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Abstract
Introduction: Healthy lifestyle and internal documentary styles are among the variables that affect many aspects
of life and play an essential role in controlling blood pressure. The purpose of this study was to predict
hypertension from lifestyle, documentary style, and age in outpatients referring to public health centers in Urmia,
Khoy and Mahabad.
Methods: The present study is a descriptive-correlational study. The statistical population includes all
outpatient patients referring to public health centers in West Azarbaijan Province. The sampling method is
randomly clustered. Three cities (Urumieh, Khoy and Mahabad) were randomly selected. All outpatient patients
who visited these centers on even days were selected as a statistical sample (353 people). The instruments were
“Lali's Life Style Questionnaire”, “Rotters Locus of Control” and balance and blood pressure monitor. Validity
and reliability of the questionnaires have been confirmed in previous studies. Data was analyzed using SPSS. 23.
Results: There was a correlation between the source of internal control and age (P≤0.01) and lifestyle (subscales
of weight and nutrition control, psychological health, avoidance of drugs and drugs) with hypertension (P≤0.05).
The variables of the source of the style of internal documents, lifestyle (weight control and nutrition, mental
health, avoidance of drug use), and age were able to predict 17.7% of outpatient hypertension.
Conclusions: Weight control and nutrition, psychological health and avoidance of drugs and drugs, and the
source of internal control of hypertension were inversely correlated. These variables are in control of the
individual, so they can control blood pressure by controlling them. Therefore, it is suggested to strengthen the
internal documentary style for positive events to reduce blood pressure, preventing self-medication and weight
gain.
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مقدمه :سبک زندگی سالم و سبکهای اسنادی درونی از جمله متغیرهایی هستند که بر بسیاری از جنبههای زندگی تأثیر میگذارند
و در کنترل فشار خون نقش اساسی دارند .هدف مطالعه داضر ،پیش بینی پرفشاری خون از روی متغیرهای سبک زندگی ،سبک
اسنادی و سن در بیماران سرپایی آذربایاان غربی است.
روش کار :پژوهش داضر یک پژوهش توصیفی-همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه بیماران سرپایی مراجعهکننده به مراکز
بهداشتی درمانی دولتی استان آذربایاان غربی در پاییز و زمستان  090۰است .روش نمونهگیری بهصورت تصادفی خوشهای میباشد.
سه شهر (خوی ،ارومیه و مهاباد) بهصورت تصادفی انتخاب شده و تمام بیماران سرپایی که در روزهای زوج به این مراکز مراجعه
میکردند ،بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند ( 959نفر) .ابزارهای پژوهش شامل ترازو ،فشار سنج خون" ،پرسشنامه سبک زندگی
لعلی" ( )Lali's Life Style Questionnaireو برای سناش سبک اسنادی از "پرسشنامه منبع کنترل راتر" ( Rotter's Locus of
 )Controlاستفاده شد .روایی و پایایی پرسشنامهها در مطالعات قبلی اثبات شده است .دادهها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 29
تحلیل شد.
یافتهها :بین متغیرهای منبع کنترل درونی و سن ( )P≥1/10و متغیرهای کنترل وزن و تغذیه ،سالمت روان شناختی و اجتناب از
مصرف داروها و مواد مخدر با فشار خون ( )P≥1/15همبستگی وجود داشت .بین خرده مقیاسهای پیشگیری از بیماریها ،سالمت
معنوی ،سالمت اجتماعی و سالمت محیطی مربوط به متغیر سبک زندگی با پرفشاری خون همبستگی وجود نداشت .متغیرهای سبک
زندگی (کنترل وزن ،سالمت روان ،اجتناب از مصرف دارو) ،منبع کنترل درونی و سن به طور معنی داری توانستند  01/1درصد از
تغییرات فشار خون بیماران سرپایی را پیش بینی کنند.
نتیجه گیری :کنترل وزن و تغذیه ،سالمت روان شناختی و اجتناب از مصرف داروها و مواد مخدر ،و منبع کنترل درونی با پرفشاری
خون همبستگی معکوس داشتند .این متغیرها در کنترل خود فرد هستند لذا با کنترل آنها میتوان فشار خون را کنترل کرد .بنابراین،
پیشنهاد میشود برای کاهش فشار خون ،سبک اسنادی درونی برای رویدادهای مثبت تقویت شود تا از مصرف دارو به طور خود سر و
نیز افزایش وزن پیشگیری شود.
واژگان کلیدی :پرفشاری خون ،سبک زندگی ،سبک اسنادی ،سن
تمامی دقوق نشر برای انامن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
شامل دو مقیاس سیستولی و دیاستولی است که وابسته به انقباض
(سیستول) یا شل شدن (دیاستول) عضله قلب بین ضربانها میباشند.
در دالت استرادت ،فشارخون طبیعیِ سیستولی (دداکثر فشارخون)
بین  011تا  0۴1میلیمتر جیوه و فشارخون طبیعی دیاستولی (دداقل
فشارخون) بین  ۰1تا  01میلیمتر جیوه است .درصورتیکه فشارخون

فشارخون نیرویی است که از طرف خون به دیوارة شریانها وارد میآید.
فشارخون باال یا پرفشاری خون که گاهی به آن پرفشاری شریانی گفته
میشود ،یک بیماری مزمن است که در آن فشارخون در شریانها باال
میرود .به دنبال این افزایش فشار ،قلب باید برای دفظ گردش خون
در رگهای خونی شدیدتر از دالت طبیعی فعالیت کند .فشارخون
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وضعیت تغذیه و میزان فعالیت ورزشی به طور معنی داری در ابتال به
پر فشاری خون مؤثر هستند .وجود عادات رفتاری غلط بخصوص در
زمینه تغذیه ،تنش و فعالیت فیزیکی در بیماران مبتال به پر فشاری
خون نقش دارد [.]20 ,21
از متغیرهای دیگری که ادتمال تأثیرگذاری بر روی بیماری فشارخون
دارد سبک اسناد افراد است .سبک اسناد میتواند درونی یا بیرونی باشد
و بهتبع آن خوشبینی یا بدبینی را سبب شود .افراد دارای سبک
اسنادی درونی و خوشبین رویدادهای مثبت را به سه عامل کلی ،پایدار
و درونی نسبت میدهند و رویدادهای منفی را به عوامل جزئی ،ناپایدار
و بیرونی .در اسناد درونی ،عامل اتفاق خوشایند یا ناخوشایند به
خصوصیات درونی فرد نسبت داده میشود .اگر کسی تصور کند کالً به
لحاظ جسمی ضعیف است (کلی و درونی) و بیماریای که به آن مبتال
شده همیشگی است (پایدار) ،تنش بیشتری تحمل کرده و ادتماالً به
افسردگی مبتال میشود [ .]22بین سبک اسنادی و رعایت دستورهای
بهداشتی رابطه مثبت معناداری وجود دارد [ .]29در پژوهشی دیگر
[ ]2۴نشان دادند که بین روشهای مقابله با تنیدگی هیاان مدار با
فشارخون سیستولیک و دیاستولیک ،همبستگی مثبت و معنادار و نیز
بین روشهای مقابله با تنیدگی مساله مدار با فشارخون سیستولیک و
دیاستولیک ،همبستگی منفی و معنادار وجود دارد .همچنین مشخص
شد که درمان گروهی مصونسازی در مقابل تنش بر فشارخون
سیستولیک و دیاستولیک و کیفیت زندگی زنان مبتال به فشارخون باال
تأثیر مثبت دارد [ .]25با توجه به موارد ذکرشده ،پژوهش داضر با
هدف پیش بینی پرفشاری خون از روی متغیرهای سبک زندگی ،سبک
اسنادی ،نسبت فامیلی ،وزن ،سن و سابقه پرفشاری خون در آذربایاان
غربی اناام شد.

بهطور مزمن برابر یا بیش از  0۴1بر روی  01میلیمتر جیوه باشد ،فرد
از فشارخون باال رنج میبرد [ .]0پرفشاری خون در یکی از دو گروه
پرفشاری اولیه یا پرفشاری ثانویه قرار میگیرد .ددود  01تا  05درصد
موارد ،از نوع پرفشاری اولیه هستند و این بدان معناست که هیچ دلیل
پزشکی مشخصی برای آن وجود ندارد [ .]2بر اساس برآورد انامن
بینالمللی فشارخون ،این بیماری منار به  1/۰میلیون مرگ (09/5
درصد مرگها) شده و  ۰درصد از هزینه بیماریها را در سراسر جهان
به خود اختصاص داده است []9؛ همچنین سازمان جهانی بهداشت
تخمین زده است که ددود  ۰11میلیون نفر در دنیا ،مبتال به پرفشاری
خون هستند که ساالنه  5/1میلیون نفر درنتیاه ابتال به این بیماری و
عوارض داصل از آن جان خود را از دست میدهند [ .]۴این بیماری
میتواند منار به افزایش خطر نارساییهای قلبی ،انفارکتوس میوکارد،
سکته مغزی و بیماریهای کلیوی شود [ .]5پرفشاری خون بهندرت
عالئمی از خود نشان میدهد و تشخیص آن معموالً از طریق آزمایش،
یا در دین درمان یک بیماری دیگر صورت میگیرد .برخی افراد مبتال
به فشارخون باال ،دارای عالئمی نظیر سردرد (بهویژه در پشت سر و در
هنگام صبح) و همچنین ادساس سبکی سر ،تهوع ،وزوز گوش
(بهصورت همهمه یا سوت کشیدن) ،تاری دید یا غش کردن میباشند
[ .]۰تقریباً در تمام جوامع معاصر ،فشارخون با افزایش سن باال میرود
و خطر ابتال به پرفشاری خون در سنین باالتر قابلتوجه است [.]1
بیشتر پژوهشهای خارجی و داخلی نشاندهنده رابطه مستقیم و مثبت
فشارخون باال با افزایش سن و نمایه توده بدن است [ .]1با افزایش سن
خطر بیماریهای قلبی -عروقی در هر دو جنس افزایش مییابد ،ولی
این افزایش در زنان بیشتر است [ .]0دیگر عوامل خطر برای فشارخون
در میان آمریکاییها ،جنس ،نژاد و سابقه خانوادگی است .تفاوتهای
جنسی و نژادی در فشارخون ،خود را تا بزرگسالی افراد نشان نمیدهند
[ .]0وجود سابقه فامیلی مثبت پرفشاری خون ،بهطور چشمگیری در
تعیین پیشآگهی فرد نسبت به بروز پرفشاری خون در آینده تأثیر دارد.
در پژوهش اکبر زاده و همکاران [ ]01مشخص شد که سابقه فامیلی
پرفشاری خون در وابستگان درجهیک زنان مبتال به سندرم تخمدان
پلی کیستیک بهطور معنیداری بیشتر از گروه کنترل است.
سبک زندگی نیز یکی از عواملی است که در فشارخون تأثیر دارد .سبک
زندگی ،به معنی شیوهای است که فرد برای برخورد با تکالیف و دوادث
زندگی برمیگزیند .در پژوهش کازرانی [ ]00مشخص شد که سبک
زندگی در فشارخون نقش دارد .در پژوهشی دیگر [ ]02مشخص شد
که شاخص ضربان قلب ،فشارخون سیستولی و دیاستولی در افراد فعال
بهتر است .عالوه براین ،عوامل محیطی متعددی بر فشارخون تأثیر
میگذارند .عواملی که در سبک زندگی منار به کاهش فشارخون
میشوند عبارتند از کاهش مصرف نمک ر رژیم غذایی [ ،]09افزایش
مصرف میوه و فراوردههای کمچرب ،روشهای تغذیهای جهت توقف
پرفشاری خون ،ورزش [ ،]0۴کاهش وزن [ ]05و کاهش
مصرف الکل نیز میتواند به کاهش فشارخون کمک کند [.]0۰
هیپرتروفی بطن چپ ،تری گلیسرید باال ،کلسترول باال و قندخون باال
در فشار خون نقش دارند [ .]01هشت هفته تمرینات پیالتس باعث
کاهش فشار خون و ضربان قلب استرادتی و افزایش نیتریک اکساید در
مردان سالمند مبتال به پرفشار خونی میشود [ .]01در پژوهشی هم
همبستگی معناداری یافت نشده [ .]00وضعیت تأهل ،تحصیالت،

روش کار
پژوهش داضر یک پژوهش توصیفی-همبستگی میباشد .جامعه آماری
شامل کلیه بیماران سرپایی مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی
دولتی استان آذربایاان غربی در پائیز و زمستان  090۰است .روش
نمونهگیری بهصورت تصادفی خوشهای میباشد .به این صورت که ابتدا
از بین شهرهای استان ،سه شهر (خوی ،ارومیه و مهاباد) بهصورت
تصادفی انتخاب شد .سپس لیست تمامی مراکز بهداشتی درمانی داخل
هر شهر گرفته شد و نام مراکز بر روی برگهای نوشته شد؛ نام مراکز هر
شهر با عدد در کاغذهایی به ابعاد دو سانتیمتر در دو سانتیمتر کد
گذاری شد ،و از هر شهر دو کد به تصادف انتخاب شد .در ماموع ،شش
مرکز به تصادف انتخاب شده و تمام بیماران سرپایی که با بیماریهای
مختلف (از جمله سرماخوردگی ،آنفوالنزا ،بیماریهای داخلی و نظایر
آن داشتند) به جز بیماری قلبی و پرفشاری خون داشتند و در روزهای
زوج به این مراکز مراجعه میکردند و برای تشخیص بیماریشان
نیازمند اندازهگیری فشارخون بودند و مایل به ارائه اطالعات بودند
بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند که تعداد کل آنها  959نفر بود.
مالک ورود مراجعین به پژوهش ،سن باالی  ۴1سال ،مصرف نکردن
قرص کنترل فشار خون ،و چک نکردن فشار خون به صورت روزانه یا
هفتگی بود .در این پژوهش وزن و فشار خون به وسیله ترازو و فشار
سنج دیایتالی مدل بیورر ( )Beurerاندازه گیری شد .دادهها به کمک
اطالعات جمعیت شناختی شامل سن ،وزن و "پرسشنامه سبک زندگی
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لعلی" ( )Lali's Life Style Questionnaireو "پرسشنامه منبع
کنترل راتر" ()Rotter's Locus of Control
به دست آمد.
"پرسشنامه سبک زندگی لعلی" ،عابدی و کاباف [ ]2۰دارای 11
سؤال است و  01عامل را موردسناش قرار میدهد که عبارتند از
سالمت جسمانی ،ورزش و تندرستی ،کنترل وزن و تغذیه ،پیشگیری
از بیماریها ،سالمت روانشناختی ،سالمت معنوی ،سالمت اجتماعی،
اجتناب از داروها ،مواد مخدر و الکل ،پیشگیری از دوادث و سالمت
محیطی .روش نمرهگذاری و تفسیر این پرسشنامه ،طیف پاسخگویی
آن از نوع لیکرت بوده که نمره هر سؤال (هرگز ،صفر و همیشه  )۴از
صفر تا چهار متغیر است .دداقل نمره در این آزمون صفر ،و دداکثر
نمره  211است .در این آزمون ،نمره زیر  11به معنای سبک زندگی
سالم ضعیف 11 ،تا  015سبک زندگی سالم متوسط ،و نمره باالتر از
 015سبک زندگی سالم قوی است.
روایی همگرایی "پرسشنامه سبک زندگی لعلی" با "پرسشنامه
بهزیستی روان شناختی ریف"( Ryff's Psychological Well-Being
 )Questionnairesبر روی  911معلم ( 0۴5مرد و  055زن) در شهر
اصفهان در سال  0911اناام شده و همبستگی  r = 1/12داصل شد.
پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ به همان تعداد افراد فوق 1/11
=  rبدست آمد [.]2۰
"پرسشنامه منبع کنترل راتر" برای سناش انتظارات افراد در منبع
کنترل تدوینشده است که دارای  20سؤال است هر سؤال دارای یک
جفت گزینه (الف و ب) میباشد .از این  20سؤال ،فقط  29سؤال آن

نمره گذاری میشود ۰ .سؤال دیگر نمره گذاری نمیشوند (دروغ سنج
هستند) زیرا بعضی آزمودنیها عمدی یا غیر عمدی تمایل به ارائه
اطالعات غلط دارند .در واقع این  ۰سؤال برای استحکام آزمون
طرادیشدهاند .سؤالهای  2۴ ،00 ،0۴ ،1 ،0و  21سؤاالتی هستند که
به منظور گمراه کردن آزمودنی از هدف آزمون ،در آزمون قرار داده
شدهاند .در  29مادهای که جهت نمرهگذاری تعیینشدهاند گزینه (الف)
یک نمره و گزینه (ب) صفر نمره میگیرند .آزمودنیهایی که نمره  0یا
بیشتر بگیرند دارای سبک اسنادی (منبع کنترل) بیرونی و افرادی که
نمره کمتر بگیرند دارای سبک اسنادی (منبع کنترل) درونی خواهند
بود .دداقل نمره در این آزمون صفر ،و دداکثر نمره  29است .روایی و
پایایی آزمون در پژوهشهای قبلی تأیید شده است [.]21
جهت جمع آوری دادهها این اطمینان به بیماران داده شد که نتایج
بدون ذکر نام و به صورت محرمانه اناام میگیرد .در تحلیل دادهها از
میانگین ،انحراف استاندارد ،ضریب همبستگی پیرسون ،چولگی و
تحلیل رگرسیون به روش ورود همزمان استفاده شد .دادهها با نرم افزار
اس پی اس اس نسخه  29تحلیل شد.

یافتهها
در این پژوهش  959بیمار سرپایی دضور داشتند .جدول  0میانگین و
انحراف استاندارد سبک زندگی (شامل خرده مقیاسهای سالمت
جسمی ،ورزش ،کنترل وزن و تغذیه ،پیشگیری از بیماریها ،سالمت
روان شناختی ،سالمت معنوی ،سالمت اجتماعی ،اجتناب از داروها،
پیشگیری از دوادث و سالمت محیطی) منبع کنترل را نشان میدهد.

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاسهای سبک زندگی و منبع کنترل
میانگین

انحراف استاندارد

سالمت جسمی

0۰/51

9

ویژگی
ورزش

02/۰1

5/20

کنترل وزن و تغذیه

0۴/21

۴/1۰

پیشگیری از بیماریها

01/00

9/21

سالمت روان شناختی

05/12

9/10

سالمت معنوی

05/52

9/2۰

سالمت اجتماعی

01/11

9/۴2

اجتناب از داروها

05/0۴

9/99

پیشگیری از حوادث

00/05

۴/1۰

سالمت محیطی

0۰/55

9/۴۰

منبع کنترل

01/10

۴/00

سن

51/20

0۴/11

جدول  :2ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای پیش بین با متغیر وابسته مقدار فشار خون
مقدار فشارخون

متغیر پیش بین

*

-1/09

کنترل وزن و تغذیه
پیشگیری از بیماریها

1/1۰

سالمت روان شناختی

-1/02

*

1/11

سالمت معنوی
سالمت اجتماعی

-1/19

اجتناب از داروها

*

-1/00
1/1۴

پیشگیری از حوادث

1/11

سالمت محیطی
منبع کنترل درونی

**

سن

**

1/0۴
1/9۴
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میشود .اما ،قبل از اناام آزمونهای آماری بر روی دادهها الزم است تا
برای انتخاب آزمون آماری مناسب از نرمال بودن و غیر نرمال بودن
توزیع دادهها آگاهی یافت .نتایج نشان داد چولگی نمرات بین -1/29۴
و  1/0۴1متغیر است و توزیع نمرات تقریباً نرمال است .دال برای درک
بین خرده مقیاسهای سبک زندگی ،سبک اسنادی و سن ،قادر
بهپیشبینی پرفشاری خون در بیماران از تحلیل رگرسیون به روش
ورود همزمان استفاده شد.

همان طور که در جدول  2مشاهده میشود بین متغیرهای منبع کنترل
درونی و سن ( )P≥1/10و متغیرهای کنترل وزن و تغذیه ،سالمت روان
شناختی و اجتناب از داروها با سطح فشار خون ( )P≥1/15همبستگی
وجود دارد .بین خرده مقیاسهای پیشگیری از بیماریها ،سالمت
معنوی ،سالمت اجتماعی و سالمت محیطی مربوط به متغیر سبک
زندگی با پرفشاری خون همبستگی معنادار آماری وجود ندارد .برای
تحلیل دادهها ،از رگرسیون چندگانه به روش ورود همزمان استفاده

جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش بینی سطح فشار خون براساس خرده مقیاسهای سبک زندگی (کنترل وزن ،سالمت روان ،اجتناب از مصرف دارو) ،منبع
کنترل درونی و سن
مدل
1

 Fتغییر

R2
1/011

R
1/۴20

P- Value
1/1110

0۴/0۰۴

جدول  :4ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی فشارخون از روی خرده مقیاسهای سبک زندگی (کنترل وزن ،سالمت روان ،اجتناب از مصرف دارو) ،منبع کنترل درونی و سن
متغیرهای پیش بین

ضرایب غیر استاندارد

کنترل وزن

B
-1/290

ضرایب استاندارد شده

t

P- Value

SE
1/011

-1/011

-2/0۰0

1/190

سالمت روان

-1/۴۴۰

1/052

-1/051

-2/099

1/11۴

اجتناب از مصرف دارو

-1/۰0۴

1/200

-1/0۴2

-2/11۴

1/115

منبع کنترل درونی

-1/90۴

1/0۴1

-1/015

-2/025

1/19۴

سن

1/90۰

1/1۴5

1/9۴2

1/122

1/110

میکنند .افراد دارای سبک اسنادی درونی خودشان را مسئول اتفاقی
میدانند که افتاده است .این افراد خودشان را مسئول سرنوشت خود
میدانند و نسبت به آن بیتفاوت نیستند .یکی از عینیترین
شاخصهایی که در دوزه جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان
تفاوتهای اجتماعی بکار برده میشود ،مفهوم سبک زندگی میباشد.
سبک زندگی مواردی نظیر طرز تلقیها ،ارزشها و شیوههای رفتار
هستند که بهمنظور برقراری تمایز بین افراد و سایرین به کار میآیند.
سبک زندگی بر ماهیت و محتوای خاص تعامالت و کنشهای اشخاص
در هر جامعه داللت دارد و مبین اغراض ،نیات ،معانی و تفاسیر فرد در
جریان عمل روزمره و زندگی روزانه است .به عبارتی بهتر ،سبکهای
زندگی بهعنوان رابط بین ویژگیهای فردی اعم از ارزشها ،نگرشها،
منابع و سلیقهها ازیکطرف و الگوهای کنش از طرف دیگر ،درک
میشوند .در پژوهشی [ ]91بیشترین میانگین نمره سبک زندگی
مربوط به دیطه مراقبت از خود و کمترین آن در دیطه ورزش و فعالیت
بدنی بود .فشار خون باال در سالمندان دردیطههای جسمانی ،روانی و
محیطی و همچنین بهطور کلی موجب کاهش کیفیت زندگی میگردد
[ .]90سبک زندگی سالم ماموعهای از انتخابهای افراد متناسب با
موقعیت زندگی است ،این انتخابها بر روی سالمت فرد تأثیرگذار است.
با این وجود ،خرده مقیاسهای پیشگیری از بیماریها ،سالمت معنوی،
سالمت اجتماعی و سالمت محیطی مربوط به "پرسشنامه سبک زندگی
لعلی" ،در پیش بینی پرفشاری خون نقشی نداشتند و نتایج با برخی
یافتههای قبلی [ ]99 ,92همخوان نیست .در یافتههای قبلی بین
پیشگیری از بیماریها ،سالمت معنوی و مشکالت قلبی و فشار خون
کمتر رابطه مثبتی یافت شده است .دلیل این ناهمخوانی میتواند این
باشد که پژوهشگران یاد شده برای اندازه گیری این متغیرها از ابزارهای
مستقل دیگری که صرفاً برای اندازه گیری یک ویژگی خاص تهیه
شدهاند ،استفاده کردهاند .پیشگیری از بیماری به روشهای متنوعی

طبق نتایج جدول  9و  ،۴متغیرهای سبک زندگی (کنترل وزن ،سالمت
روان ،اجتناب از مصرف دارو) ،منبع کنترل درونی و سن به طور معنی
داری توانستند  01/1درصد از تغییرات فشار خون بیماران سرپایی را
پیش بینی کنند ( P≤1/110؛ و  .)R2 = 1/011همچنین با توجه به
مقدار ضرایب استاندارد شده متغیر سن ()β = 1/9۴2 ،P ≥ 1/10
بیشترین اثر مستقیم و معنادار را در پیش بینی فشار خون بیماران
سرپایی دارد .بقیه متغیرها با فشار خون رابطه غیر مستقیم و معنادار
دارند.

بحث
این پژوهش با هدف پیش بینی پرفشاری خون از روی سبک زندگی و
سبک اسنادی در بیماران سرپایی آذربایاان غربی اناام شد .نتایج
پژوهش نشان داد بین متغیرهای سبک زندگی (کنترل وزن ،سالمت
روان ،اجتناب از مصرف دارو) و سبک اسنادی درونی با پرفشاری خون
رابطه معنادار وجود دارد .بین خرده مقیاسهای پیشگیری از بیماریها،
سالمت معنوی ،سالمت اجتماعی و سالمت محیطی "پرسشنامه سبک
زندگی لعلی" با پرفشاری خون همبستگی وجود ندارد .از میان
متغیرهای پیشبین سبک اسنادی درونی ،اجتناب از مصرف دارو در
پیشبینی پرفشاری خون نقش دارند و بر رویهم  ۰درصد واریانس
پرفشاری خون را تبیین میکنند .نتایج با برخی از یافتههای قبلی [,01
 ]20 ,21 ,2۴همسو بود .افراد مبتال به فشارخونی که نمره باالیی در
خرده مقیاس درونی مقیاس چندبعدی کنترل سالمتی داشتند ،بیشتر
تمایل به کسب اطالعات درباره بیماری و مطالعه بروشورهای آموزشی
داشتند .در تبیین این یافته میتوان گفت افراد دارای سبک اسنادی
درونی بین رفتار و پیامد آن رابطه میبینند و میدانند که اعمال آنها
مستقیم یا غیرمستقیم روی سالمتیشان تأثیر میگذارد .به همین دلیل
نسبت بهسالمتی خود دساستر هستند و از اناام اعمال مضر دوری
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اناام میشود و در "پرسشنامه سبک زندگی لعلی" فقط پنج سؤال به
آن اختصاص یافته است .بنابراین ،نتایای که داصل میشود به
جامعیت نتایای که از ابزارهای دیگر داصل میشود نیست .از طرف
دیگر ،جامعه آماریشان از نظر وضعیت سنی با این پژوهش متفاوت
بوده و همین هم میتواند به یافتههای متفاوتی منار شود .در خصوص
متغیر سن ،همانطور که انتظار میرفت سن نیز در پیشبینی پرفشاری
خون نقش داشت .این نتایج با یافتههای [ ]95-92همخوان است.
معموالً آنچه در بین افراد میانسال و سالمندان دیده میشود این است
که بسیاری از افراد پا به سن گذاشته بهنوعی مشکل پرفشاری خون
دارند و به همین دلیل هم هست که مراکز بهداشتی و درمانی تأکید بر
کنترل فشارخون در سنین باال دارند .باالتر رفتن سن اجتنابناپذیر
است اما اگر کسی نشانههای پیشبین دیگر را نیز داشته باشد باید
بیشتر مراقب باشد و با کنترل فشارخون از تبعات آن پیشگیری کند.
در پژوهشی [ ]95نقش محل سکونت در پرفشاری خون بی تأثیر بود.
نتایج مطالعهای نشان داده در بیشتر جوامع با جغرافیا ،فرهنگ و
خصوصیات اجتماعی و اقتصادی گوناگون ،افزایش سن با افزایش
فشارخون رابطه مستقیمی داشته است [ .]9فشار سیستولی با افزایش
سن باال میرود بهطوریکه در سن  11تا  11سالگی به  0۴1میلیمتر
جیوه میرسد .فشار دیاستولی نیز تابع این امر است ولی شدت آن کمتر
است .آنچه در بین افراد میانسال و سالمندان دیده میشود این است
که بسیاری از افراد پا به سن گذاشته بهنوعی مشکل پرفشاری خون
دارند و به همین دلیل هم است که مراکز بهداشتی و درمانی تأکید بر

کنترل فشارخون در سنین باال دارند .باالتر رفتن سن اجتنابناپذیر
است اما اگر کسی نشانههای پیشبین دیگر را نیز داشته باشد باید
بیشتر مراقب باشد و با کنترل فشارخون از تبعات آن پیشگیری کند.

نتیجهگیری
یافتهها نشان داد عالوه بر سن ،کنترل وزن و تغذیه ،منبع کنترل درونی
و متغیرهای سالمت روان شناختی و اجتناب از مصرف داروها و مواد
مخدر با پرفشاری خون رابطه معنادار وجود دارد .بنابراین پیشنهاد
میشود برای کاهش فشار خون سبک اسنادی درونی برای رویدادهای
مثبت تقویت شود تا از مصرف دارو به طور خود سر و افزایش وزن
پیشگیری شود .مهمترین محدودیت استفاده از پرسشنامه برای سناش
سبک اسنادی و سبک زندگی بود؛ زیرا استفاده از ابزارهای خودگزارشی
این مشکل را دارند که ممکن است فرد از ارائه اطالعات واقعی خودداری
کند.

سپاسگزاری
این مقاله داصل مطالعه طرح پژوهش مصوب دانشگاه پیام نور
آذربایاان غربی میباشد که در شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان
آذربایاان غربی ،شماره گرنت /۰1۴2۴/1د) تصویب شد .ضمن تشکر
از اعضای محترم شورای پژوهشی ،از تمامی کسانی که به نوعی در این
پژوهش همکاری کردند ،تشکر و قدردانی می مینمایم.
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