولیک ( ،)P-Value=2/326فشارخون دیاستولیک

بر پایه بررسی ارتباط متغیرهای جمعیتشناختی با
حمایت اجتماعی ،رفتارهای خودمراقبتی و فشارخون

( )P-Value=2/353و حمایت اجتماعی ()P-Value=2/122
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تحصیالت

خودمراقبتی رژیم کمنمک ،فعالیت بدنی و مدیریت وزن و
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سا بود .میانگین مدت ابتال به بیماری پرفشاری

که متغیر شغل با مؤلفههای رفتارهای خودمراقبتی رژیم

نشان نداد.
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سیستولیک و دیاستولیک آزمون واریانس مشخص کرد

امین عربشاهی و همکاران

حمایت اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به فشارخون

متغییر

حمایت اجتماعی

مؤلفه

مینیمم

ماکسیمم

میانگین

انحراف معیار

دامنه قابل اکتساب

اطالعاتی/هیجانی

1

42

33/21

0/32

42-1

مادی

4

22

10/13

2/33

22-4

تعامل مثبت اجتماعی

3

15

12/06

2/35

15-3

حمایت اجتماعی( نمره کل)

13

35

12/14

16/31

رژیم دارویی

2

21

15/11

1/21

21-2

رژیم کمنمک

1

14

63/34

12/61

14-2

فعالیت بدنی

2

14

1/15

5/50

14-2

سیگار نکشیدن

2

14

12

3/62

14-2

مدیریت وزن

12

52

31/01

0/15

52-12

فشارخون سیستولیک

3

13

13/13

1/66

-

فشارخون دیاستولیک

5/5

13

1/23

1/15

-

رفتارهای
خودمراقبتی

فشارخون

در بررسی ارتباط متغیرهای جمعیتشناختی با

( )r= -2/161و رژیم کمنمک (-2/233( ) P-Value=2/221

رفتارهای خودمراقبتی ،حمایت اجتماعی و فشارخون

= )rنشان داد و همچنین ارتباط معناداری را بین حمایت

سیستو و دیاستو ضریب همبستگی پیرسون ارتباط

اجتماعی با فشارخون سیستولیک ()P-Value=2/22

معکوس و معناداری را بین سن با مؤلفههای حمایت

( )r=-2/151و دیاستولیک ()r=-2/165( )P-Value=2/21

اجتماعی ( )r=-2/140( )P-Value=2/233و رژیم کمنمک

و سایر رفتارهای خودمراقبتی تبعیت از درمان دارویی

( )r=-2/144( )P-Value=2/230نشان داد و ارتباط

( ،)r=2/113( )P-Value=2/221فعالیت بدنی(P- =2/223

مدت بیماری با مؤلفههای

 ،)r=2/112( )Valueرژیم کمنمک ()P-Value>2/221

معناداری را بین طو

رفتارهای خودمراقبتی تبعیت از درمان دارویی (>2/221
 ،)r=2/212( )P-Valueعدم کشیدن سیگار (P-=2/225

 ،)r= -2/132( )Valueفعالیت بدنی ()P-Value=2/214

(،)r=2/211

عدم

()r=2/211

و

سیگار()P-Value=2/221

کشیدن
مدیریت

وزن

()P-Value>2/221

( )r=2/320نشان داد (جدو .)3

جدول  -3ضرایب همبستگی و سطح معناداری بین ابعاد حمایت اجتماعی همسر با مؤلفههای رفتارهای خودمراقبتی و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک
رژیم دارویی

فعالیت بدنی

رژیم کمنمک

عدم کشیدن سیگار

مدیریت وزن

فشارخون سیستول

فشارخون دیاستول

P

P=2/221

P=2/223

P=2/221

P=2/220

P>2/221

P=2/231

P=2/234

متغیر
r

r=2/225

r=2/103

r=2/232

r=2/114

r=2/210

r= -2/143

r= -2/103

تعامل اجتماعی

P

P=2/262

P=2/253

P=2/221

P=2/222

P>2/221

P=2/264

P=2/264

مثبت

r

r=2/123

r=2/133

r=2/226

r=2/223

r=2/316

r= -2/121

r= -2/121

P

P=2/211

P=2/215

P=2/221

P=2/222

P>2/221

P=2/12

P=2/253

r

r=2/104

r=2/161

r=2/231

r=2/220

r=2/210

r= -2/114

r= -2/133

اطالعاتی /

P

P=2/225

P=2/214

P>2/221

P=2/224

P>2/221

P= -2/220

P=2/220

هیجانی

r

r=2/155

r=2/161

r=2/230

r=2/136

r=2/233

r= -2/152

r= -2/114

حمایت اجتماعی

P

P=2/221

P=2/223

P>2/221

P=2/221

P>2/221

P=2/22

P=2/210

(نمره کل)

r

r=2/113

r=2/112

r=2/216

r=2/211

r=2/320

r= -2/151

r= -2/165

حمایت ملموس

مهربانی

بحث و نتیجهگیری

مهم زندگی تاثیر میپذیرد و این رویدادها قادرند ،کیفیت زندگی
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مهربانی

3

15

12/06

3/25

15-3
35-13
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جدول  -2مقادیر میانگین و انحراف معیار هر یک از مؤلفههای حمایت اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

امین عرب شاهی و همکاران

حمایت اجتماعی و رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتال به فشار خون

فشارخون باال میبایست عالوه بر دارو درمانی بر نقش عوامل

وضعیت مناسبتری نسبت به افرادی که میزان حمایت ملموس

روان شناختی و جامعه شناختی نیز توجه جدی داشته باشد و از

کمتری را دریافت میکنند به سر میبرند چرا که حمایت مادی

این عوامل برای درمان موفق بیماران استفاده نمایند ( .)22با

کافی میتواند در کنتر و پیشگیری از فشارخون بسیار موثر

توجه به اهمیت موضوع حمایت اجتماعی و خودمراقبتی در

یاشد و بیماران دسترسی کافی به مواد غذایی و امکانات و دارو

بیماران مبتال به پرفشاری خون پژوهش حاضر با هدف تعیین

کافی برای جلوگیری از پیشرفت فشارخون در اختیار دارند.

از رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به فشارخون باال در

اطالعاتی -هیجانی و رفتارهای خودمراقبتی رژیم غذایی کمنمک،

شهر قم انجام شد.

تبعیت از رژیم دارویی ،فعالیت بدنی ،عدم کشیدن سیگار و

در بررسی حمایت اجتماعی نتایج تحقیق نشان داد که 31/5

مدیریت وزن وجود دارد به نظر میرسد بیمارانی که سطح

درصد افراد مورد مطالعه حمایت اجتماعی خوبی دریافت کرده

حمایت اطالعاتی -هیجانی باالتری را دارند اطالعات ،آگاهی و

بودند .درحالیکه در مطالعه امیدی و همکاران  30/5درصد

بازخورد بیشتری را در مورد بیماری پرفشاری خون از همسر

بیماران دارای حمایت اجتماعی خوب بودند این تفاوت میتواند

خود دریافت میکنند و میزان دریافت حمایت و همدردری از

ناشی از فرهنگ و سطح رفاه اجتماعی جامعه و ابزار گردآوری

جانب همسر در آنها بیشتر است و داشتن آگاهی کافی از

اطالعات باشد ( .)15در این مطالعه نشان داده شد که حمایت

فشارخون ،تبعات و درمان به موقع آن از مهم ترین راههای

اجتماعی با سن رابطه معکوس و معنادار دارد که همسو با نتایج

کنتر فشارخون باال میباشد.

مطالعه امیدی و همکاران میباشد و مغایر با نتایج مطالعه طاهر و
همکاران میباشد (.)15،21

همچنین در این مطالعه همبستگی مثبت و معناداری بین
حمایت مهربانی با رفتارهای خودمراقبتی رژیم غذایی کمنمک،

نتایج پژوهش حاضر موید آن است که حمایت اجتماعی

تبعیت از رژیم دارویی ،فعالیت بدنی ،عدم کشیدن سیگار و

دریافت شده از سوی همسر با متغیر شغل افراد رابطه معنادار

مدیریت وزن وجود دارد دلیل این موضوع را میتوان این گونه

دارد و و افرادی که کارمند هستند حمایت اجتماعی در آنها

استنتاج کرد که ابراز عشق و عالقه نسبت به بیمار در خانواده

بیشتر است .به نظر میرسد افراد کارمند که درآمد آنها باال

باعث افزایش اعتماد به نفس بیمار به ادامه درمان و کاهش

میباشد با داشتن پشتوانه مالی از تعامالت و ارتباطات و عدم

خستگی ناشی از درمان طوالنی مدت میشود.

مشکالت ناشی از مسائل مالی در محیط خانواده از حمایتهای

نتایج مطالعه همچنین نشان داد همبستگی مثبت و معناداری

اجتماعی باالتر برخوردار باشند .این نتایج همسو با نتایج مطالعه

بین تعامل اجتماعی مثبت با رفتارهای خودمراقبتی رژیم غذایی

طاهر و همکاران نیز میباشد (.)21

کمنمک ،عدم کشیدن سیگار و مدیریت وزن وجود دارد به نظر

معناداری بین حمایت ملموس دریافتی از جانب همسر با

خود دریافت میکنند پرداختن به فعالیتهای تفریحی را بهتر

رفتارهای خودمراقبتی رژیم غذایی کمنمک ،تبعیت از رژیم

انجام میدهند و داشتن فعالیتهای تفریحی باعث میشود بیمار

دارویی ،فعالیت بدنی ،عدم کشیدن سیگار و مدیریت وزن وجود

اوقات خوش و آرامش بیشتری را داشته باشد و از دخانیات

دارد .در بررسی این نتیجه میتوان گفت بیمارانی که سطح

دوری کند.
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یافته های مطالعه حاضر نشان داد که همبستگی مثبت و

میرسد افرادی که تعامل اجتماعی مثبت بیشتری را از همسر
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همبستگی حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی همسر و تبعیت

در این مطالعه همبستگی مثبت و معناداری بین حمایت

] [ DOI: 10.29252/jpm.7.1.12

بیماران را تحت تاثیر قرار دهند .هرگونه درمان موفقیت آمیز در

حمایت ملموس باالتری را دارند از نظر مادی و رفاهی در

امین عربشاهی و همکاران

حمایت اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به فشارخون

مؤلفههای رفتارهای خودمراقبتی تبعیت از درمان دارویی ،رژیم

و معنادار بین حمایت اجتماعی درک شده و خودمراقبتی تغذیه

کمنمک ،مدیریت وزن ،فعالیت بدنی ،عدم کشیدن سیگار وجود

ای دارد که همسو با نتیجه مطالعه حاضر میباشد ( .)26در

دارد .مطالعات متعددی نشان میدهد که حمایت اجتماعی از

مطالعه حاضر حمایت اجتماعی درک شده از سوی همسر

عوامل موثر در سالمتی و رفتارهای مراقبت از خود میباشد از

ارتباط مثبت و معناداری با فعایت فیزیکی بیماران داشت که این

نتایج مثبت دیگر حمایت اجتماعی میتوان به افزایش سالمت

نتیجه با نتیجه مطالعه  Idownکه فعالیت بدنی با ساختارهای

رفتاری ،رشد و صالحیت فردی ،تطابق بهتر با بیماری اشاره

روانی اجتماعی مثل حمایت اجتماعی همراه است همسو میباشد

کرد ( .)22نتایج پژوهش حاظر با پژوهش براتی همخوانی دارد

( .)20براساس مطالعه علیزاده و همکاران حمایت اجتماعی درک

چرا که افراد متاهل رفتارهای خود تنظیمی (کنتر منظم

شده همبستگی مثبت و معناداری با رعایت رفتارهای

فشارخون ،کاهش نمک مصرفی ،عدم مصرف سیگار ،انجام

خودمراقبتی داشت و درنتیجه افزیش حمایت اجتماعی درک شده

ورزش ،اجتناب از فشار های روحی و روانی ،تغذیه سالم ،کاهش

باعث افزایش رعایت رفتارهای خودمراقبتی میشود ،حمایت

وزن و مصرف مرتب دارو) مناسبتری نسبت به سایرین داشته

اجتماعی باعث تسهیل انجام رفتارهای بهداشتی میشود و

در توجیح این مسئله میتوان از خانواده به عنوان یکی از مهم

بیماران مبتال به نارسایی قلبی نیز که حمایت اجتماعی کافی دارند

ترین منابع دریافت حمایت اجتماعی نام برد .خانواده با ارائه

در پیروی از رژیمهای درمانی توصیه شده یا رژیم غذایی و

حمایتهای اجتماعی متفاوت (حمایت عاطفی ،ابزاری ،اطالعاتی و

محدودیت مایعات موفقتر میباشند ( .)21الزم است بگوییم

خود ارزیابی) به عنوان یکی از مهمترین عوامل تقویتکننده

افرادی که حمایت اجتماعی کافی را دریافت میکنند اعتماد به

رفتارهای بهداشتی ،نقش بسیار زیادی در خصوص انجام

نفس بیشتری را در انجام امور دارند و روند درمان پرفشاری

رفتارهای خودتظیمی فشارخون بیماران ایفا نموده و باعث ارتقا

خون را به خوبی مدیریت میکنند.

و همکاران و  Turanو همکاران نشان داد که حمایت اجتماعی

اجتماعی درک شده از سوی همسر ارتباط معکوس و معناداری

رابطه مستقیم و معناداری با تبعیت از درمان دارویی دارد نتایج

با میزان فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در بیماران دارد.

این مطالعات همسو با نتیجه مطالعه حاضر از لحاظ ارتباط

نتایج مطالعه حاضر با مطالعه  Garcia-Peñaو همکاران و امیدی

حمایت اجتماعی (نمره کل) با تبعیت از درمان دارویی میباشد

و همکاران تاکید بر درگیری اعضای خانواده و حمایت اجتماعی

( .)25،24،21در مطالعه امیدی و همکاران همبستگی مثبت و

در کنتر فشارخون همخوانی دارد ( .)16،23در مطالعه امیدی

معناداری بین حمایت اجتماعی و حیطههای مدیریت پرفشاری

رابطه معنادار و معکوس بین حمایت اجتماعی و وضعیت

خون (رفتارهای خودتنظیمی ،خودپایشی ،تبعیت از رژیم دارویی

فشارخون مشاهده شد بدین صورت افرادی که از سطح حمایت

و رفتارهای خودمراقبتی) وجود دارد که از لحاظ رعایت

اجتماعی باالتری برخوردار بودند فشارخون آنها در مرحله

رفتارهای خودمراقبتی و تبعیت از رژیم دارویی همسو با نتایج

پیش فشارخون قرار داشت ( .)16مطالعه  OJOنیز نشان داد که

مطالعه حاضر میباشد .در پژوهش حاضر یافتههای مطالعه

حمایت قوی درک شده از طرف خانواده یک پیشبینیکننده

نشان داد که حمایت اجتماعی درک شده ارتباط مستقیم و

مستقل از فشارخون کنتر شده است و پاسخ دهندگان دارای

8
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این رفتارها گردیده است ( .)23نتایج مطالعه طاهر و همکاران HU

در پژوهش حاضر یافتههای مطالعه نشان داد که حمایت
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مثبت و معناداری بین نمره حمایت اجتماعی (نمره کل) با

یافتههای پژوهش محبی و همکاران نیز حاکی از ارتباط مستقیم
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در پایان یافتههای مطالعه حاضر نیز نشان داد که همبستگی

معناداری با رژیم غذایی کمنمک و خودمراقبتی تغذیه دارد،

امین عرب شاهی و همکاران

حمایت اجتماعی و رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتال به فشار خون

حمایت خانواده فشارخون را کنتر میکنند (.)32

مراقبتی را به صورت جداگانه و ارتباط آن با حمایت اجتماعی

ماهیت بیماری ،نوع درمان و کنتر آن ایجاب میکند که

بررسی شده است.

نظر میرسد بیماران مبتالبه پرفشاری خون به حمایت از سوی

شده از سوی همسر و مؤلفههای رفتار های خود مراقبتی رابطه

خانواده و همسر خود محتاج باشند .این حمایت اجتماعی میتواند

مستقیم و معنادار وجود دارد .یعنی حمایت اجتماعی بهعنوان

اطالعاتی -هیجانی ،مادی ،تعامل اجتماعی مثبت و مهربانی باشد.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رعایت رفتارهای خودمراقبتی

به هر حا حمایت اجتماعی میتواند به فرد دلگرمی داده و سبب

میباشد .همچنین حمایت اجتماعی میتواند باعث کاهش

افزایش عزتنفس در وی گردد و او را برای مقابله با مشکالت

فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در بیماران شود .پیشنهاد

جسمی و روانی آماده نماید.

میشود که حمایت اجتماعی و عوامل تاثیرگذار بر آن و

با توجه به اینکه بخش عمدهای از مراقبتهای این بیماران در

رفتارهای خود مراقبتی و عوامل تسهیلکننده این رفتارها در

منز انجام میشود ،نمیتوان نقش خانواده خصوصا همسر را

برنامههای آموزشی به کار گرفته شود که عالوه بر کاهش

در سازگاری بیماران به این بیماری نادیده گرفت .حضور همسر

هزینههای اقتصادی ناشی از پرفشاری خون میتواند کیفیت

بهعنوان فردی که احساس همبستگی و تعلق فرد به دیگران را

زندگی بیماران را بهبود ببخشد.

افزایش میدهد میتواند بر سالمت و عملکرد فرد و همچنین
کیفیت و درک حمایت اجتماعی تاثیر گذار باشد.
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به این نکته اشاره نمود
که پژوهش حاضر در میان بیماران مبتال به پرفشاری خون
مراجعهکننده به مراکز سالمت جامعه شهری به روش
غیراحتمالی و در دسترس انجام گرفت .بنابراین بیمارانی که به

تشکر و قدردانی
پژوهشگران از تمامی مسئولین محترم دانشگاه علوم
پزشکی قم ،مسئوالن مراکز بهداشت و کلیه افرادی که در این
پژوهش همکاری داشته اند ،کما تشکر و قدردانی را دارند.

مراکز جامعه سالمت مراجعه نمیکردند از مطالعه حذف شدند
بنابراین نتایج مطالعه قابلیت تعمیم به تمام بیماران مبتال به
پرفشاری خون را ندارد.
از سوی دیگر در این پژوهش فقط حمایت اجتماعی درک
شده از سوی همسر مورد بررسی قرار گرفت و سایر عوامل

تأییدیه اخالقی
این پژوهش با کد اخالق IR.MUQ.REC.1397.197

در کمیته اخالق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قم ثبت
شده است.

موثر در حمایت اجتماعی از سوی سایر اعضای خانواده و یا

تضاد منافع

شبکههای اجتماعی دیگر مورد کنکاش قرار نگرفت .پیشنهاد
میشود مطالعات مشابهی در محیطهای درمانی مانند
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بخش عمدهای از درمان به عهده بیمار و خانواده وی باشد و به

نتایج این تحقیق نشان داد که بین حمایت اجتماعی دریافت

] [ DOI: 10.29252/jpm.7.1.12

حمایت از خانواده تقریبا  5برابر بیشتر از پاسخدهندگان بدون

پرسشنامه رفتارهای خود مراقبتی است که هر مؤلفه رفتار خود

نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی ندارند.

بیمارستانها و سایر درمانگاهها و با در نظر گرفتن حمایت
اجتماعی سایر اعضا خانواده و جامعه در بیماران پرفشاری

امین عربشاهی (نویسنده او و مسئو ) نگارش مقاله ،جمع

خون به روشهای تصادفی انجام شود .از نقاط قوت مطالعه

آوری داده ها  35درصد ،ذبیحاله قارلیپور (نویسنده دوم)
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سهم نویسندگان

[ DOI: 10.29252/jpm.7.1.12 ]

امین عربشاهی و همکاران

حمایت اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتال به فشارخون

) ابوالفضل محمدبیگی (نویسنده سوم، درصد15 بازبینی مقاله

حمایت مالی

 فاطمهالسادات ایزدخواه (نویسنده، درصد15 آنالیز داده ها

این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم
.پزشکی قم انجامشده است

 سیامک محبی (نویسنده، درصد12 چهارم)جمع آوری داده ها
25 طراح پروپوزا و بازبینی مقاله. ) پنجم و نویسنده مسئو
.درصد
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Abstract
Introduction: Since Social support received from the spouse and self-care are effective factors in controlling and
preventing the complications of chronic diseases such as high blood pressure, this study was conducted to determine the
relationship between social support received from spouse and adherence to self-care behaviors in patients with high blood
pressure in Qom.
Methods: This cross-sectional and descriptive-analytical study was conducted on 211 patients with primary hypertension
referring to urban health centers in Qom city during 2019. The participants were selected using available sampling method. Data
collection tools included a demographic questionnaire, a self-care behavior follow-up questionnaire, the Sherborne and Stewart
social support questionnaire, a checklist for checking and recording systolic and diastolic blood pressure, and a standard hand
sphygmomanometers. Data were analyzed using SPSS version 20 software.
Results: The results showed that there was a direct and significant relationship between social support received from the
spouse and the components of self-care behaviors including low-salt diet (P-Value<0.01), medication regimen (P-Value=0.008),
weight management (P-Value<0.001), physical activity (P-Value=0.009), and not smoking (P-Value=0.001). There was also a
significant inverse relationship between social support received from spouse and systolic blood pressure (P-Value=0.02) and
diastolic blood pressure (P-Value=0.017).
Conclusion: The results of this study showed that social support received from spouse should be considered as a factor that
affects the level of self-care behaviors and systolic and diastolic blood pressure in patients with high blood pressure.
Key words: Social Support, Self Care, Hypertension.
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