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ABSTRACT

Background & Objectives: Cardiovascular diseases as common problems in the world are recognized
as the leading cause of the adults' death. Due to global prevalence of hypertension and its serious
health effects as the third leading cause of death in the world (one out of eight deaths); it has been
considered as the main problems of the communities. Blood pressure is the leading cause of mortality
and morbidity. It is not curable but may be managed through self-care. Hence, the present paper aims
to investigate status of individuals with hypertension.
Methods: Present cross-sectional study was conducted on 150 individuals with high blood pressure
visiting Rasht health centers (numbers 13 and 14). Subjects were selected through stratified random
sampling method. Research tool was a questionnaire containing 40 items. Its validity and reliability
were tested by expert Panel and Cronbach's Alpha (α=0.71), respectively. Collected data was analyzed
by deductive and descriptive tests using SPSS software.
Results: Males and females accounted for 24% and 76% of the population, respectively. 62.7% of
participants had a history of the disease and 3.37% lacking such history.  Only 75.3% has visited
health care services to measure and control their blood pressure. 101 individuals (67.3%) were
illiterate, 42 (28%) had primary, 5 (3.3%) junior high and 1.3% high school education or higher levels.
Average age of the participants was 56.058 years with standard deviation of 6.11. The highest average
of systolic blood pressure recorded in a visit earlier was 134.63 (with standard deviation of 13.13) and
the lowest average diastolic blood pressure recorded was 79.86 (with standard deviation of 8.51).
Conclusion: According to research findings and examining patients' status it seems essential to train
more to enhance their blood pressure control behavior using theories like theory of planned behavior
and hence, the society can witness a considerable reduction in blood pressure based on required
interventions.
Keywords: Cardiovascular Disease; Blood Pressure; Theory of Planned Behavior.
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،بیماران پرفشاري خوندربط با آنعوامل مرتوفشار خونوضعیتبررسی
بر اساس روستایی شهررشتوشهريیدرمانبه مراکز بهداشتیمراجعه کننده

1393سال درشده يزیرفتار برنامه ريتئور

*5تی، رقیه عا قب4، سعید امیدي3، مرجان مهدوي روشن2نبرفرما، ربیع ا...1فردین مهرا بیان

ایران،رشت،گیالنعلوم پزشکیدانشگاهدانشکده بهداشتارتقاي سالمتوگروه آموزش بهداشت. دانشیار1
ایران،رشت،دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیالن.2

بیمارستان حشمت، دانشکده پزشکی، اینترونشنال قلب و عروق گیالن، گروه قلب و عروق،مرکز تحقیقات، استادیار علوم تغذیه. 3
رشت. ایران.دا نشگاه علوم پزشکی گیالنارتقاي سالمتوبهداشت. مربی دانشکده4ایران،رشت،دانشگاه علوم پزشکی گیالن

ایرانرشت..ی گیالنبهداشت دانشگاه علوم پزشکارتقاي سالمت دانشکده وبهداشتآموزشارشد. کارشناس5
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22/4/94پذیرش:11/9/93یافت:در

چکیده
در میر بزرگساالنو شایع ترین علت مرگو جهان بودهدر ي شایعهابیماريهاي قلبی عروقی ازبیماري:هدفو زمینه

هاي بـدن کـه   ارگانایجاد عوارض جدي آن برو سراسر جهاندر این بین شیوع باالي پرفشاري خون، ازدنیا شناخته شده
عمـده  مشـکل  بهآن راکه باشد، هشت مرگ میهرسبب یک مرگ ازو شوددنیا محسوب میدر سومین عامل کشنده

الزم اسـت کـه   مان نیست امادر قابلو مرگ استو . فشارخون اولین عامل ایجاد کننده ناتوانیجوامع تبدیل کرده است
ضعیت بیماران مبـتال  و . بدین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی، خودمراقبتی استمدیریت آنالزمهو مدیریت شود

به پرفشاري خون انجام شد.
بیمـاران پرفشـاري خـون    نفـر از 150جامعـه پـژوهش آن  و مقطعـی بـوده  و نـوع توصـیفی  عـه از ایـن مطال روش کار:

خانه هرو در بین سه خانه بهداشتدر به روش سهمیه ايرشت بوده است. افراد14و 13کننده به مراکز شمارهمراجعه
سوال که روایی آن از طریق پانل 40ر پرسشنامه اي مشتمل بابزار پژوهش،بهداشت به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند.

و SPSSتحلیل داده هـا بـا اسـتفاده از    و تجزیه.) تعیین شد71/0ونی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ (در ثباتو خبرگان
استنباطی انجام شد. و آزمون هاي توصیفی

در صد سابقه بیمـاري داشـته و   7/62د. صد مرد بودندر24در صد از جامعه پژوهشی زن و 76در این مطالعه یافته ها:
صد جهت اندازه گیري فشارخون به در مانگاه مراجعـه  در3/75در صد بدون سابقه بیماري بودند و از این بین تنها 37/3

صـد  در3/3نفرمعـادل  5صـد ابتـدایی و   در28نفر آنان معادل 42سواد، صد بیدر3/67نفر آنان معادل 101داشته اند. 
11/6سال با انحراف معیـار  08/56صد سواد دیپلم و باالتر داشتند. در بررسی سن، میانگین سنی افراد در3/1و راهنمایی 

شار خون کنترل شد)(سومین وآخرین هفته اي که فبوده است. باالترین میانگین در فشار خون سیستولیک یک مراقبت قبل
ترین میانگین در فشار خون دیاستولیک ثبـت شـده داخـل پرونـده     و پایین13/13همراه با انحراف معیار 63/134با عدد 

بود .51/8و انحراف معیار 86/79آنان با میانگین 
خصوص ارتقاي در ضعیت موجود بیماران، اهمیت آموزش بیشتروبررسیو هاي این تحقیقتوجه به یافتهباگیري:نتیجه

ریزي شدههایی مانند تئوري رفتار برنامهبیماران با استفاده از تئورياین گروه ازدر خونفشارکنترلرفتارهاي مرتبط با
سطح جامعه باشیم.در کاهش فشار خون باالو اساس مداخالت الزم شاهد کنترلتا برشودجامعه دیده میدر 

ي قلبی، عروقی، فشارخون، تئوري رفتار برنامه ریزي شدههابیماريواژه هاي کلیدي:
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مقدمه
در واقع نیرویی اسـت کـه خـون بـا آن    در فشارخون

به دو و آن قلب استمولدو جریان بودهدر شریانها
و دقیقه)در لیتر6تا5عامل مهم یکی برون ده قلب (

فشـارخون  . )1(عامل دیگر مقاومت رگ بسـتگی دارد 
نارسـایی  و بـروز سـکته مغـزي   تـرین عامـل  باال شایع

فشـارخون بـاالتر باشـد شـانس     چههرو کلیوي است
بیمـاري کلیـوي   و مغـزي سکته،کاردآنفارکتوس میو

خطـري  خون دومـین عامـل  فشار. )2(دشومیبیشتر
شـود. میبیماري به آن منتسباست که بیشترین بار

4/4بار قابل انتساب به پرفشاري خـون  ،2000سالدر
بـرآورد  DALY1میلیـون سـال  64درصد که معادل 

2020و2010ي هاشده است که این میزان براي سال
DALYمیلیون سال 25درصد معادل 107به ترتیب 

گزارش DALYمیلیون سال 27معادل درصد109و
.)3(شده است

منطقه مدیترانه شرقی (کـه کشـور   درفشار خون باال
بـه طـور متوسـط    این منطقه قرار دارد)درایران نیز

کنـد.  میگیردرمیلیون نفر را125واستدرصد26
میرو هزار مورد مرگ400حال حاضر ساالنه در.)4(

هـزار  81دهد که از این تعـداد  میشور ایران رخدرک
35.سـکته مغـزي اسـت   و مورد به علت فشـار خـون  

هزار مورد نیـز  31و هزار مورد به علت چربی خون
دهد که باید میاین امر نشانو به دیابت ارتباط دارد

تقویـت شـود   وشـور رشـد  درکمراقبتیفرهنگ خود
ار کنتـرل فشـ  ، این به دنبال ایجاد فشار خـون . بنابر)5(

باشد تا شانس میخون باال از اهمیت خاصی بر خوردار
.اسطه فشار خون به حداقل برسدو ایجاد عوارض به

پرفشاري خون مـورد  درمانو علیرغم اینکه پیشگیري
راهکاري مشـخص بـراي آن   و توجه قرار گرفته است
دسترس بـودن  درتوان بهمیارایه گردیده است که

اوت فشار خون که کارایی نوع داروي متف100بیش از 
امـا همچنـان   ،همگی به اثبات رسیده است اشاره کرد

1 Disability Adjusted Life Years

کننـده  هاي گزارش شده براي فشار خون ناامیدمیزان
ســبک درســازمان بهداشــت جهــانی تغییــر.)6(اســت

راس درگیري مرتـب فشـار خـون را   هاندازوزندگی
خون يدستورالعمل راهنماي برنامه مبارزه با پر فشار

همکـاران  ومطالعـه جـوادي  در.)7(کرده استاعالم 
درصد از تعداد کل بیماران مبتال بـه پرفشـاري   5فقط 

یافــتدرداروي مــنظم،خــون، ضــمن اطــالع از بیمــار
.)8(فشار خون آنان تحت کنترل بودوکنندمی

ریزي شده به خصـوص  از آنجایی که آموزش برنامه
ــر ــدلب ــاس م ــااس ــته ــوزش بهداش ــی از،ي آم یک

کنتـرل  و درمـان ي پیشـگیري، هـا تـرین شـیوه  اسیاس
بهبـود بیمـاران ایفـا   در بیماري است که سهم زیـادي 

ــا)9کنــد (مــی ــار  و ب ــه ماهیــت پیچیــده رفت توجــه ب
درطرفـی بـا  ازو فشـار خـون  نترلدرکخودمراقبتی

نظرگرفتن اینکه کنترل فشارخون به عنوان یک مشکل
تی آموزش مداخالت سنو جامعه باقی مانده استدر 

بهداشـــت جوابگـــوي ارتقـــائ رفتارهـــاي بهداشـــتی
جهـت ي آموزشـی هالزوم استفاده از مدل،باشدنمی

بین بیماران مبتال دیـده در کنترل فشارخونو کاهش
د اسـت تـا  صـد دراین مطالعه محققدرلذاشود.می

ــا آن راو ضــعیت فشــار خــونو درعوامــل مــرتبط ب
ده بــه مراکــز بیمــاران پرفشــاري خــون مراجعــه کننــ

و ی ذکر شده تحت بررسی قرار دادهدرمانبهداشتی
امیــدوار اســت کــه نتــایج حاصــل ازآن بتوانــد مــورد 

و ریـزان بهداشـت  برنامـه و گـذاران استفاده سیاست
استان قرار گیرد.درمان

روش کار
1393پـاییز و درمقطعی استو این مطالعه توصیفی

افـراد مبـتال بـه    نفر از 150انجام شد. جامعه پژوهش 
جعـه کننـده بـه    مراوپرفشاري خـون داراي پرونـده  

و13ي هـا روسـتایی شـماره  -مراکز بهداشت، شهري
بـه روش  هـا شهر رشت بوده اند. انتخـاب نمونـه  14

ازیـک هـر دروبهداشـت خانـه سـه سهمیه اي بـین 
بهداشت به شکل تصادفی ساده بوده اسـت. هايخانه
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امه تنظـیم شـده توسـط    ابزار مورد اسـتفاده پرسشـن  
طریـق پانـل   محقق بـوده کـه روایـی محتـوایی آن از    

آلفــاي کرونبــاخ اســتفاده ازپایــایی آن بــاو خبرگــان
) تعیین شد. پرسشنامه شامل چهـاربخش بـوده   71/0(

خصــوص درســوال10بخــش اول حــاوي  در کــه
جنسیت، ،دموگرانیک ازجمله سنوي فرديهایژگیو

اقتصادي وضعیتصیالت،تاهل، سطح تحوضعیتشغل،
بخش دوم دربیماري بود.وسکونتوضعیتخانواده،

خصوص رفتارهاي مرتبط با کنترل فشـار  درسوال12
گنجانده شد. قسـمت سـوم سـوال مربـوط بـه      خون،

درGPAC1فعالیت جسمانی افـراد طبـق پرسشـنامه   
واوقات فراغـت و ي مربوط به کارهاسه بعد فعالیت

شـدید قـرار   و مقیاس متوسطدر هي نشستهافعالیت
قسمت چهارم سوال مربوط بـه متغیرهـاي   در داشت.

ریزي شده، شامل نگرش افـراد بـا   مدل تئوري برنامه
حـداکثر  و5امتیـاز باحـداقل   5هر کداموچهار سوال

امتیـاز،  25تـا  5وذهنی با پنج سـوال امتیاز، هنجار20
15تا 5وك شده باسه سوالدرهمچنین کنترل رفتار

20تـا 5بـا امتیـاز   وسوالچهارقصدرفتاري باوامتیاز
نیـز جهـت   FFQآیتمـی  148از پرسشنامه بوده است.

غذایی بیماران پرفشاري خـون اسـتفاده   بررسی رژیم
تکمیل و بیماران پرسیدهمحقق ازکه توسط خودشد

ــا  ــنامه ب ــات پرسش ــد. اطالع ــتفاده از ش SPSS-18اس

بـــا اســـتفاده از آزمـــون هـــانرمالیتـــه توزیـــع داده
بـا کمـک آمـار   ونوف سـنجیده یراسم-کولموگروف

تحلیلــی آمـار و انحـراف معیــار) و توصـیفی (میــانگین 
رگرسیون خطی جهت ویتنیو -منو T-TESTمانند

و ) مـورد تجزیـه  05/0سـطح ( درارتباط بین متغیرها
. تحلیل قرار گرفت

یافته ها
بودند نفر150العه این مطدر تعداد شرکت کنندگان

درصد24و نفر)114زن (درصد76این تعداد که از

1 Global Physical Activity Questionnaire

65تـا 45سـنی افـراد   هنفر) مرد بودند. محدود36(
انحـراف معیـار   بـا 08/56میانگین سـنی افـراد   و سال

کننـدگان بـه   شـرکت . سـطح سـواد  بوده اسـت 6/11
،درصــد28ابتــدایی،درصــد3/67ســواد صــورت بــی

درصـد 3/1دیـپلم بـه بـاالتر    و درصـد 3/3راهنمایی
16و افـراد متاهـل  درصـد 84این بین از.بوده است

درصـد آنـان فـرد    55زنـان بیـوه بـوده انـد.     درصد
ازدرصـد 7/74خانواده داشته اند. در فشاري خونپر

4،درصـد کشـاورز  3/11و افراد زنان خانه دار بـوده 
بـه سـایر مشـاغل مشـغول     درصـد 10وبیکاردرصد 

.ندبود
فـراد دالیـل عـدم    اخـون،  فشـار  وضـعیت بررسیدر

مراجعه به درمانگاه براي کنترل فشار خون خود را بـه  
31صورت عدم درك اهمیت کنتـرل فشـار خـون بـا     

3/41درصد، کمبود وقت 0درصد، نارضایتی خدمات 
. درصـد بیـان نمودنـد   5/27و سایر موارد بـا  درصد

از افرادي که ستهآن ددر الزم به ذکر است این نتایج
براي کنترل فشار خـون بـه مرکـز بهداشـت مراجعـه     

کردند، مشاهده شد. همچنین افـراد علـت عـدم    نمی
ــاب از ــه صــورت مصــرف غــذاهاي پرچــرب رااجتن ب

دوست داشتن غذایی که محدودیت مصـرف دارد بـا   
7/6عـدم آگـاهی از نـوع غـذاي مناسـب      ،درصد26

یت خانواده عدم حماو 8/0، عدم امکانات مالیدرصد
3/39و3/13مجــالسدر ، مصــرف غــذادرصــد7/6

تعـداد  و درصـد نموده اند.سایر دالیل ذکربادرصد
غــذاي روزانــه خــود در افــرادي کــه از روغــن مــایع

سایر رفتارهاي مرتبط بـا کردند همراه بامیاستفاده
اما افراد علـت  ،ذکرشده است1جدول در فشار خون

یع را با علل زیر به شرح بوي روغن ماعدم استفاده از
، عدم آگاهی از فوایـد  درصد10نامطبوع روغن مایع 

، درصد3/19، خوش طعم نشدن غذا درصد3/17آن 
با سایرودرصد7/4اعضاي خانوادهنظر مخالف سایر

بیان نموده اند. 3/41/0دالیل 
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جعه کنندهبیماران مرادر بررسی رفتارهاي مرتبط باکنترل فشار خون.1جدول 

ي مرتبط با کنترل فشار خونهارفتار
خیرگاهی اوقاتبه طور مرتببلی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
1427/94/0--- --- --- --- 83/5/0استعمال دخانیات

6040/0--- --- --- --- 9060/0ماه گذشتهدراقدام به اندازه گیري فشار خون
473/31/0947/62/096/0--- --- وزنکنترل

887/58/077/4/0--- --- 557/36/0پرهیز از مصرف غذاي پرچرب
10268/03926/096/0--- --- رژیم غذاییدراستفاده از روغن مایع

2416/047/2/0--- --- 1223/81/0مصرف داروهاي پرفشاري خون طبق دستور پزشک
3926/0923/61/0--- --- 197/12/0ت آرام سازيانجام تمرینا

7/94باتوجه به جدول فوق عدم استعمال دخانیات بـا  
فراوانـی  درصـد نفر ازافراد بیشترین142در درصد 

ایـن بـین   البته الزم به ذکر است کـه از ،راداشته است
) که هیچ مصرف سیگاري %76نفر زن بوده اند (114

اجتماعی محـل سـکونت  و هنگیبه شرایط فرتوجهبا
ایـن مـورد مصـرف    جود نداشـت. پـس از  و آنهادر 

درصـد 3/81داروهاي فشار خون طبق نظر پزشک، با
باالترین فراوانی راداشته است.نفر از افراد122در 

، میـانگین سـنی افـراد مراجعـه کننـده      2طبق جـدول  
11/6انحـراف معیـار  سال بـا 56/ 08،پرفشاري خون

ــوده ــت.ب ــدول  اس ــق ج ــالی  در،3طب ــی اجم بررس
افـراد، بیشـترین میـانگین    در ي تئوري رفتـار هاسازه

ودرصـد 44/4مربوط بـه قسـمت نگـرش مـدل بـا      
کمتـرین فراوانـی   و بـوده اسـت  45/0انحراف معیار 

میـانگین  شـده بـا  دركمربوط به سازه کنترل رفتار
بوده است.78/0انحراف معیار باو 86/3

افراد پرفشاري خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتیدرسنبررسی. 2جدول 
انحراف معیارمیانگینشاخص متغیر

08/5611/6سن

ي تئوري رفتار برنامه ریزي شدههابررسی سازه. 3جدول 
انحراف معیارمیانگینشاخصمتغیر

44/4457/0سواالت قسمت نگرش، تئوري رفتار برنامه ریزي شده
06/4907/0سواالت قسمت هنجار ذهنی، تئوري رفتار برنامه ریزي شده

86/3783/0شده، تئوري رفتار برنامه ریزي شدهدركسواالت قسمت کنترل رفتار
01/4722/0سمت قصد رفتاري، تئوري رفتار برنامه ریزي شدهسواالت ق

دیاستولیکو به تفکیک سیستولیککننده به مراکز بهداشتیي افراد مراجعههابررسی میزان فشار خون.4جدول 
انحراف معیارمیانگینشاخصمتغیر
16/13019/12خون سیستولیک ثبت شده داخل پروندهفشار 

86/7951/8فشار خون دیاستولیک ثبت شده داخل پرونده
63/13413/13فشار خون سیستولیک یک مراقبت قبل
36/8014/9فشار خون دیاستولیک یک مراقبت قبل
26/13484/11فشار خون سیستولیک دو مراقبت قبل

93/8063/8مراقبت قبلفشار خون دیاستولیک دو
30/13420/11فشار خون سیستولیک سه مراقبت قبل
13/8261/8فشار خون دیاستولیک سه مراقبت قبل
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دیاسـتولیک و بررسی میزان فشار خـون سیسـتولیک  
(سه هفته متوالی قبل از تجزیه ومرحلهدر سه افراد

مشـاهده  4طبـق جـدول   ) وتحلیل آماري انجام شـد 
بــاالترین میــانگین مربــوط بــه فشــار خــون شــد کــه 

(سومین و آخـرین هفتـه   سیستولیک یک مراقبت قبل
میلـی  6/134بـا عـدد   اي که فشار خون کنترل شـد) 

پایین ترین میانگین مربوط به فشـار  و بودهمترجیوه 
ــا      ــده ب ــل پرون ــده داخ ــت ش ــتولیک ثب ــون سیس خ

mmHg1/130  کــه انحــراف معیــار آنهــا بــه ترتیــب
خصـوص فشـار   در بوده است.19/12عددو13/13

mmHgي دیاستولیک باالترین میانگین با عددهاخون

دیاسـتولیک سـه مراقبـت قبـل    در فشار خـون  1/82
پـایین  و (اولین هفته اي که فشـار خـون کنتـرل شـد)    

فشــار خــون دیاســتولیک در mmHg8/79تــرین آن 
ــا  ــه ترتیــب ب ــده ب انحــرافثبــت شــده داخــل پرون

.بوده است51/8و61/8معیارهاي 

بحث
اسـت کـه   ییهـا بیمارياز اینکه فشار خونتوجه بهبا

مهمتــرین و شــیوع بــاالي آن عــوارض جــدي داشــته
اصـطالح کشـنده   وعالمتی آن اسـت مشخصه آن بی

درصـد 90در ،اقعیت اسـت وخاموش نیز معرف این
توانـد  مـی ها بـدون هـیچ عالمتـی   طی سالدر موارد

و تشـخیص دراین خود مهمترین مـانع و توسعه یابد
هـدف  مطالعه حاضر بـا . )10کنترل فشار خون است (

در عوامل مرتبط با آنو فشار خونوضعیتبررسی
کننـدگان پرفشـاري خـون مراکـز     نفر از مراجعه150

روستایی رشت انجـام شـده اسـت.    -شهريبهداشت
نفر مرد 36و زن،نفر از افراد114حاضر در مطالعه

.ندبود
در )2(همکـاران و قیـانی مقـدم  مطالعه اي کـه با در 

بـه  بررسی بیماران پرفشـاري خـون مراجعـه کننـده    
نفـر از  99،نـد انجـام داد بهداشتی شـهر یـزد  مراکز

نفر زن بودند که سـطح تحصـیالت  101و افراد مرد
ابتدایی، درصد5/28و سوادبیدرصد5/52آناندر 

دیپلمدرصـد 5/8و ندبیرستاوراهنماییدرصد5/9
افراد شـرکت کننـده  ،باالتر بودند که از نظر سوادو

. تـري قـرار داشـتند   سطح پاییندرمطالعه حاضردر
5/86همکـاران  ومقـدم مطالعـه باقیـانی  درهمچنین

تحقیـق داروي پـر   درکننـده بیماران شـرکت درصد
تحقیـق حاضـر   درکردند کهمیفشاري خون مصرف

بررسـی بـا   دودرکه این میزانبوده3/81این عدد 
هم همخوانی ندارد.

ــی در  ــه برات ــارانومطالع ــان  درهمک ــتال ی ــین مب ب
رفتارهـاي مـرتبط بـا   ،فشاري خون شهرستان بهـار پر

اســتعمال . )11(گردیــدکنتــرل فشــار خــون بررســی 
جمعیـت  درصـد 2/91نفـر معـادل  299در دخانیات

8/8نفـر از افـراد معـادل بـا     29و هدف دیـده شـد   
در حالی کهدر؛ندعدم استعمال دخانیات داشتدرصد

افـراد  نفـر از 8دراسـتعمال دخانیـات  مطالعه حاضـر 
نفـر معـادل   142و در دیـده شـد  درصـد 3/5یعنی 

کـه  درصد عدم استعمال دخانیات برآورد شـد 7/94
رسد این تعداد به علت نسـبت بـاالي   میالبته به نظر

ده کـه تعـداد آنـان    تحقیق بودرزنان شرکت کننده
جمعیـت مـورد مطالعـه    درصـد 76برابر ونفر114

مردان این گروه در مصرف دخانیات فقطبوده است.
دیده شد. 

همکاران، اقدام بـه انـدازه گیـري    و در مطالعه براتی
افـراد  درصـد 3/71درمـاه گذشـته  در فشار خـون 
آنان کنترل فشار خون درصد7/28تنها ومثبت بوده

60مطالعـه حاضـر  درحال اینکـه و دادندنمیامرا انج
نفر اقدام به اندازه گیري فشار 90افراد یعنی درصد

دیگـر کـه   نفـر 60ونـد بودماه قبل کـرده  در خون
اهمیـت  دركپاسخ منفی داده اند دالیل خود را عدم

در کنترل فشار خون، نارضایتی از خدمات ارائه شـده 
ــت ــه بهداش ــتکمبود،خان ــلو وق ــالم دالی ــر اع دیگ

%) 5/16(نفـر 54مطالعه آنـان  دراند. همچنینکرده
کردنـد  میخود راکنترلوزناز افراد به طور مرتب

ــر 193 ــات%) 8/58(نف ــاهی اوق ــر 81وگ %) 7/24(نف
مطالعـه  در.دادنـد نمـی انجـام وزنهیچوقت کنترل
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) %7/62(و نفـر 47)%3/31اخیر این ارقام به ترتیب (
دو هـر درنفـر بـوده اسـت کـه    9)%6/0(و نفر94

زن خود راومطالعه حداکثر افراد گاهی اوقات کنترل
دادند. میانجام

در گذشته پرهیز از مصرف غذاي چرباتدر مطالع
نفر متناوب234در،نفر از بیماران به طور مرتب67

ــد  27و در  ــالم ش ــت، اع ــورت هیچوق ــر بص و در نف
،درصـد 7/36نـی  یعنفـر  55مطالعه حاضر به ترتیب 

آورد شد کـه پـس از   %) افراد بر7/4(7)، 7/58%(88
هر دو مطالعه پرهیز از درآید کهمیمقایسه به نظر

اکثر افراد به طور متنـاوب  درمصرف غذاي پرچرب
ایـن دو مطالعـه بـاهم    از ایـن نظـر   و شـود میانجام

.دنهمخوانی دار
اي بعد دیگر مطالعـه، اسـتفاده از روغـن مـایع بـر     در

از افـراد بـه طـور    نفـر  61ژیم غـذایی و رپزو پخت
نفـر هرگـز   36ونفر گاهی اوقات231و درهمیشه

بررسـی ایـن بعـد از    درمطالعه حاضـر دردیده شد.
افراد درصد68رفتارهاي مرتبط با کنترل فشار خون 

نفر به طور مرتب روغن مـایع مصـرف  102برابر با 
گـاهی  26/0عـادل  نفـر م 39ایـن بـین   از.کردندمی

افراد از روغن جامد استفاده6/0نفر برابر 9واوقات
رسد یکی از دالیـل مصـرف   میکردند که به نظرمی

از افـراد، آگـاهی آنـان بـه     درصد68در روغن مایع
اسـتفاده از روغـن   ضرورتدرخصوص زنان خانه دار

باشد. میاشباعغیر
مصرف مرتب داروهاي پرفشاري خون طبق دسـتور 

افــراد  درهمکــاران و مطالعــه براتــی درپزشــک
6/11،همیشهدرصد1/84پرفشاري خون به صورت

از افــراد درصــد3/4و درگــاهی اوقــات درصــد
درصـد 3/81،مطالعه حاضـر در.هیچوقت اعالم شد

وآنان به صـورت متنـاوب  درصد16وافراد همیشه
حاصل شده است. بـا ،درصد به صورت هیچوقت7/2

نزدیک به هـم بـه نظـر   و ي مشابههادرصدبهتوجه 
و بررسـی بـاهم همخـوانی داشـته    رسـد ایـن دو  می

اتواند بمیاز افراددرصدایندرمصرف مرتب دارو

حساسیت آنان نسبت بـه بیمـاري خودشـان    و آگاهی
ارتباط داشته باشد. 

مطالعـه گذشـته   درانجام تمرینات آرام سازي بدنی
و د به طور مرتب دیـده شـد  درصد افرا2/8درتنها
درصـد 4/63و افراد گـاهی اوقـات  درصد4/28در

مقایسـه بـا   درهـا ایـن داده و دیـده نشـد  افراد اصالً
نفـر  19درمطالعه حاضـر کـه تمرینـات آرام سـازي    

و افراد به طور مرتب دیده شـد درصد7/12معادل 
92و درنفر گـاهی اوقـات  39با برابردرصد26در

ــ  ــه مع ــر ک ــد3/61ادل نف ــتدرص ــالً،اس ــاماص انج
عـدم  و نظر میانگین همخـوانی داشـته  گرفت، ازنمی

ــن  ــام ای ــات انج ــه تمرین ــیگون ــه م ــد ب ــود و توان ج
و ي موجود بطـور مثـال از نظـر زمـان    هامحدودیت

عدم آگاهی ازنظر چگونگی انجام رفتار، ارتباط داشته 
باشد. 

)12(زهمکاران نیومطالعه خسرويدردر این رابطه
عــدم و رفتارهـایی از قبیــل عـدم اســتعمال دخانیـات   

بـین بیمـاران فشـار خـون بـاال،      در کنترل فشار روانی
الزم به ذکـر  .فراوانی انجام بوده استداراي کمترین

ترین دلیل عدم تـرك اسـتعمال   مهم،است که بیماران
لذت حاصل از مصرف سیگار بیـان نمـوده   دخانیات را

نجام تمرینات آرام سازي بـدنی  دالیل عدم اوبودند
بکارگیري این درعدم تواناییو نیز نداشتن آگاهیرا

رسد میپایان به نظردرتمرینات ذکر نموده بودند.
مبتالیـان بـه   دررفتارهاي مرتبط باکنترل فشـارخون 

و هـا ، مهارتهاپرفشاري خون مستلزم داشتن آگاهی
و درانجـام بیماران باید مهارت و منابع مختلفی است

ایـن خصـوص   و درنهایت امکانات آن را داشته باشند
ي مدون انجام شود. هانیز باید آموزش

نتیجه گیري
رفتارهاي وضعیتدهدمینشانهابرآورد کلی یافته

افراد مورد مطالعه بـه  درمرتبط با کنترل فشار خون
انجـام تمرینـات   ووزنکنترل،بعد تغذیهدرخصوص

درشـده دركسازه کنترل رفتاروازيبدنی آرام س
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به نسبت ابعاد دیگـر  ،تئوري رفتار برنامه ریزي شده
سـاختن کـادر بهداشـت    لـذا توانمند تـر بـوده،  ضعیف

ي هــامراکــز مربوطــه از طریــق برگــزاري دوره   
متناوب وي هدفمندهاجهت برپایی کالس،زآموزيبا

ي خودمراقبتی بیمارانهاآموزشی براي ارتقاي رفتار
ایــن راســتا دروشــودمــیفشــاري خــون توصــیهپر

ارتقــاي وي آمــوزش بهداشــتهــااســتفاده از مــدل
شود تـا  میانجام مداخالت مربوطه پیشنهادوسالمت

امـر  درسیله شاهد باالتر رفتن توان بیمـاران وبدین
و درارتبـاط بـا کنتـرل فشـار خـون     درخود مراقبتی

شیم.سطح جامعه بادر نهایت ارتقاي سالمت

و قدردانیتشکر
ــن  ــه ای ــوب   مقال ــماره مص ــه باش ــان نام ــل پای حاص

معاونت پژوهشـی دانشـگاه علـوم    در 4930231618
در پایـان از معاونـت محتـرم    باشد.میپزشکی گیالن

ــیالن  ــتان گ ــت اس ــوزش  و بهداش ــروه آم ــاتید گ اس
نیـز همکـاري   و بهداشت دانشـکده بهداشـت رشـت   

به خاطر همکاري ي بهداشت مربوطه هابهورزان خانه
آید.میصمیمانه شان قدردانی به عمل
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