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مقدمه :تغییر در سبک زندگی ،عوارض دارویی و بیماری روی کیفیت زندگی بیماران مبتال به فشار خون باال تأثیر سوئی میگذارد.
پژوهش کنونی با هدف پیش بینی نمره کیفیت زندگی بیماران مبتال به فشار خون بر اساس تاب آوری و حمایت اجتماعی انجام شد.
روش کار :در این پژوهش توصیفی همبستگی  144بیمار مبتال به فشار خون باال در سال  1335به صورت در دسترس انتخاب شدند.
برای جمع آوری دادهها از برگه اطالعات جمعیت شناختی و پرسشنامههای کیفیت زندگی  ،SF-12حمایت اجتماعی زیمت و تاب
آوری بیماران قلبی استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  PASWو به کمک آزمونهای آمار توصیفی ،همبستگی
پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد .سطح معنی داری کمتر از  4/45در نظر گرفته شد.
یافتهها 144 :بیمار مبتال به فشار خون ( 21مرد و  13زن) با میانگین سنی  51/1 ± 12/11سال در این مطالعه شرکت داشتند .نتایج
این مطالعه نشان داد که بین کیفیت زندگی با توان افزایی معقوالنه ( ،)r = 4/541خودمدیریتی ( )r = 4/211و تبعیت از درمان (4/132
=  )rهمبستگی معنی داری وجود داشت .نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که توان افزایی معقوالنه ،خودمدیریتی و تبعیت از درمان
روی هم رفته قادر به تبیین  33/5درصد از تغییرات کیفیت زندگی این بیماران بودند.
نتیجه گیری :نتایج مطالعه نشان داد که توان افزایی معقوالنه ،خودمدیریتی و تبعیت از درمان (سه بعد تاب آوری) پیش بینی
کنندههای کیفیت زندگی بیماران مبتال به فشار خون باال بودند .در مجموع بر اساس یافتههای این مطالعه با آموزش و ارتقای تاب
آوری میتوان کیفیت زندگی بیماران مبتال به فشار خون باال را غنیتر نمود.
واژگان کلیدی :کیفیت زندگی ،تاب آوری ،حمایت اجتماعی ،فشار خون باال
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
حدود نیمی از بیماران قادر به کنترل فشار خون خود نیستند ( .)5با
وجود آن که  14درصد بیماران مبتال به فشار خون از بیماری خود آگاه
و  14درصد آن ها تحت درمان هستند ،تنها  32درصد موفق به کنترل
بیماری خود شدهاند ( .)1این گروه از بیماران مزمن به دلیل نیاز به
مقابله با شرایط بیماری ،تهدید رفاه ،تمامیت بدن ،استقالل ،ایفای
نقشهای خانوادگی ،اجتماعی و حرفهای ،اهداف و برنامههای آینده و
بی ثبات اقتصادی استرس زیادی را تجربه میکنند ( .)1برچسب
بیماری زدن ،محدودیت در رژیم غذایی ،تغییر در فعالیتهای روزانه،

فشار خون باال یک بیماری مزمن نیازمند درمان طوالنی مدت است که
با وجود بی عالمت بودن ،منجر به شکایات و عوارض کشنده میشود
( .)1حدود یک بیلیون نفر در جهان از فشار خون باال رنج میبرند و
ساالنه  1میلیون نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست میدهند
( .)4فشار خون باال همانند سیگار و دیابت از عوامل خطر بیماریهای
قلبی عروقی است که عامل یک سوم مرگ و میرها میباشد ( .)3فشار
خون باال ممکن است تا سالهای متمادی و تا زمانی بروز پیامدهای
سوء بیماری تشخیص داده نشود ( .)2علیرغم پیشرفتهای درمانی
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مخالف تا کامالً موافق نمره گذاری میشود .این پرسشنامه توسط زیمت
و همکاران ( )1388طراحی شد ( .)11پرسشنامه تاب آوری بیماران
قلبی و تنفسی ،پرسشنامهای  43گویه ای حاصل رساله دکتری
پرستاری است که به روش هیبرید انجام شد .نتیجه تحلیل عامل
اکتشافی  5عامل سازگاری مثبت ( 14گویه) ،خودمدیریتی ( 1گویه)،
توان افزایی معقوالنه ( 1گویه) ،تبعیت از درمان ( 3گویه) و معنویت (4
گویه) را مشخص کرد که روی هم رفته قادر بودند  %15واریانس کل
عوامل را شناسایی کنند .نمره خام کسب شده با روش تبدیل خطی به
نمره استاندارد تبدیل میشود و نمره باالتر به منزله تاب آوری بیشتر
میباشد .)11( .در این پژوهش پایایی پرسشنامههای کیفیت زندگی،
حمایت اجتماعی و تاب آوری بیماران قلبی بر اساس ضریب آلفای
کرونباخ به ترتیب برابر  4/11 ،4/81و  4/83بود .به منظور رعایت موازین
اخالقی ،پرسشنامهها به صورت بی نام بین نمونهها توزیع شد و به آنها
در رابطه با محرمانه ماندن اطالعات اطمینان خاطر داده شد .تجزیه و
تحلیل دادهها با نرم افزار  PASWبه کمک آزمونهای آمار توصیفی
(درصد ،فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) ،همبستگی پیرسون و
رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد .سطح معنی داری کمتر
از  4/45در نظر گرفته شد.

عدم درمان قطعی بیماری و عوارض بیماری و دارو درمانی با ایجاد فشار
روانی بر این بیماران ،کیفیت زندگی آنها را کاهش میدهد (.)3 ,8
کیفیت زندگی به رضایت از موهبتهای زندگی ،رفاه جسمی،
روانشناختی و اجتماعی اطالق میشود که توسط فرد درک میشود
( .)14مطالعات مختلف به این موضوع اشاره داشتهاند که بیماران مبتال
به فشار خون باال ،کیفیت زندگی پایینی دارند ( .)3 ,8تابآوری بهعنوان
یک سازه پیچیده فرهنگی در حال حاضر به دلیل اثرات بالقوه بر
سالمتی ،رفاه ،کیفیت زندگی و اینکه افراد چگونه به چالشهای
گوناگون پاسخ میدهد در حوزه بالینی حائز اهمیت است ( .)11تاب
آوری به معنی توانایی مقابله موفقیت آمیز با موقیت های استرس زا و
سازگاری با مشکالت و نامالیمات است ( .)14بیماریهای قلبی با
اختالل بالقوه در شبکه حمایتی ممکن است روی کیفیت زندگی بیماران
مبتال تأثیر بگذارند ( .)13حمایت اجتماعی به عنوان عاملی محیطی
میتواند روی خودمدیریتی بیماران تأثیر بگذارد ،اثرات محافظتی روی
سالمت جسمی و روانی داشته باشد و مقابله با بحران و سازگاری با
تغییرات زندگی را تسهیل نماید ( .)12همچنین  Strineمعتقد است
حمایت اجتماعی با افزایش شایستگی شخصی ،کنترل درک شده ،حس
ثبات و شناخت ارزش شده میتواند روی کیفیت زندگی تأثیر مطلوبی
بگذارد و خطر بیماریهای جسمی و روانی را کاهش دهد ( .)15این
مطالعه با هدف پیش بینی نمره کیفیت زندگی بیماران مبتال به فشار
خون بر اساس متغیرهای تاب آوری و حمایت اجتماعی انجام شد.

یافتهها
نمونههای مورد مطالعه را  144بیمار مبتال به فشار خون با میانگین
سنی  51/1 ± 12/11سال تشکیل میدادند 21 .نفر ( )33/4%نمونهها
را مردان تشکیل میدادند .میانگین کلی نمره کیفیت زندگی ،تاب آوری
و حمایت اجتماعی این بیماران به ترتیب برابر 14/48 ،31/33 ± 5/13
 13/84 ±و  23/25 ± 1/58بود.
میانگین نمره کیفیت زندگی ( 34/84 ± 2/14در مقابل ± 1/24
 ،)31/35حمایت اجتماعی ( 54/14 ± 5/21در مقابل )23/41 ± 8/18
و تاب آوری ( 15/43 ± 11/23در مقابل  )13 ± 14/18مردان و زنان
مورد مطالعه با هم تفاوت معنی داری نداشت .نتایج آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه و تست تعقیبی توکی به تفیکیک تحصیالت نشان
میداد که میانگین نمره کیفیت زندگی و تاب آوری بیماران بی سواد
به طور معنی داری کمتر از بیماران با سواد بود .بین وضعیت زندگی
بیماران با کیفیت زندگی ( P = 4/411و  )F = 3/884و حمایت
اجتماعی ( P = 4/441و  )F = 1/442با ارتباط وجود داشت به طوری
که بر اساس تست توکی ،کیفیت زندگی بیمارانی که با همسر و
فرزندانشان زندگی میکردند بیشتر از بیمارانی بود که به تنهایی زندگی
میکردند .همچنین حمایت اجتماعی بیمارانی که با همسر و یا همسر
و فرزندانشان زندگی میکردند بیشتر از بیمارانی بود که به تنهایی
زندگی میکردند ،اما بین تاب آوری با وضعیت زندگی بیماران ارتباطی
نداشت .بین نمره کیفیت زندگی ،حمایت اجتماعی و تاب آوری با
جنسیت ،وضعیت تأهل ،شغل ،تفاوت معنی داری وجود نداشت.
به منظور بررسی سهم هر یک از متغیرهای پیش بین حمایت اجتماعی
و تاب آوری روی متغیر مالک (کیفیت زندگی) از تحلیل رگرسیون گام
به گام استفاده شد .نتایج تحلیل واریانس و مشخصههای آماری
رگرسیون گام به گام در جدول  3گزارش شدهاند.

روش کار
این مطالعه توصیفی همبستگی در شش ماهه دوم سال  1335در روی
بیماران مبتال به فشار خون ساکن شهرستان سقز (استان کردستان)
انجام شد .جامعه آماری پژوهش را بیماران مبتال به فشار خون ساکن
سقز تشکیل میدادند .از جامعه مذکور با توجه به هدف پژوهش و با در
نظر گرفتن درجه اطمینان  35درصد و ضریب همبستگی  r = 4/3بین
متغیرهای مورد پژوهش ،حجم نمونهای به تعداد  144نمونه تعیین شد.
ابتال به فشار خون و یا مصرف داروهای ضد فشار خون و بومی سقز
بودن جزء معیارهای ورود به مطالعه بود .محققین به صورت ساده و در
دسترس در اماکن عمومی (پارکها ،بازارها ،مساجد و انجمنها) اقدام
به نمونه گیری کردند .پس از توضیح اهداف پژوهش و جلب رضایت
شرکت کنندهها ،پرسشنامهها بین نمونهها توزیع شد .برای جمع آوری
دادهها از برگه اطالعات جمعیت شناختی و پرسشنامههای کیفیت
زندگی  ،SF-12حمایت اجتماعی زیمت و تاب آوری بیماران قلبی و
تنفسی استفاده شد .پرسشنامه  ،SF-12کیفیت زندگی را از نظر درک
کلی از سالمت خود (گویه  ،)1عملکرد فیزیکی (گویه های  4و ،)3
سالمت جسمانی (گویه های  2و  ،)5مشکالت هیجانی (گویه های  1و
 ،)1درد جسمانی (گویه  ،)8عملکرد اجتماعی (گویه  ،)3نشاط و انرژی
(گویه  )11و سالمت روان (گویه های  14و  )14مورد بررسی قرار
میدهد و دامنه نمرات آن بین  14تا  28متغیر است که نمره بیشتر به
منزله کیفیت زندگی مطلوبتر است .پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک
شده زمیت شامل  14سوأل و  3خرده مقیاس حمایت خانواده (سوأالت
 8 ،2 ،3و  ،)11دوستان ( 3 ،1 ،1و  )14و اشخاص مهم ( 5 ،4 ،1و
 )14است که بر اساس نمره گذاری طیف لیکرت  5درجهای از کامالً
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جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونههای تحت مطالعه
فراوانی

متغیر
تعداد

درصد

21
13

33/4
14/8

مجرد
متأهل
همسر فوت شده

8
35
11

1/1
13/4
12/1

بی سواد
ابتدایی و راهنمایی
دبیرستان و دیپلم
دانشگاهی

21
31
11
45

33/4
34/8
3/4
44/8

جنس
مرد
زن
وضعیت تأهل

تحصیالت

شغل
خانه دار
کارمند
آزاد
سایر

22/4
11/1
34
3/1

53
44
31
11

وضعیت زندگی
تنها
با همسر
با همسر و فرزندان
با بستگان

1/1
11/1
13/3
13/3

8
44
11
11

جدول  :2همبستگی بین ابعاد حمایت اجتماعی و تاب آوری با کیفیت زندگی بیماران مبتال به فشار خون باال
متغیرهای پیش
بین

حمایت

حمایت

حمایت

خانواده

دوستان

دیگران

سازگاری

توان

خودمدیریتی

افزایی

معقوالنه

تبعیت
درمان

از

معنویت

کیفیت زندگی
4/113
4/451

r
P

4/444
4/415

4/441
4/442

4/213
4/4441

4/211
4/4441

4/132
4/432

4/541
4/4441

4/415
4/231

جدول  :3تحلیل واریانس برای اعتبار معادله رگرسیون متغیرهای مورد بررسی
منبع تغییرات

SS

MS

F

df

P

R

R2

Adj R2

توان افزایی معقوالنه
رگرسیون
باقیمانده
مجموع

1444/334
4314/211
3333/211

1444/334
45/134

1
118
113

24/531

4/4441

4/541

4/451

4/423

1133/433
4844/233
3333/211

531/511
43/335

4
111
113

42/344

4/4441

4/521

4/433

4/481

توان افزایی معقوالنه و خودمدیریتی
رگرسیون
باقیمانده
مجموع

توان افزایی معقوالنه ،خودمدیریتی و تبعیت از درمان
رگرسیون
باقیمانده
مجموع

1331/838
4155/148
3333/211

225/321
44/833

13/213

3
111
113

همانگونه که مشاهده میشود درگام اول متغیر توان افزایی معقوالنه به دلیل
دارا بودن باالترین ضریب همبستگی با متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون

4/4441

4/513

4/335

4/318

شد که توانست  45/1درصد از کیفیت زندگی را در بیماران مبتال به فشار
خون باال تبیین کند .در گامهای بعدی خودمدیریتی (همراه با توان افزایی
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مراقب وی در مورد اقدامات ،نحوه پاسخ به عالیم جدید بیماری ،چی و
چگونه خوردن ،مدیریت عالیم ،درمان و پیامدهای فیزیکی و روانی و
تغییر در سبک زندگی اشاره دارد ( Flynn .)42هم مانیتورینگ فشار
خون و اصالح سبک زندگی را از کلیدیترین رفتارهای خودمدیریتی
فشار خون میداند ( .)45نتایج مرور سیستماتیک  Norrisو همکاران
روی  14کارآزمایی بالینی نشان داد خودمدیریتی در بیماران مبتال به
دیابت منجر به افزایش مشارکت آنها در امور درمانی ،ارتقای پیامدهای
درمانی و بهبود کیفیت زندگی آنها شده بود ( .)41نتایج مطالعه
 Juengerو همکاران روی بیماران قلبی نشان داد که کنترل ضعیف
بیماری منجر به کاهش کیفیت زندگی و بهزیستی روانی بیماران
میشود ( .)41تبعیت از درمان یکی از متغیرهای پیش بینی کننده
کیفیت زندگی بیماران مبتال به فشار خون باال بود که با نتایج مطالعات
قبلی ارتباط دارد ( .)34-48نتایج مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
 Souzaو همکاران ( )4411نشان داد تبعیت از رژیم غیر دارویی روی
بعد جسمی و تبعیت از رژیم دارویی روی هر دو بعد جسمی و روانی
کیفیت زندگی تأثیر مطلوب داشته است (.)31

معقوالنه) توانست  43/3درصد کیفیت زندگی را در تبیین کند .در گام آخر
تبعیت از درمان (در حضور توان افزایی معقوالنه و خودمدیریتی) 33/5
درصد کیفیت زندگی این بیماران را تبیین کنند.

بحث
یافتههای این مطالعه نشان داد که روی هم رفته سه بعد تاب آوری
(متغیرهای توان افزایی معقوالنه ،خودمدیریتی و تبعیت از درمان)
توانستند یک سوم تغییرات کیفیت زندگی بیماران مبتال به فشار خون
باال را تبیین کنند که با نتیجه مطالعه  Rosenbergو همکاران
( )4415روی بیماران خونی همسو میباشد ( .)18در مطالعه Yazdi-
 Ravandiو همکاران ( )4413هم یک سوم واریانس کیفیت زندگی
بیماران مبتال به دردهای مزمن توسط تاب آوری و سن بیماران تبیین
میشد ( .)11در مطالعه  Nawazو همکاران ( )4412که با هدف پیش
بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی بر اساس تاب آوری انجام شده بود،
یافتهها نشان داد که تاب آوری میتواند کیفیت زندگی بیماران مبتال
به دیابت را پیش بینی نماید ( Dale .)13در توجیه ارتباط بین تاب
آوری و کیفیت زندگی معتقد است تاب آوری با پیامدهای خوب سالمتی
از قبیل کاهش افسردگی و کاهش بروز عالیم روانی ،تبعیت از درمان
بیماران و کیفیت زندگی آنها را باال میبرد ( .)44توان افزایی معقوالنه
که به توانمندسازی هدفمند و منطقی اشاره دارد از ارکان اصلی ارتقای
بهداشت ،ایجاد تغییرات رفتاری مثبت و خوداتکایی افراد است (.)41
نتایج مطالعه خزری و همکاران ( )4411که با هدف بررسی تأثیر الگوی
توانمندسازی خودمدیریتی روی کیفیت زندگی سالمندان مبتال به فشار
خون انجام شده بود نشان داد که توانمندسازی قادر به بهبود و ارتقای
کیفیت زندگی بیماران مبتال به فشار خون باال بوده است (.)44
توانمندسازی با افزایش اعتماد به نفس ،ایجاد توانایی برای رسیدن به
هدف و کنترل زندگی روی ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران تأثیر
میگذارد ( .)41در اغلب مطالعات ،بیماران مزمن تحت راهنمایی و
آموزش گروههای درمانی توانمند میشدند ،به طور مثال در مطالعه
 Nygardhنمونههای مورو مطالعه با شرکت در تصمیمگیریها
احساس توانمندی میکردند ()43؛ درصورتیکه بیماران تاب آور طی
مواجهه با مشکالت و درس گرفتن از نامالیمات توانمند میشوند.
خودمدیریتی بیماریهای مزمن فرایندی پیچیده و وقت گیر و بیش از
پایبندی ساده به توصیههای درمانی است که به تصمیم گیری بیمار و

نتیجهگیری
توان افزایی معقوالنه ،خودمدیریتی و تبعیت از درمان (سه بعد تاب
آوری) پیش بینی کنندههای کیفیت زندگی بیماران مبتال به فشار خون
باال بودند .با توجه به این که کیفیت زندگی و تاب آوری مفاهیمی ذهنی
و چند بعدی هستند که به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیستند ،الزم
است مطالعات بیشتری در این خصوص انجام گیرد .در مجموع بر اساس
یافتههای این مطالعه با آموزش و ارتقای تاب آوری میتوان کیفیت
زندگی بیماران مبتال به فشار خون باال را غنیتر نمود.

سپاسگزاری
این مطالعه با هزینه شخصی نویسندگان انجام شده است .بدین وسیله
نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از تمامی بیماران شرکت
کننده در پژوهش اعالم میدارند.

تضاد منافع
نویسندگان مقاله اعالم میدارند که در نگارش این مقاله هیچ گونه تضاد
منافعی وجود ندارد.
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Abstract
Introduction: Change in lifestyle, and side effects of drug and disease affect the quality of life of
patients with hypertension. This study aimed at predicting the quality of life of patients with
hypertension based on resilience and social support.
Methods: In this cross-sectional study, 120 hypertensive patients were recruited by the convenience
sampling during year 2016. Data were collected by a demographic form, quality of life (SF-12),
Zimet social support, and resilience in cardiovascular patients. The data were analyzed by
descriptive statistics, Pearson correlation, and multivariate stepwise regression using PASW
(Predictive Analytics Software). P values of less than 0.05 were considered significant.
Results: Overall, 120 patients with hypertension (47 males and 7 females) with a mean age of 51.6
± 14.11 years participated in this study. The results of this study showed that there was a significant
correlation between quality of life and rational empowerment (r = 0.506), self-management (r =
0.471), and medication adherence (r = 0.194). Stepwise regression results showed that pain was able
to explain 33.5% of changes in quality of life.
Conclusions: The results showed that rational empowerment, self-management, and medication
adherence were predictors of quality of life in patients with high blood pressure. Overall, based on
the findings of this study, education and promotion of resiliency could increase quality of life.
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