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پذیرش1396/06/12 :

دریافت1395/02/21 :

پرفشاری خون یک اختالل روانتنی است که عالوه بر عوامل زیستی ،عوامل روانشناختی و استرس نیز در بروز و تشدید
آن نقش دارند .به همین منظور هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجیگری استرس ادراکشده در رابطهی بین
ویژگیهای شخصیتی و پرفشاری خون در سالمندان بود .پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .جامعهی مورد
پژوهش شامل بیماران سالمند مبتال به فشارخون در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران بود .نمونهای با حجم
 298نفر ( 177زن و  121مرد) به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده مقیاس پنج عاملی
شخصیت  NEOکاستا و مککری و پرسشنامهی استرس ادراکشده کوهن ،کامارک و مرملستین بود .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری صورت گرفت .اثر مستقیم روانرنجورخویی و استرس ادراکشده بر
پرفشاری خون مورد تأیید قرار گرفت .همچنین ،استرس ادراکشده در ارتباط بین روانرنجورخویی و پرفشاری خون نقش
واسطهای ایفا کرد .یافتههای این پژوهش نشاندهندهی میانجیگری استرس ادراکشده در ارتباط بین روانرنجورخویی
و پرفشاری خون است .بنابراین ،با مدیریت استرس و مواجههی کارآمد با عوامل تنشزا میتوان به پیشگیری و کنترل
پرفشاری خون کمک نمود.
کلیدواژهها :پرفشاری خون ،استرس ادراکشده ،ویژگیهای شخصیتی

پرفشاری خون را میتوان یکی از بیماریهای عصر
حاضر قلمداد کرد؛ عصری که شرایط محیطی مناسبی را
برای بروز فشارهای روانی و جسمی به وجود آورده است.
فشار خون باال یکی از شایعترین بیماریهای مزمن است
که جمع کثیری را گرفتار ساخته و یکی از جدیترین
اختالالت روانتنی است که افکار زیادی را به خود جلب
کرده است (جانگ ،ثردارسون ،استین ،جان و تایلور،
 .)2007پرفشاری خون سندرمی است که ویژگی آن
1

علیرضا کاکاوند ،دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی،
دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران؛ نسیم دمرچلی ،کارشناسی
ارشد روانشناسی عمومی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام
خمینی (ره) ،قزوین ،ایران.
مکاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به علیرضا کاکاوند ،دانشیار
گروه روانشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی
(ره) ،قزوین ،ایران باشد.
پست الکترونیکیali.reza_kakavand@yahoo.com :

افزایش فشار سیستولیک سرخرگ 2است .از لحاظ بالینی
فردی را مبتال به فشار خون میدانند که فشار خون
سرخرگی او بیش از  140/90باشد (هال و گایتون،
 .)2006/1388تقریباً  70درصد از زنان و  65درصد از
مردان باالی  65سال دچار بیماری فشار خون هستند
(ایگان ،ژائو و آکسون .)2010 ،فشار خون باال نوعی
بیماری است که شیوع آن با افزایش سن باال میرود،
تحقیقات اخیر نشان دادهاند که این رابطه یک سیر زیستی
حتمی نمیباشد و میتواند از نحوهی زندگی و کیفیت
زندگی افراد تأثیر بپذیرد (کوهن ،2002 ،نقل از
حمیدیزاده ،احمدی و اصغری .)1385 ،پژوهشهای
صورت گرفته حاکی از آن است که پرفشاری خون ،خطر
بروز تصلب شرایین ،3بزرگشدن بطن چپ ،بیماری عروق
artery systolic pressure
atherosclerosis

1
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قلبی و سکته قلبی را افزایش میدهد .هر  20میلیلیتر
افزایش جیوه در فشار خون با افزایش دو برابر خطر
بیماریهای قلبی-عروقی همراه است (اوستیر ،برگس،
مارکیدز و اوتنباخر .)2006 ،در حال حاضر عوامل
روانشناختی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر سالمت عمومی،
سوخت و ساز بدن و قلب در نظر گرفته میشوند .همچنین
پاسخهای زیستی ،روانشناختی و شناختی به استرس
مزمن میتواند نقش مهمی را در بیماریهای قلبی-عروقی
و فشار خون ایفا کنند (چاوت -گلینیر و بونین.)2017 ،
عوامل روانی-اجتماعی مانند وضعیت اقتصادی-اجتماعی،
عوامل تنشزا و حالتهای هیجانی میتوانند در خطر
پرفشاری خون سهیم باشند (کوئواس ،ویلیامز و آلبرت،
 .)2017از میان عوامل روانشناختی مؤثر بر فشار خون
میتوان به ویژگیهای شخصیتی 1و استرس ادراکشده2
اشاره نمود که در این پژوهش قصد بررسی آنها را داریم.
پژوهشگران شواهدی به دست آوردهاند مبنی بر این که
بین سالمت و شخصیت رابطه وجود دارد .به این صورت
که هر فرد با توجه به ویژگیها و ساختار شخصیتی خود،
هنگام مواجهه با رویدادهای استرسزا رفتار و هیجان
ویژهای نشان میدهد .چگونگی این هیجانات در هنگام
مواجهه با رویدادهای استرسزا ،نهتنها زمینهی ابتال به
بیماری روانی را فراهم میکند ،بلکه در ابتال و سیر
بیماریهای جسمانی نیز تأثیر میگذارد (پدرسون و دنولت،
 .)2003توجه به ویژگیهای شخصیتی و وجود همزمان
مشکالت روانشناختی در مبتالیان به فشار خون که
معموالً به عنوان عوارض یا اختالالت توأم این بیماری
ظاهر میگردند ،حائز اهمیت است (بورک و همکاران،
 ،1998نقل از جبل عاملی ،نشاطدوست و مولوی.)1389 ،
سطوح پایین وظیفهشناسی و باالی روانرنجورخویی
(هیجانات منفی و واکنش افراطی به عوامل تنشزا) با
پرفشاری خون مرتبط هستند (توریانو و همکاران.)2012 ،
سطوح باالیی از روابط اجتماعی (شامل تأهل ،ارتباط با پدر
و مادر ،کودکان ،همسایگان و فعالیتهای داوطلبانه) با
کاهش  41درصدی میزان فشار خون مرتبط بوده است
(یانگ ،لی و جی .)2013 ،همچنین پژوهشگران در
پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که شرکتکنندگانی که
تنهایی بیشتری را تجربه میکنند با افزایش فشار خون
personality features
perceived stress

3
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سیستولیک مواجه میشوند (تالکلی ،تیستد ،ماسی و
کالیوپو)2010 ،
استرس ،اضطراب و فشارهای روانی در زندگی امروزی
که مملو از مشکالت و عوامل تنشزای مختلف است
میتواند بر سالمتی و بهداشت افراد تأثیرات منفی بر جای
بگذارد .این عوامل در سالمندان که قدرت تطابق و
سازگاری پایینی دارند میتواند آسیبهای وسیعی به بارآورد
(وینیک .)2005 ،استرس و اضطراب باعث تحریک غدهی
فوق کلیوی و تحریک سیستم سمپاتیک میگردد که طی
یک فرآیند پیچیده باعث افزایش فشار خون ،نامنظم شدن
تنفس ،تنگی نفس ،افزایش تعداد تنفس و تعداد ضربان
نبض میشود و در صورت تکرار و مزمن شدن ،فرد دچار
فشار خون باال و سایر بیماریها خواهد شد (دنیس و
کندی .)2001 ،شواهد بسیاری نشان دادهاند که عوامل
فیزیولوژیکی ،ژنتیکی ،سبک زندگی و به خصوص عوامل
روانی-اجتماعی مانند استرسهای شغلی به عنوان عوامل
خطر برای پرفشاری خون هستند (اسپرنبرگر و همکاران،
2009؛ اسپریول .)2010 ،استرس و آشفتگی مرتبط با
پرفشاری خون با فقدان فعالیت بدنی منظم و مصرف کم
سبزیجات مرتبط است و این یافته نشاندهندهی اهمیت
پرداختن به پریشانی به منظور بهبود خودمراقبتی بیماران
مبتال به پرفشاری خون است (دوبوا ،مارتینز -وگا ،آگوئیره-
هرناندز و پرز-کوئواز .)2017 ،همچنین ،اسپرنبرگر و
همکاران ( )2009در پژوهشی با عنوان «آیا استرس
روانی-اجتماعی مسبب پرفشاری خون است؟» به این
نتیجه دست یافتند که استرس حاد عامل خطر پرفشاری
خون نیست ،اما استرس مزمن و به خصوص پاسخ
ناسازگارانه به استرس از علل فشار خون باال هستند.
یافتههای پژوهشی نشان دادهاند که بین ویژگیهای
شخصیت هیجانی ،استرس ،اضطراب و افسردگی با فشار
خون باال رابطه وجود دارد (گارسیا-ورا ،سانز ،اسپینوزا،
فورتون و ماگان2010 ،؛ جینتی ،کارول ،روزبوم ،فیلیپس و
رویج .)2013 ،همچنین پژوهشی از فشار خون باال در میان
افراد مبتال به اختالل ادواریخویی حکایت میکند (الزلو و
همکاران .)2016 ،مؤلفههای خاصی از شخصیت نوع A
مانند آشفتگی ،بیطاقتی ،خشم و خصومت با افزایش خطر
بیماری قلبی عروقی همراه است (ایزاوا ،ایتو و یامادا،
 .)2011همچنین ،بین عاطفهی منفی و بازداری اجتماعی با
بیماری کرونری رابطه وجود دارد (جانا.)2016 ،
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در مجموع میتوان گفت که کمتحرکی ،مصرف
غذاهای آماده ،استرس روزافزون در زندگی ،به سمت
سالمندی رفتن جامعهی ایران باعث افزایش بیماران مبتال
به فشار خون شده است که این امر میتواند هزینههای
زیادی را بر اقتصاد جامعه تحمیل کند و بر بسیاری از ابعاد
زندگی فردی و اجتماعی تأثیر منفی بگذارد .بنابراین
ضروری است تا با انجام پژوهشهایی از علل روانشناختی
زمینهساز در بروز فشار خون باال آگاهی یابیم تا با شناخت
این عوامل بتوان به ارتقای سالمت جامعه کمک نمود .در
این پژوهش قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که آیا
استرس ادراکشده در ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و
پرفشاری خون در سالمندان نقش میانجیگری ایفا میکند؟
روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان

پژوهش حاضر ،توصیفی و دارای الگوی همبستگی است
که در آن از روش مدلیابی معادالت ساختاری بهره گرفته
شده است .جامعهی آماری پژوهش شامل بیماران مبتال به
فشار خون باال ( )145/95در بیمارستان حضرت رسول
اکرم (ص) تهران بود .نمونهی مورد پژوهش شامل 298
بیمار ( 177زن و  121مرد) با فشار خون باال بوده است که
به روش نمونهگیری در دسترس از بین مراجعهکنندگان به
مراکز درمان فشار خون انتخاب شدند .توزیع ویژگیهای
جمعیتشناختی شرکتکنندگان در پژوهش به این صورت
بود :جنسیت (زن= 177نفر ،مرد= 121نفر)؛ سن ( 50تا 60
سال=  74نفر 61 ،تا  70سال=  170نفر و  71سال و
باالتر=  54نفر)؛ وضعیت تحصیالت (راهنمایی و پایینتر=
 47نفر ،دبیرستان=  113نفر ،دیپلم=  92نفر ،فوق دیپلم=
 8نفر ،لیسانس=  26نفر ،فوق لیسانس=  8نفر و بیپاسخ=
 4نفر)؛ وضعیت تأهل (مجرد=  23نفر ،متأهل=  263نفر،
بیوه=  4نفر ،مطلقه=  3نفر و بیپاسخ=  5نفر) و وضعیت
شغلی (خانه دار=  154نفر ،اداری=  42نفر ،بازنشسته= 37
نفر ،آزاد=  55نفر ،بیکار=  2نفر ،نظامی=  3نفر و
بیپاسخ=  5نفر).
ابزار

پرسشنامه پنج عاملی نئو .1برای سنجش پنج عامل
بزرگ شخصیت از فرم کوتاه سیاههی نئو (کاستا و
مککری )1992 ،استفاده شد که پنج ویژگی اصلی
NEO five-factor inventory

1

شخصیت (روانرنجورخویی ،2برونگرایی ،3گشودگی به
تجربه ،4توافق 5و وظیفهشناسی )6را میسنجد .این سیاهه
براساس مقیاس پنج درجهای لیکرت نمرهگذاری میشود.
بر طبق گزارش کاستا و مککری ( )1992ضرایب اعتبار
بازآزمایی سیاهه بین  0/83تا  0/75است .ضرایب همسانی
درونی نیز در پژوهش گروسیفرشی ،مهریار و قاضی
طباطبایی ( )1380برای هر یک از عوامل نوروزگرایی،
برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،توافق و وظیفهشناسی به
ترتیب برابر با  0/68 ،0/56 ،0/73 ،0/86و  0/87گزارش
شده است .در پژوهش انیسی ،مجدیان ،جوشنلو و
گوهریکامل ( )1390در بررسی روایی همزمان مشاهده
شد که ضریب همبستگی روانرنجورخویی و برونگرایی در
پرسشنامهی نئو با روانآزردهخویی و برونگرایی در
پرسشنامهی آیزنک به ترتیب معادل  0/68و  0/47بود.
پرسشنامه استرس ادراک شده .7برای سنجش استرس
ادراکشده نیز از پرسشنامهی استرس ادراکشده که در
سال  1983توسط کوهن ،کامارک و مرملستین ساخته
شده ،استفاده شده است .این پرسشنامه دارای سه نسخه ،4
 10و  14مادهای است که برای سنجش استرس عمومی
ادراکشده در یک ماه گذشته به کار میرود .افکار و
احساسات درباره حوادث استرسزا ،کنترل ،غلبه ،کنار آمدن
با فشار روانی و استرسهای تجربه شده را مورد سنجش
قرار میدهد .در این پژوهش نسخه  14مادهای استفاده
شده است .روایی محتوایی این پرسشنامه توسط  10تن از
استادان صاحب نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأیید شده
است (مظلوم و همکاران .)1390 ،آلفای کرونباخ برای این
مقیاس  0/85 ،0/84و  0/86و پایایی بازآزمایی  0/85به
دست آمده است (کوهن ،کامارک و مرملستین.)1983 ،
امین یزدی ( )1377در پژوهشی آلفای کرونباخ این مقیاس
را  0/81گزارش کرده است.
روش اجرا

پس از آمادهسازی پرسشنامههای پژوهش و مشخص شدن
گروه نمونه ،پژوهشگر به بیمارستان رسول اکرم (ص)
مراجعه کرده و پس از هماهنگیهای الزم به توزیع
2

neuroticism
extraversion
4
openness to experience
5
agreeableness
6
conscientiousness
7
perceived stress questionnaire
3
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و انحراف استاندارد) و در بخش آمار استنباطی به منظور
تدوین مدل ارتباط ویژگیهای شخصیتی و پرفشاری خون،
با در نظر گرفتن متغیر واسطهای استرس ادراک شده ،از
مدلیابی معادالت ساختاری بهره گرفته شده است .به
منظور تحلیل آماری یافتهها از نرم افزارهای  SPSSو
 AMOSاستفاده شده است.
یافتهها
در چارچوب شاخصهای توصیفی؛ نتایج مربوط به
میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی و ماتریس
همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول  1و  2آمده است.

پرسشنامهها اقدام نمود .به منظور جلوگیری از سوگیری
احتمالی در پاسخ به گویههای پرسشنامهها و تقویت اعتبار
نتایج جمعآوری شده از راهکار ایجاد موازنه استفاده شد.
لذا ،ترتیب ارائهی پرسشنامهها به افراد به یک شکل ثابت
و یکنواخت نبود ،بلکه با تغییر در ترتیب ارائه پرسشنامهها
زمینهی حفظ تعادل و موازنه در اعتبار پاسخهای داده شده
به گویههای پرسشنامهها فراهم گردید .در این پژوهش به
منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمارهای توصیفی و
استنباطی استفاده شده است .در بخش آمار توصیفی ،از
شاخصهای مرکزی (فراوانی ،درصد ،میانگین

جدول 1
میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی و آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
میانگین انحراف استاندارد چولگی کشیدگی آلفای کرونباخ
متغیرها
0/745
-0/101 0/037
6/16
23/95
روانرنجورخویی
0/721
-0/088 0/058
5/23
25/88
برونگرایی
0/702
0/201 0/012
6/14
گشودگی به تجربه 33/36
0/799
0/385 0/969
5/77
34/78
توافق
0/672
0/061 -0/225
5/52
33/22
وظیفهشناسی
0/790
0/751 -0/813
7/95
استرس ادراک شده 25/46
0/404 0/224
1/87
فشار خون سیستولیک 16/14
0/460 0/539
1/17
فشار خون دیاستولیک 8/80
طبق جدول  1ارزشهای چولگی و کشیدگی نشان
میدهد که متغیرهای پژوهش از توزیع بههنجاری برخوردار
هستند .نظر به اینکه اساس مدلیابی معادالت ساختاری بر
جدول 2
ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1
متغیرها
1
 .1روانرنجورخویی
*
*
-0/174
 .2برون گرایی
**-0/224
 .3گشودگیبهتجربه
*
*
-0/299
 .4توافق
*
*
-0/384
 .5وظیفه شناسی
*
*
0/543
 .6استرس ادراکشده
**
 .7فشارخون سیستولیک
0/231
**
 .8فشارخون دیاستولیک
0/196

2
1
**0/367
0/064
**0/202
**-0/229
-0/006
-0/003

مبنای ماتریس واریانس-کواریانس یا همبستگی بین
متغیرهاست ،لذا در جدول  2ماتریس همبستگی بین
متغیرهای پژوهش گزارش شده است.

3

4

1
1
**0/285
**0/513** 0/330
**-0/121* -0/229
-0/139* -0/041
-0/026 -0/008

5

1
**-0/279
*-0/129
-0/060

6

8

7

1
1
**-0/175
1 0/054 -0/106
**

P<0/001 *P<0/05

با توجه به نتایج جدول  2روانرنجورخویی با برونگرایی،
گشودگی به تجربه ،توافق و وظیفهشناسی رابطهی منفی
معنیداری دارد و با استرس ادراکشده و فشارخون

سیستولیک و دیاستولیک رابطهی مثبت معنیداری دارد.
برونگرایی با گشودگی به تجربه و وظیفهشناسی رابطهی
مثبت معنیدار و با استرس ادراکشده رابطهی منفی
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معنیدار دارد .گشودگی به تجربه با توافق و وظیفهشناسی
رابطهی مثبت معنیدار و با استرس ادراکشده رابطهی
منفی معنیدار دارد .توافق با وظیفهشناسی رابطهی مثبت
معنیدار و با استرس ادراکشده و فشار خون سیستولیک

رابطهی منفی معنیدار دارد و وظیفهشناسی با استرس
ادراکشده و فشارخون سیستولیک رابطهی منفی معنیدار
دارد.

شکل  .1مدل ارتباط ویژگیهای شخصیت و فشار خون با میانجیگری استرس ادراک شده

در شکل  1مدل ارتباط ویژگیهای شخصیت و فشار
خون با میانجیگری استرس ادراک شده در حالت ضرایب
استاندارد شده ارائه گردیده است .مدل در حالت ضرایب

استاندارد شده بین مثبت یک تا منفی یک محدود میشود
و برای نشان دادن قدرت و جهت رابطه از آن استفاده
میشود.

جدول3
ضرایب مسیر کل ،مستقیم و غیرمستقیم در مدل
اثر کل
مسیرها
روانرنجورخویی -فشارخون
برونگرایی -فشارخون
گشودگی -فشارخون
توافق -فشارخون
وظیفهشناسی -فشارخون
روانرنجورخویی -استرس
برونگرایی -استرس
گشودگی -استرس
توافق -استرس
وظیفهشناسی -استرس
استرس -فشارخون

پارامتر
استاندارد B
**0/306
0/009
0/157
-0/094
-0/053
**0/485
*-0/117
-0/053
-0/061
-0/020
**0/247

خطای
استاندارد
0/114
0/076
0/083
0/080
0/086
0/057
0/056
0/058
0/070
0/069
0/090

اثر مستقیم
خطای
پارامتر
استاندارد
استاندارد B
0/120
0/186
0/076
0/038
0/082
*0/170
0/066
-0/079
0/084
-0/048

اثر غیرمستقیم
خطای
پارامتر
استاندارد  Bاستاندارد
0/046
**0/120
0/017
0/029
0/014
0/013
0/017
0/015
0/018
0/005

0/05

*

0/001

**
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آنچه از نتایج جدول  3برمیآید این است که از بین
عوامل شخصیت تنها اثر غیرمستقیم روانرنجورخویی بر
فشار خون با میانجیگری استرس ادراک شده معنیدار است
( .)B=0/120 ،P>0/01همچنین ،روانرنجورخویی و
جدول 4
شاخصهای برازش مدل
نام شاخص
X2
6/649
مقدار
عدم معنیداری
حد مجاز

استرس ادراک شده پیشبینیکنندههای مثبت فشار خون
باال هستند و روانرنجورخویی پیشبینیکنندهی مثبت
استرس ادراکشده و برونگرایی پیشبینیکنندهی منفی
استرس ادراکشده میباشند.

CMIN/DF

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

1/329

0/994

0/960

0/996

0/033

کمتر از 3

بیش از 0/90

بیش از 0/80

بیش از 0/90

کمتر از  0/05عالی

مطابق با جدول  ،4مقدارهای به دست آمده برای شاخص
ها نشان میدهد که برازش مدل ارتباط ویژگیهای
شخصیت و فشار خون با میانجیگری استرس ادراک شده
از وضعیت مناسبی برخوردار است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهای استرس
ادراکشده در ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و فشار
خون صورت گرفت .نتایج نشان داد که از بین عوامل
شخصیت ،روانرنجورخویی پیشبینی کنندهی مثبت
استرس ادراکشده و برونگرایی پیشبینیکننده منفی
استرس ادراکشده است .در تبیین این یافته میتوان این
گونه گفت که افراد روانرنجور اغلب به صورت هیجانمدار
با رویدادها مواجه میشوند و به انکار ،حواسپرتی و مصرف
داروهای مخدر متوسل میشوند و کمتر از حل مسأله و
پذیرش استفاده میکنند ،در نتیجه در زندگی استرس
بیشتری را تجربه میکنند؛ در حالی که برونگراها بیشتر از
بازسازی شناختی ،حل مسأله و حمایتطلبی استفاده
میکنند (کانور-اسمیت و فالچبرت .)2007 ،همانطور که
پژوهش تالکلی و همکاران ( )2010نشان داد افرادی که
تنهایی بیشتری را تجربه میکنند از استرس و فشار خون
بیشتری رنج میبرند ،بنابراین افراد برونگرا به دلیل
اجتماعی بودن و تمایل بیشتر به روابط اجتماعی و
حمایتطلبی ،در زندگی استرس کمتری را تجربه میکنند.
یکی دیگر از نتایج این پژوهش این بود که
روانرنجورخویی و استرس ادراکشده پیشبینیکنندهی
مثبت فشار خون هستند .همچنین ،یافتهها نشان داد که از
بین عوامل شخصیتی تنها اثر غیرمستقیم روانرنجورخویی
بر فشار خون با میانجیگری استرس ادراک شده معنیدار

است .نتایج پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط روان
رنجورخویی و استرس ادراک شده با پرفشاری خون و
همچنین نقش واسطهای استرس ادراکشده در ارتباط بین
روانرنجورخویی و پرفشاری خون با پیشینههای پژوهشی
همسویی نشان میدهد .به عنوان مثال ،گارسیا-ورا و
همکاران ( )2010در پژوهشی دریافتند که بین ویژگیهای
شخصیت هیجانی و استرس با فشار خون رابطه وجود دارد.
اسپرنبرگر و همکاران ( )2009و جینتی و همکاران ()2013
به رابطهی ویژگیهای شخصیت هیجانی مانند اضطراب،
خشم و افسردگی با فشار خون پی بردند .کوئواس و
همکاران ( )2017به نقش عوامل روانی-اجتماعی ،وضعیت
اقتصادی اجتماعی و عوامل تنشزا در بروز پرفشاری خون
اشاره کردهاند .ایزاوا و همکاران ( )2011به این نتیجه
دست یافتند که مؤلفههای خاصی از شخصیت نوع ،A
مانند اضطرار ،بیطاقتی ،خشم و خصومت با افزایش خطر
بیماری قلبی-عروقی و پرفشاری خون همراه است.
در تبیین این یافتهها میتوان به این نکته اشاره نمود
که استرس و اضطراب در دوره سالمندی به دلیل این که
این دوره مملو از انواع احساس کمبودها و ناتوانیهاست
بیشتر و شایعتر است ،به عبارتی ،سالمندان در نتیجهی
کاهش اعتماد به نفس و یا از دست دادن تواناییها ،کاهش
فعالیت و تحرک ،از دست دادن دوستان و نزدیکان ،کاهش
استقالل مادی و جسمانی و بیماریهای مزمن در معرض
استرس و اضطراب بیشتری قرار دارند (چوپ ،2001 ،نقل
از حمیدیزاده و همکاران )1385 ،و استرس و اضطراب نیز
باعث تحریک غده فوق کلیوی و تحریک سیستم
سمپاتیک میگردد که طی یک فرایند پیچیده باعث
افزایش فشارخون میشود (دنیس و کندی.)2001 ،
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عوامل روانشناختی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر
سالمت هستند و پاسخهای زیستی ،روانشناختی و
شناختی به استرس نقش مهمی را در بیماریهای قلبی
عروقی و فشارخون بازی میکنند (چاوت-گلینید و بونین،
 .)2017در واقع افراد دارای شخصیت نوع  Aو افراد
روانرنجور با توجه به مدل بیماریپذیری ارثی -استرس در
مقایسه با سایر افراد حساسیتپذیری و آسیبپذیری
ژنتیکی بیشتری در برابر محرکهای تنشزا دارند .در
نتیجه زمانی که در معرض محیطهای چالشبرانگیز،
رقابتی و تنشزا قرار میگیرند با افزایش فعالیت سیستم
سمپاتیک و افزایش هورمون جنگ یا گریز نوراپی نفرین
مواجه میشوند (فریدمن .)1977 ،بنابراین ،خلق و خوی
هیجانی در ایجاد تصلب شرائین ،پرفشاری خون و خطر
ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی نقش دارد (الزلو و
همکاران .)2016 ،در واقع ،استرس یکی از عواملی است
که به تنهایی و یا در ترکیبی با عوامل دیگر نقش اساسی
در فشار خون باال دارد .در هنگام استرس و موقعیتهای
تهدیدکننده ،رگهای اندامهای احشایی منقبض میشوند،
وقتی این رگها منقبض میشوند ،فشار به قدری زیاد است
که اجازهی عبور خون به عضلهی قلب را نمیدهند ،در این
حالت نبض سریع میزند و فشار خون باال میرود .وقتی
استرس خاتمه مییابد ،قلب دوباره عملکرد طبیعی خود را
به دست میآورد و فشار خون به حالت طبیعی برمیگردد،
اما وقتی که موقعیتهای تهدیدکننده پایدار میماند و فرد
تحت استرسهای مداوم قرار میگیرد ،فشار خون باال
ممکن است حالت مزمنی پیدا کند و به شکل بیماری
متجلی گردد (فلکمن و الزاروس.)2001 ،
در مجموع میتوان گفت در فرایند مداخلهای
بیماریهای مرتبط با تنش مانند فشار خون ،میتوان با
حذف عامل تنشزا در جهت پیشگیری و کنترل این قبیل
بیماریها گام برداشت؛ اما زندگی در عصر حاضر بدون
تنش امکانناپذیر است ،بنابراین میبایست آموزش نحوهی
رویارویی مؤثر با فشارهای روانی و استفاده از تکنیکهای
تنآرامی در مواجهه با عوامل تنشزا مورد توجه قرار گیرد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به محدود بودن
نمونهی پژوهشی به بیماران مراجعهکننده به بیمارستان
رسول اکرم (ص) تهران اشاره نمود که تعمیم یافتههای
پژوهش را به سایر جوامع دشوار میسازد .همچنین با توجه
به این که افراد مراجعهکننده به بیمارستان از نظر شرایط
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عمومی در موقعیت مناسبی نیستند همکاری با پژوهشگر با
دشواری زیادی صورت میگرفت .پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آتی متغیرهایی مانند سطح تحصیالت ،سطح
اقتصادی و جنسیت به عنوان متغیر تعدیلکننده بررسی
شوند و نقش سایر عوامل روانشناختی در بروز بیماریهای
جسمی مورد بررسی قرار گیرند تا بتوان در جهت حفظ و
ارتقای سالمت جامعه گام برداشت.
سپاسگزاری

نویسندگان بر خود الزم مىدانند از همکاری
شرکتکنندگان محترم در این پژوهش ،مراتب تشکر و
قدردانى را به عمل آورند.
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