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چکیده
ســابقه و هــدف :ادراک بیمــاری بازنمایــی شــناختی ســازمان یافتــه بیمــار از بیمــاری خــود میباشــد و
میتوانــد تبعیــت از درمــان بیمــار را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی ارتبــاط بیــن
ابعــاد مختلــف ادراک بیمــاری و تبعیــت از رژیــم درمانــی در بیمــاران مبتــا بــه پرفشــاری خــون انجــام
گردیــد.
مــواد و روشهــا :در ایــن مطالعــه مقطعــی 135 ،بیمــار مبتــا بــه پرفشــاری خــون مراجعــه کننــده بــه
بیمارســتانهای آموزشــی شــهر قــم در ســال  1395بــه روش نمونهگیــری آســان انتخــاب شــدند .ابــزار
گــردآوری دادههــا پرسشــنامه اطالعــات جمعیتشــناختی و پرســشنامه فــرم کوتــاه ادراک بیمــاری و
مقیــاس تبعیــت بــه درمانهــای فشــار خــون بــاال بــود .دادههــا بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی ،ضریــب
همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون چنــد متغیــره در محیــط نــرم افــزار آمــاری  SPSS-16تجزیــه و
تحلیــل گردیــد.
یافتههــا :میانگیــن ســنی بیمــاران  60/40 ± 11/21بــود و  57درصــد از آنــان را زنــان تشــکیل میدادنــد.
 35درصــد بیمــاران تبعیــت از درمــان باالتــر از میانگیــن داشــتند .بــر اســاس نتایــج تحلیــل رگرســیون چنــد
متغیــره کنتــرل شــخصی و قابلیــت درک و فهــم بیمــاری بــه ترتیــب بــا ضریــب بتــای  25درصــد و  22درصــد
مهمتریــن پیــش بینــی کنندههــای تبعیــت از رژیــم درمانــی بودنــد.
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه ،تقویــت ادراک بیمــاری بــه خصــوص دو جــزء قابلیــت درک و
فهــم بیمــاری و کنتــرل شــخصی بــه منظــور افزایــش تبعیــت از درمــان بیمــاران ،بــه عنــوان یــک راهبــرد
مهــم در مداخلههــای آموزشــی ضــروری بــه نظــر میرســد.

مقدمه
بیماریهــای قلبی-عروقــی در جهــان بــه گونــهای شــیوع یافتــه
کــه مــرز ناشــناس اســت .در ایــن میــان یکــی از مهمتریــن
عوامــل ازدیــاد بیماریهــای قلبی-عروقــی ،شــیوع بیمــاری
پرفشــاری خــون میباشــد کــه بــه عنــوان یــک مشــکل مهــم
بهداشــت عمومــی و خطــر اصلــی مــرگ در سراســر دنیــا شــناخته
شــده اســت [ .]1بیمــاری پرفشــاری خــون و عــوارض آن (ســکته
مغــزی ،حملــه قلبــی ،بیمــاری ایســکمیک قلــب ،اختــال کار
کلیــه و نارســایی قلبــی) ،اثــر قابــل توجهــی بــر روی بیمــار،
بســتگان و جامعــه گذاشــته و میتوانــد منجــر بــه مــرگ زودرس

یــا ناتوانــی دائمــی شــود [ .]2در کشــور آمریــکا علــت 47/5
میلیــارد دالر ضــرر را در هزینههــای مســتقیم پزشــکی متوجــه
اقتصــاد ایــن کشــور نمــوده اســت و پیــش بینــی میشــود تــا
ســال  27 ،2030میلیــون نفــر از بیمــاری پرفشــاری خــون رنــج
خواهنــد بــرد و یــک افزایــش  9/9درصــدی شــیوع فشــارخون از
ســال  2010بــرآورد شــده اســت [ .]3شــواهد موجــود حاکــی از
آن اســت کــه تعــداد زیــادی از مبتالیــان بــه پرفشــاری خــون در
ایــران از بیمــاری خــود اطــاع نداشــته و مــوارد شـــناخته شـــده
و تحــت درمــان نیــز کنتــرل کافــی و مناســبی بــر بیمــاری خــود
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ندارنــد و ایــن بیمــاری مهمتریــن عامــل خطرســاز و باعــث مــرگ
دو هــزار و  ۳۵نفــر در ازای هــر یــک میلیــون نفــر جمعیــت در
ایــران اســت [ .]4ایــن بیمــاری بــه ســبب شــیوع زیــاد آن اهمیــت
زیــادی دارد ،امــا نکتــهای کــه اهمیــت آن را مضاعــف میکنــد
ایــن اســت کــه درصــد زیــادی از بیمــاران مبتــا بــه فشــار خــون،
بیمــاری خــود را کنتــرل نمیکننــد .یکــی از عوامــل مهــم کــه
نقــش برجســتهای در کنتــرل بیمــاری ایفــا میکنــد تبعیــت
بیمــار از رژیــم درمانــی اســت .تبعیــت از رژیــم درمانــی ،طیفــی
از رفتارهــای یــک فــرد میباشــد کــه مطابــق بــا توصیههــای
ارائــه شــده از ســوی مراقبیــن بهداشــتی -درمانــی در زمینــه
پیــروی از رژیــم درمانــی تجویــز شــده میباشــد .تبعیــت از
رژیــم درمانــی در بیمــاری پرفشــاری خــون بــر مــواردی چــون
رژیــم دارویــی و غذایــی ،محدودیــت ســدیم و مایعــات و تغییــرات
در شــیوه زندگــی داللــت دارد [.]5
از آنجایــی کــه تبعیــت از برنامههــای درمانــی و داروهــای تجویــز
شــده یــک چالــش مهــم در بیمــاران مبتــا بــه بیماریهــای
مزمــن اســت ،در صــورت عــدم تبعیــت از برنامههــای درمانــی،
ایــن بیمــاران گرفتــار عواقــب وخیــم آن از جملــه عــود بیمــاری و
پیشــرفت ناتوانــی شــده ،در نتیجــه نیــاز بــه درمانهــای فــوری
و بســتری شــدن در بیمارســتان خواهنــد داشــت .همچنیــن عــدم
تبعیــت از رژیــم دارویــی و غیردارویــی بــا عــوارض پرفشــاری
خــون ،ماننــد ســکته مغــزی ،مرتبــط اســت [ .]6در ایــن میــان
یکــی از مهمتریــن عوامــل ،نقــش ادراک بیمــاری اســت .منظــور
از ادراک بیمــاری ،بازنمایــی شــناختی ســازمان یافتــه بیمــار از
بیمــاری خــود میباشــد [ .]7بــر اســاس نظریــه لونتــال ،بیمــاران
رفتــار و واکنــش هیجانــی خــود نســبت بــه بیمــاری را بــر اســاس
ادراک خــود از ماهیــت ،علــل ،پیامــد ،کنتــرل پذیــری و مــدت
زمــان بیمــاری تنظیــم مینماینــد .بنــدورا در ایــن زمینــه
مینویســد درک از بیمــاری یــک چارچــوب مهــم را جهــت
بررســی عقایــد بیمــاران و نحــوه تأثیــر اجــزای آن بــر رفتارهــای
بهداشــتی فراهــم مینمایــد [ .]8درک از بیمــاری  7حیطــه
هویــت (درک عالیــم بیمــاری) ،ســیر بیمــاری (مزمــن یــا حــاد
بــودن) ،پیامــد بیمــاری ،کنتــرل فــردی ،کنتــرل درمانــی ،کنــار
آمــدن بــا بیمــاری ،دورهای بــودن بیمــاری و تظاهــرات عاطفــی
بیمــاری را در بــر میگیــرد [ .]9مطالعــات مختلــف از رابطــه
بیــن ادراک بیمــاری و تبعیــت از درمــان حمایــت کردهانــد [-13
 .]10مطالعــه  Rajpuraو  Nayakنشــان داد درک از بیمــاری و
عقایــد مثبــت دربــاره درمــان در ســالمندان مبتــا بــه پرفشــاری
خــون بــا تبعیــت از درمــان بــاال همــراه اســت [ .]10مطالعــه
 Chenو همــکاران نیــز نشــان داد ادراک بیمــاری بــا تبعیــت از
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درمــان در ارتبــاط اســت [ .]11شــناخت درک از بیمــاری ارزش
پیــش بینــی کننــدهای در ارتقــاء رفتارهــای بهداشــتی بیمــاران
مبتــا بــه بیماریهــای مزمــن دارد .بــا توجــه بــه آن کــه درک
از بیمــاری در شــرایط متفــاوت فرهنگــی و اجتماعــی میتوانــد
متفــاوت باشــد و تاکنــون درک از بیمــاری بیمــاران مبتــا بــه
پرفشــاری خــون در ایــران و تأثیــر آن بــر تبعیــت از رژیــم
درمانــی مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت ،از ایــن رو مطالعــه
حاضــر بــا هــدف تعییــن ارتبــاط بیــن ادراک از بیمــاری و تبعیــت
از رژیــم درمانــی در بیمــاران مبتــا بــه پرفشــاری خــون مراجعــه
کننــده بــه مراکــز آموزشــی درمانــی شــهر قــم انجــام شــد.
مواد و روشها
مطالعــه توصیفی-تحلیلــی حاضــر ،بــه صــورت مقطعــی در ســال
 1395انجــام شــد .جامعــه پژوهــش ،کلیــه بیمــاران مبتــا بــه
پرفشــاری خــون مراجعــه کننــده بــه مراکــز آموزشــی-درمانی کامکار
و شــهید بهشــتی قــم بودنــد .دو بیمارســتان ذکــر شــده از مراکــز
قلــب شــهر قــم هســتند .حجــم نمونــه بــا اســتفاده از نتایــج مطالعــه
پایلــوت و بــا در نظــر گرفتــن  126 ،r = 0/34نمونــه و بــا احتســاب
میــزان ریــزش  135نفــر بــرآورد گردیــد .بیمــاران دارای ســن بیــش
از  18ســال بــه روش نمونــه گیــری آســان انتخــاب شــدند .شــرایط
ورود بــه مطالعــه ،تشــخیص بیمــاری پرفشــاری خــون توســط
متخصــص قلــب ،حداقــل شــش مــاه ســابقه بیمــاری پرفشــاری
خــون ،عــدم وجــود مشــکالت شــناختی ،توانایــی برقــراری ارتبــاط
بــه زبــان فارســی و رضایــت بــرای شــرکت در مطالعــه بــود .پــس از
کســب مجــوز از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم و
ارائــه آن بــه مســئولین مراکــز آموزشــی درمانــی ،مجوزهــای مــورد
نیــاز بــرای اجــرای مطالعــه اخــذ گردیــد .دو نفــر از پژوهشــگران
جهــت جمــع آوری دادههــا ،هــر روز بــه بخــش و درمانــگاه مزبــور
مراجعــه نمــوده و پــس از بیــان هــدف از انجــام مطالعــه بــه بیمــار
و پـــس از اخــذ رضایــت و اعــام آمادگــی واحدهــای مــورد بررســی
بــرای پاســخگویی ،پرسشــنامهها در اختیــار بیمــاران قــرار گرفــت.
اگــر بیمــار بــه علــت بیســوادی قــادر بــه تکمیــل پرسشــنامه نبــود
ســؤاالت توســط پژوهشــگر بــرای وی خوانــده میشــد تــا پاســخ
دهــد .همچنیــن اطالعــات پزشــکی از پرونــده بیمــاران اســتخراج
گردیــد.
ابــزار گــردآوری دادههــا در ایــن پژوهــش پرسشــنامهای مشــتمل
بــر ســه بخــش بــود .بخــش اول مربــوط بــه مشــخصات فــردی
شــامل ســن ،جنــس ،وضعیــت تأهــل ،وضعیــت ســکونت ،میــزان
تحصیــات ،وضعیــت اقتصــادی ،وضعیــت اشــتغال ،تعــداد دفعــات
بســتری ،مــدت زمــان تشــخیص بیمــاری و ســابق ِه خانوادگــی

طاهری خرامه و همکاران
فشــارخون کــه بــر اســاس اظهــارات و پرونــده بیمــار تکمیــل
میشــد .در بخــش دوم بــرای بررســی ادراک از بیمــاری از فــرم
کوتــاه شــده پرســش نامــه ادراک از بیمــاری اســتفاده شــد.
ایــن پرســش نامــه دارای  9خــرده مقیــاس اســت کـــه توســط
 Broadbentو همــکاران و بــر اســاس فــرم تجدیــد نظــر شــده
همیــن پرســش نامــه طراحــی شــده اســت .دامنــه نمــرات 8
ســؤال اول از  1تــا  10اســت .ســؤال  9پاســخ بــاز بــوده و ســه
علــت عمــده ابتــا بــه بیمــاری را بــه ترتیــب مــورد ســؤال قــرار
میدهــد .هــر خــرده مقیــاس یــک مؤلفــه ادراک از بیمــاری را
میســنجد .پنــج خــرده مقیــاس واکنــش شــناختی بــه بیمــاری
را مــورد ســنجش قــرار میدهنــد کــه شــامل ادراک از پیامدهــا،
طــول مــدت بیمــاری ،کنتــرل شــخصی ،کنتــرل از طریــق درمــان
و شــناخت عالیــم اســت .دو خــرده مقیــاس نگرانــی در مــورد
بیمــاری و عواطــف و واکنــش عاطفــی را مــورد ســنجش قــرار
میدهنــد .یــک خــرده مقیــاس قابلیــت درک و فهــم بیمــاری را
مــورد ســنجش قــرار میدهــد .در گــزارش ســازندگان آن روایــی
ســازه ،مالکــی و گروههــای خــاص خوبــی را از خــود نشــان داده
اســت .آلفــای کرونبــاخ بــرای ایــن پرسشــنامه  0/8و ضریــب
پایایــی بازآزمایــی بــه فاصلــه  6هفتــه بــرای ســؤاالت مختلــف،
از  0/42تــا  0/75گــزارش شــده اســت [ .]9فــرم فارســی پرســش
نامــه ادراک بیمــاری توســط بزازیــان بــا روایــی و پایایــی مناســب
بومــی ســازی شــده اســت [ .]14در پژوهــش حاضــر ضریــب
همســانی درونــی مقیــاس بــا آلفــای کرونبــاخ  0/59در حــد
قابــل قبولــی بــود .در بخــش ســوم ،تبعیــت از رژیــم درمانــی
بــا اســتفاده از مقیــاس تبعیــت بــه درمــان هــای فشــارخون بــاال
بررســی شــد .ایــن پرسشــنامه توســط  Hill-Boneو همــکاران
در ســال  1999ســاخته شــده اســت و تبعیــت از درمــان هــای
فشــارخون بــاال افــراد را مــورد بررســی قــرار میدهــد و شــامل
 12ســؤال بــا  3زیــر مقیــاس کاهــش مصــرف نمــک ،تبعیــت
از نوبــت پزشــک و مصــرف دارو اســت .نحــوه نمــره دهــی هــر
ســؤال بــر اســاس رتبــه بنــدی لیکــرت  4درجـهای از همیشــه تــا
هرگــز میباشــد .دامنــه ممکــن بــرای نمــره کل ابــزار 12 ،تــا 48
بــوده و نمــرات کمتــر نشــاندهنده پایبنــدی بیشــتر اســت [.]15
روایــی و پایایــی پرسشــنامه توســط دهقــان نیــری و همــکاران بــا
ضریــب بازآزمایــی  0/97مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت [.]16
در پژوهــش حاضــر ضرایــب همســانی درونــی ایــن پرسشــنامه
بــا روش آلفــای کرونبــاخ  0/80بــه دســت آمــد .دادههــای ایــن
مطالعــه توســط ویرایــش  16نــرم افــزار  SPSSو بــا اســتفاده

از آزمونهــای آمــار توصیفــی ،ضریــب همبســتگی پیرســون و
تحلیــل رگرســیون خطــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
ســطح معنــیداری در تمامــی آزمونهــا ،کمتــر از  0/05در نظــر
گرفتــه شــده بــود.
یافتهها
میانگیــن و انحرافمعیــار ســن بیمــاران  60/40 ± 11/21بــود
و  57درصــد از ایشــان را زنــان تشــکیل میدادنــد 95 .درصــد
افــراد شــرکت کننــده در مطالعــه ســاکن شــهر و  66/7درصــد
متأهــل بودنــد 45/9 .درصــد بیمــاران بیســواد و  30/3درصــد
کــم ســواد بودنــد 54/1 .درصــد خانــهدار و  19/3درصــد دارای
شــغل آزاد 8/9 ،درصــد کارمنــد و مابقــی بیــکار یــا بازنشســته
بودنــد .میانگیــن و انحــراف معیــار طــول مــدت بیمــاری 8/80
 8/98 ±ســال و تعــداد دفعــات بســتری  5/67 ± 6/16بــار بــود.
مشــخصات جمعیــت شــناختی و بالینــی بیمــاران مــورد مطالعــه
در جــدول  1ارائــه شــده اســت.
میانگیــن نمــرات ادراک از بیمــاری در افــراد مــورد بررســی بــر
اســاس پرسشــنامه ادراک از بیمــاری  6/76 ± 1/32بــود .کمتریــن
نمــره میانگیــن مربــوط بــه بعــد کنتــرل شــخصی بــا میانگیــن و
انحــراف معیــار  4/47 ± 3/46و بیشــترین نمــره میانگیــن مربــوط
بــه بعــد کنتــرل از طریــق درمــان بــا میانگیــن و انحــراف معیــار
 7/55 ± 2/80بــود .همچنیــن میانگیــن و انحــراف معیــار نمــرات
تبعیــت از درمــان برابــر بــا  19/55 ± 4/64بــا دامنــه تغییــرات
 14-56بــود .یافتههــای توصیفــی مربــوط بــه هــر یــک از خــرده
مقیاسهــای ادراک بیمــاری و تبعیــت از رژیــم درمانــی در
جــدول  2آمــده اســت از میــان مؤلفههــای جمعیــت شــناختی و
مشــخصههای بیمــاری ،تنهــا طــول مــدت بیمــاری ارتبــاط معنــی
داری بــا میــزان تبعیــت از درمــان داشــت (.)P > 0/05
بــر اســاس نتایــج تحلیــل رگرســیون خطــی چنــد متغیــره،
ضریــب همبســتگی رگرســیون ابعــاد مختلــف ادراک بیمــاری بــا
تبعیــت از رژیــم درمانــی در بیمــاران برابــر  0/45و نســبت F
برابــر  4/57کــه در ســطح  0/0001معنــیدار بــود .از مجموعــه
متغیرهــای وارد شــده بــا ( )P > 0/15در مــدل رگرســیون تــک
متغیــره) ،متغیرهــای کنتــرل شــخصی و قابلیــت درک و فهــم
بیمــاری تأثیــر معن ـیداری بــر تبعیــت از رژیــم درمانــی داشــتند.
کنتــرل شــخصی و قابلیــت درک و فهــم بیمــاری بــه ترتیــب بــا
بتــای  25و  22درصــد بیشــترین تأثیــر معنــیدار را بــر میــزان
تبعیــت از رژیــم درمانــی داشــتند (جــدول .)3
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جدول  :1مشخصات جمعیت شناختی و بالینی بیماران مورد مطالعه

مشخصات

جنسیت
زن
مرد

تعداد (درصد)

تبعیت از درمان میانگین ( ±انحراف معیار)

(58 )43
(77 )57

(19/7 )± 4/2
(18/1 )± 5/1

(4 )3
(90 )66/7
(35 )25/9
(6 )4/4

(22/5 )± 5/1
(19/1 )± 4/4
(18/9 )± 2/7
(16/1 )± 5/5

(64 )45/9
(35 )25/9
(6 )4/4
(20 )14/9
(12 )8/9

(18/7 )± 5/5
(18/8 )± 3/3
(20/1 )± 4/1
(19/2 )± 3/8
(19/6 )± 6/2

(12 )8/9
(73 )54/1
(26 )19/3
(24 )17/7

(19/2 )± 6/3
(19/9 )± 5/1
(19 )± 3/6
(16/4 )± 3/1

(76 )56/3
(41 )30/4
(18 )13/3

(18/5 )± 5/1
(20/1 )± 4/4
(18/9 )± 2/7

(17 )12/6
(93 )68/9
(25 )18/5

(19/4 )± 4/5
(18/2 )± 5/5
(18 )± 4/2

(40 )29/6
(95 )70/4

(19/3 )± 4/5
(18/1 )± 5/5

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
همسر فوت شده
جدا شده

0/155

تحصیالت
بیسواد
ابتدایی
سیکل
متوسطه
دانشگاهی

0/843

وضعیت اشتغال
کارمند
خانهدار
آزاد
بیکار

0/051

رژیم غذایی
معمولی
کم نمک ،کم چربی
کم نمک

0/083

مصرف سیگار
بله
خیر
ترک کرده

0/322

وضعیت درآمد
کافی
ناکافی

0/591

جدول  :2میانگین و انحراف معیار مؤلفههای ادراک بیماری و تبعیت از رژیم درمانی

ادراک از پیامدها

خرده مقیاس

طول مدت بیماری
کنترل شخصی

کنترل از طریق درمان

شناخت عالیم

نگرانی در مورد بیماری

قابلیت درک و فهم بیماری
عواطف و واکنش عاطفی
ادراک بیماری کل
تبعیت از درمان
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سطح معنیداری
0/062

میانگین  ±انحراف معیار

دامنه تغییرات

7/36 ± 2/95

0-10

7/25 ± 2/86

0-10

4/47 ± 3/46

0-10

7/55 ± 2/80

0-10

7/15 ± 2/09

0-10

7/22 ± 3/14

0-10

6/70 ± 2/69

0-10

6/45 ± 3/77

0-10

6/76 ± 1/32

0-10

19/55 ± 4/64

14-54

طاهری خرامه و همکاران
جدول  :3تحلیل رگرسیون مؤلفههای ادراک بیماری در تبیین تبعیت از رژیم درمانی
بتا

خطای استاندارد

ضریب بتا

آماره T

سطح معنیداری

متغیر
طول مدت بیماری

0/01

0/16

0/01

0/09

0/818

کنترل شخصی

-0/34

0/12

-0/25

-2/80

0/006

شناخت عالیم

0/33

0/17

0/16

1/92

0/077

نگرانی در مورد بیماری

-0/03

0/19

0/02

-0/01

0/988

قابلیت درک و فهم بیماری

-0/44

0/17

-0/22

-2/55

0/011

عواطف و واکنش عـاطفی

0/07

0/14

0/07

0/52

0/592

مدت زمان بیماری

-0/17

0/07

-0/18

-2/01

0/051

بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن ارتبــاط بیــن ادراک بیمــاری بــه
عنــوان یــک متغیــر روانشــناختی مهــم و تبعیــت از درمــان در
بیمــاران مبتــا بــه پرفشــاری خــون انجــام شــد .پژوهــش حاضــر بــر
ابعــاد مختلــف ادراک بیمــاری تأکیــد داشــت .یافتههــای پژوهــش
نشــان داد کـــه دو جــزء کنتــرل شــخصی و قابلیــت درک و فهــم
بیمــاری از ادراک بیمــاری ،قــدرت تبییــن تبعیــت از رژیــم درمانــی
را در مبتالیــان بــه پرفشــاری خــون داشــتند .ایــن بــدان معنــی
اســت کســانی کــه درک و فهــم بیشــتری نســبت بــه بیمــاری خــود
دارنــد ،رژیــم درمانــی را بیشــتر رعایــت میکننــد و احتمــاالً کمتــر
دچــار عــوارض بیمــاری خواهنــد شــد .همچنیــن اشــخاصی کــه بــاور
دارنــد وضعیــت سالمتیشــان تابــع کنتــرل شــخصی آنهاســت،
بــرای ســامت خــود احســاس مســئولیت بیشــتر و تبعیــت از درمــان
باالتــری دارنــد .تــا آنجــا کــه جســتجو شــد بــه نظــر میرســد ایــن
پژوهــش اولیــن مطالعــه در ایــران اســت کــه ارتبــاط ادراک بیمــاری
بــا تبعیــت از درمــان را در بیمــاران مبتــا بــه پرفشــاری خــون را
مــورد ارزیابــی قــرار داده اســت .نتایــج ایــن مطالعــه ،بــا یافتههــای
پژوهشهــای پیشــین دربــاره رابطــه ســطح ادراک از بیمــاری و
میــزان تبعیــت آنها از درمــان همخوانــی دارد [Rajpura .]11 ,10 ,6
و  Nayakدر مطالعــه خــود ارتبــاط مثبتــی را بیــن درک از بیمــاری
و عقایــد مثبــت دربــاره درمــان در ســالمندان مبتــا بــه پرفشــاری
خــون بــا تبعیــت از درمــان بــاال گــزارش کردنــد [ .]10در مطالعــه
 Chenو همــکاران نیــز ادراک بیمــاری بــا تبعیــت از درمــان بیشــتر
در بیمــاران همــراه بــود [ Ross .]11و همــکاران نشــان دادنــد ادراک
بیمــاری و باورهــا دربــاره فشــارخون بــاال پیشبینــی کننــده تبعیــت
بیمــاران هســتند [ .]6همچنیــن ،نتایــج مطالعــه  Kangو همــکاران
نشــان داد بیمــارانی کــه وضعیت ســامت درک شــده بهتــری دارند
بیشــتر از رژیــم درمانــی تبعیــت دارنــد [ .]17در مطالعــه Kretchy
و همــکاران نتایــج حاکــی از آن بــود کــه کنتــرل درونــی کمتــر بــا
تبعیــت از درمــان ضعیــف در بیمــاران مبتــا بــه پرفشــاری خــون

ارتبــاط دارد [ .]18نتایــج همــه مطالعــات مذکــور بــا یافتههــای
پژوهــش حاضــر همخوانــی دارد .نتایــج مطالعــه  Saartiو همــکاران
نشــان داد میانگیــن نمــرات ادراک بیمــاری در بیمارانــی کــه تبعیــت
از درمــان خوبــی داشــتند نســبت بــه آنهایــی کــه تبعیــت از درمــان
ضعیفتــری داشــتند ،باالتــر بــود ولــی ارتبــاط معنــاداری مشــاهده
نشــد [ .]19بــا توجــه بــه یافتههــای ایــن پژوهــش ،کــه توانایــی
تبییــن دو جــزء کنتــرل شــخصی و قابلیــت درک و فهــم بیمــاری
از اجــزای ادراک بیمــاری را مــورد تأییــد قــرار داده اســت ،پیشــنهاد
میگــردد در مداخــات ،ادراک بیمــاری بــه خصــوص دو جــزء ذکــر
شــده مــورد هــدف قــرار بگیرنــد .نمونهگیــری غیــر تصادفــی و
حجــم محــدود نمونههــا در ایــن مطالعــه قابلیــت تعمیــم پذیــری
یافتههــا را کاهــش میدهــد .لــذا انجــام مطالعــات آتــی بــا حجــم
نمونــه باالتــر میتوانــد در ارتقــاء ایــن محدودیــت مؤثــر باشــد.
نتیجهگیری
یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه دو جــزء کنتــرل شــخصی و
قابلیــت درک و فهــم بیمــاری از عوامــل مؤثــر بــر تبعیــت از درمــان در
بیمــاران مبتــا به پرفشــاری خــون میباشــند .بنابرایــن تقویــت ادراک
بیمــاری بــه خصــوص دو جــزء ذکــر شــده بــه منظــور افزایــش تبعیــت
از درمــان بیمــاران ،بــه عنــوان یــک راهبــرد مهــم در مداخلههــای
آموزشــی ضــروری بــه نظــر میرســد.
تشكر و قدرداني
ایــن مقالــه حاصــل از طــرح پژوهشــی اســت کــه توســط معاونــت
پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم بــا کــد اخــاق IR.MUQ.
 REC.1395.86تصویــب و حمایــت مالــی شــده اســت .پژوهشــگران
مراتــب ســپاس خــود را از معاونــت پژوهشــی ،پرســنل محتــرم
مراکــز آموزشــی درمانــی کامــکار و شــهید بهشــتی و بیمــاران
شــرکت کننــده در ایــن پژوهــش ،ابــراز میدارنــد.

13

1395  تابستان،2  شماره،3  دوره،مجله آموزش و سالمت جامعه
References
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Muntner P, Whelton PK, He
J. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet.
2005;365(9455):217-23. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)17741-1
PMID: 15652604
Yadav G, Chaturvedi S, Grover VL. Prevalence, awareness, treatment
and control of hypertension among the elderly in a resettlement colony of Delhi. Indian Heart J. 2008;60(4):313-7. PMID: 19242008
Heidenreich PA, Trogdon JG, Khavjou OA, Butler J, Dracup K, Ezekowitz MD, et al. Forecasting the future of cardiovascular disease
in the United States: a policy statement from the American Heart
Association. Circulation. 2011;123(8):933-44. DOI: 10.1161/
CIR.0b013e31820a55f5 PMID: 21262990
Esteghamati A, Etemad K, Koohpayehzadeh J, Abbasi M, Meysamie
A, Khajeh E, et al. Awareness, Treatment and Control of Pre-hypertension and Hypertension among Adults in Iran. Arch Iran Med.
2016;19(7):456-64. DOI: 0161907/AIM.003 PMID: 27362238
Sotodehasl N, Neshatdost H, Kalantery M, Talebi H, Khosravi A.
[Comparison of the effectiveness of cognitive behavioral therapy and
medication on the quality of life in the patients with essential hypertension]. Koomesh. 2010;11(4):294-301.
Ross S, Walker A, MacLeod MJ. Patient compliance in hypertension: role of illness perceptions and treatment beliefs. J Hum Hypertens. 2004;18(9):607-13. DOI: 10.1038/sj.jhh.1001721 PMID:
15029218
Abbasi M, Salemi S, Fatemi N, Hosseini F. [Hypertensive patients,
their compliance level and its’ relation to their health beliefs]. Iran J
Nurs. 2005;18(41):61-8.
Leventhal H, Meyer D, Nerenz D. The common sense representation
of illness danger. In: Rachman S, editor. Medical psychology. New
York: Pergamon Press; 1980. p. 7-30.
Broadbent E, Petrie KJ, Main J, Weinman J. The brief illness perception questionnaire. J Psychosom Res. 2006;60(6):631-7. DOI:
10.1016/j.jpsychores.2005.10.020 PMID: 16731240
Rajpura J, Nayak R. Medication adherence in a sample of elderly suffering
from hypertension: evaluating the influence of illness perceptions, treatment beliefs, and illness burden. J Manag Care Pharm. 2014;20(1):58-

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

65. DOI: 10.18553/jmcp.2014.20.1.58 PMID: 24511766
Chen SL, Tsai JC, Chou KR. Illness perceptions and adherence to
therapeutic regimens among patients with hypertension: a structural modeling approach. Int J Nurs Stud. 2011;48(2):235-45. DOI:
10.1016/j.ijnurstu.2010.07.005 PMID: 20678768
Hsiao CY, Chang C, Chen CD. An investigation on illness perception and adherence among hypertensive patients. Kaohsiung J Med
Sci. 2012;28(8):442-7. DOI: 10.1016/j.kjms.2012.02.015 PMID:
22892166
Chen SL, Tsai JC, Lee WL. The impact of illness perception on adherence to therapeutic regimens of patients with hypertension in
Taiwan. J Clin Nurs. 2009;18(15):2234-44. DOI: 10.1111/j.13652702.2008.02706.x PMID: 19583655
Bazzazian S, Besharat MA. Reliability and validity of a Farsi version
of the brief illness perception questionnaire. Procedia Soc Behav Sci.
2010;5:962-5. DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.07.217
Kim MT, Hill MN, Bone LR, Levine DM. Development and testing
of the Hill-Bone Compliance to High Blood Pressure Therapy Scale.
Prog Cardiovasc Nurs. 2000;15(3):90-6. PMID: 10951950
Dehghan M, Nayeri N, Iranmanesh S. Validating the Persian Version of the Hill-Bone’s Scale of “Compliance to High Blood Pressure
Therapy”. Br J Med Med Res. 2015;5(2):235-46. DOI: 10.9734/bjmmr/2015/13061
Kretchy IA, Owusu-Daaku FT, Danquah S. Locus of control and
anti-hypertensive medication adherence in Ghana. Pan Afr Med J.
2014;17 Suppl 1:13. DOI: 10.11694/pamj.supp.2014.17.1.3433
PMID: 24624246
Kang CD, Tsang PP, Li WT, Wang HH, Liu KQ, Griffiths SM, et al.
Determinants of medication adherence and blood pressure control
among hypertensive patients in Hong Kong: a cross-sectional study.
Int J Cardiol. 2015;182:250-7. DOI: 10.1016/j.ijcard.2014.12.064
PMID: 25585359
Saarti S, Hajj A, Karam L, Jabbour H, Sarkis A, El Osta N, et al. Association between adherence, treatment satisfaction and illness perception in hypertensive patients. J Hum Hypertens. 2016;30(5):341-5.
DOI: 10.1038/jhh.2015.86 PMID: 26310182

14

Journal of Education and Community Health
No 10, Volume 3, Issue 2

Original Article

The Assessment of Illness Perception and
Adherence to Therapeutic Regimens among
Patients with Hypertension
Zahra Taheri-Kharameh (MSc) 1, Seyed Mohammad Mahdi
Hazavehei (PhD ) 2,*, Tahereh Ramezani (BSc) 3, Azam Vahedi
(BSc) 4, Maryam Khoshro (BSc) 4, Fatemeh Sharififard (MSc) 1
Department of Operating Room, School of Paramedical Sciences, Qom University of
Medical Sciences, Qom, Iran
2
Research Center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences,
Hamadan, Iran
3
Student Research Committee, School of Public Health, Qom University of Medical
Sciences, Qom, Iran
4
Kamkar Hospital, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
1

DOI: 10.21859/jech-03022

Received: 19.06.2016
Accepted: 10.09.2016
Keywords:
Adherence to Therapeutic
Regimens
Perception
Hypertension
How to Cite this Article:
Taheri-Kharameh Z, Hazavehei MM, Ramezani T, Vahedi A,
Khoshro M, SharififardF. The Assessment of Illness Perception and
Adherence to Therapeutic Regimens among Patients with Hypertension. J Educ Community Health.
2016;3(2):9-15. DOI: 10.21859/
jech-03022
© 2016 Journal of Education and
Community Health

* Corresponding author: Seyed Mohammad Mahdi Hazavehei, PhD, School of
Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. E-mail:
hazavehei@umsha.ac.ir
Abstract
Background and Objectives: Illness perception is an important predictor for adherence
to therapeutic regimens. The aim of this study was to determine the relationship between
illness perception and adherence to therapeutic regimens in patients with hypertension.
Materials and Methods: A cross-sectional survey was conducted at two teaching hospitals
in Qom, Iran. A convenience sample of 135 patients was performed in this study in 2016.
Data was collected using a questionnaire which included three parts: socio-demographic
and clinical variables, brief illness perception questionnaire, and Hill-Bone Compliance
to High Blood Pressure Therapy Scale. Descriptive and analytical analyses and linear
regression analysis were performed for statistical assessment in SPSS-16.
Results: The mean age of the patients was evaluated 60.4 (SD = 11.21) years and 57%
of them were female; 35% of patients showed higher than mean scores in adherence to
therapeutic regimens. The results of multiple linear regression analysis showed that
personal control and disease understanding were associated with more adherence to
therapeutic regimens with β = 0.25 and 0.22, respectively.
Conclusions: According to the findings, it is to strengthen patients’ illness perceptions,
especially personal control and disease understanding, as an important strategy in
educational interventions in order to increase adherence to treatment.

