بررسی عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی و ارتباط بین میزان آگاهی و رفتارهای
پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی-عروقی در زنان کرمان
عصمت رضابیگی داورانی ،1عابدین ایرانپور ،2نرگس خانجانی ،3محبت محسنی ،*4فاطمه نظری
پذیرش مقاله99/6/7 :

چکیده
مقدمه :بیماریهای قلبی -عروقی مهمترین علت ناتوانی و مرگ در جهان معرفی شدهاند .در ایجاد بیمااریهاای قلبای -عروقای عواما
زیادی از جمله فشار خون باال ،چربی خون باال ،اضافه وزن و چاقی ،مصرف دخانیات ،دیابت ،فعالیت فیزیکی ناکافی و رژیم غذایی نامناسب
دخالت دارند .هدف از این مطالعه بررسی عوام خطر بیماریهای قلبی -عروقی و ارتباط بین میزان آگاهی و رفتارهای پیشگیری کنناده از
بیماریهای قلبی -عروقی در زنان کرمان بود.
روش بررسی :پژوهش حاضر مطالعهای توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی بود که بر روی  444نفر از زنان شهر کرمان صاورت پاذیرفت.
روش نمونه گیری ،خوشهای چند مرحلهای بود .گردآوری دادهها از طریق دو پرسشنامه شام پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و پرسشانامه
مربوط به شناسایی عوام خطر بیماریهای قلبی -عروقی ،آگاهی ،رفتار تغذیهای و فعالیت فیزیکی انجام یافات .دادههاا توسان نارمافازار
 SPSSنسخه  72و با استفاده از آزمونهای توصیفی و تحلیلی نظیر آزمون همبساتگی پیرساون ،اسا یرمن ،آناالیز واریاانس یاک طرفاه،
کروسکال والیس و من ویتنی یو مورد تجزیه و تحلی قرار گرفت.
یافتهها :میانگین سن زنان مورد بررسی 47/22±2/44 ،سال بود .استرس روزانه ( )%22/29و عدم فعالیت فیزیکی ( )%67/29شاایعتارین
عام خطر بیماریهای قلبی -عروقی شناخته شدند .همبستگی مثبت و معنیداری بین آگااهی و رفتاار تغذیاهای ( ،)P<4/4442آگااهی و
فعالیت بدنی ( )P=4/442مشاهده شد .میانگین امتیاز آگاهی در زنانی که طی شش ماه گذشته اقدام به انجام آزمایش قند و چربی خاون و
همچنین اندازه گیری وزن و فشار خون نموده بودند ،به طور معنیداری بیشتر بود.
بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان داد که افزایش سطح آگاهی با رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی -عروقی ارتباط دارد ،لاذا
افزایش اطالعرسانی و مداخالت مناسب میتواند مؤثر باشد.
واژگان کلیدی :آگاهی ،رفتار پیشگیری کننده ،عوام خطر ،بیماریهای قلبی -عروقی ،زنان
ارجاع :رضابیگی داورانی عصمت ،ایرانپور عابدین ،خانجانی گس ،محسنی محبت ،نظری رباطی فاطمه .بررسی عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی و ارتباط بین
میزان آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی-عروقی در زنان کرمان .مجله پژوهشهای سالمت محور 1911؛ .111-192 :)2(2

 .1کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .2استادیار ،مرکز تحقیقات مدل سازی در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .9دانشیار ،مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .4استادیار ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران.
* نویسنده مسئول :ابتدای چهارراه هفت باغ علوی ،پردیزه علوم پزشکی ،دانشکده بهداشت ،گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
تلفن49491921410 :

فاکس49491921414 :
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دریافت مقاله99/4/9 :



دریافت مقاله اصالح شده99/9/72 :



رباطی1

عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی و ارتباط بین آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده

عصمت رضابیگی داورانی و همکاران

گذذرار ذذریع ذذتمت ،یی ذرات جمعیت ذی و فرآینذذد

عروقی را  %38افذزایش مذیدهذد ( .)3رژیذ غذرایی

افزایش ن و ییرات ریع شیوه زنذدگی همذراه بذا

بیشذذترین ذذأثیر را بذذر عوامذذل خطذذر قابذذل کنتذذرل

حوالت اقتصادی -اجتماعی منجذر بذه رونذد رو بذه

بیماریهای قلبی -عروقی از جمله چربی خذون بذاال،

رشد ابتتء ،نا وانی و مرگ و میر ناشی از بیماریهای

فشار خون باال ،چاقی و دیابذت دارد ( .)18،11ییذر

غیر واگیر شده ا ت ( .)1بیماریهای قلبذی -عروقذی

بک زندگی از غیذر فعذال بذه فعذال ،خطذر بیمذاری

با  11میلیون مرگ در ال به عنوان مهذ ذرین علذت

عروق کرونذر را  %38کذاهش مذیدهذد ( .)3ذازمان

مرگ و میر در جهان معرفی شدهاند ( .)2بیماریهذای

بهداشت جهانی برای پیشگیری از بیماریهای قلبذی-

قلبی  -عروقی شامل بیماریهای یست عروقی ا ت

عروقی ،حذداقل  38دقیقذه فعالیذت بذدنی بذا شذدت

که بر خونر انی قلب ،م ز و نواحی محیطی بدن اثر

متو ط در اغلب روزهذای هفتذه را وصذیه مذیکنذد

میگرارند ( .)3اولین علذت مذرگ در ایذران بذا 33/3

( .)12در برر ذ ذی نظذذذار مراقبذذذت عوامذذذل خطذذذر

درصد کل مذرگهذا ،ناشذی از بیمذاریهذای قلبذی -

بیماریهای غیرواگیر در ایران ،مشذصص گردیذد کذه

عروقی ا ت که  13/5درصد مربوط به ذتته قلبذی،

 36/1درصد افذراد  15-64ذال دارای حذداقل یذک

 3/3درصد ناشی از تته م زی 3/1 ،درصذد مربذوط

عامل خطر برای ابتتء به بیماریهای قلبذی -عروقذی

به فشار خون باال و بقیه مربوط به ایر بیمذاریهذای

میباشند .همچنین  21/6درصد افذراد در گذروه ذنی

قلبی -عروقی ا ت ( .)4بیماریهای قلبذی -عروقذی

 15-44اله و  52/3درصد افراد در گروه ذنی -64

با  %32/3کل مرگها ،مه رین عامل مذرگ و میذر در

 45اله حداقل  3عامذل خطذر بیمذاریهذای قلبذی-

ا تان کرمان عنوان شده ا ت (.)5

عروقی را داشتند ( .)4اختتالت اضطرابی ،افسذردگی،

در ایجاد بیماریهای قلبی -عروقی ،عوامذل زیذادی

رکوب خش و ا ترس با افذزایش خطذر ابذتتء بذه

از جمله فشار خون باال ،چربی خون باال ،اضذافه وزن

بیماری عروق کرونر قلب در میان زنان همذراه ا ذت

و چاقی ،دیابت ،فعالیت فیزیتی ناکافی ،رژی غذرایی

( .)13در مطالعذذذهای در کرمانشذذذذاه  %15دختذذذذران

نامنا ب ،شاخصهای التهابی و انعقادی ( )6مصذر

دبیر تانی مصر

قرصهای پیشگیری از بذارداری ( )1و عوامذل خطذر

معنذیدار معتو ذی بذین ا ذذتعمال ذیگار و آگذذاهی

غیر قابل کنترل مانند ن ،جنسیت و ابقه خانوادگی

دربذذاره اثذذرات آن مشذذاهده شذذد ( .)14در مطالعذذه

دخالت دارد ( .)3ا تعمال دخانیذات خطذر ابذتتء بذه

 Vaidyaو همتاران در نپال که  %18شرکت کنندگان

بیماری شریان کرونذر را  %08افذزایش مذیدهذد (.)0

زن بودند ،بار عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقذی

چاقی از عوامل خطر بسیار مه بیمذاریهذای قلبذی-

باال بود و اکثذر واحذدهای پذووهش در ایذن زمینذه از

عروقی ا ت و قویاً با چندین عامذل خطذر اصذلی از

آگاهی خوبی برخوردار نبودند ( .)15نتایج مطالعذهای

جمله دیابت نوع  ،2فشذارخذون و چربذی خذون بذاال

در ذذو د نشذذان داد زنذذانی کذذه شذیوه زنذذدگی ذذال

ار باط دارد .چاقی ،خطر بیماری کرونر قلب را  25ذا

داشذتند %32 ،خطذر ابذتتء بذه ذتته قلبذی در آنهذا

 58درصد افزایش میدهد ( .)3هر  18میلیمتر جیذوه

کاهش یافته بود ( .)16با اصتح بک زندگی 08-38
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مقدمه

افزایش فشار خون ،خطر ابتتء به بیماریهای قلبذی-

عصمت رضابیگی داورانی و همکاران

عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی و ارتباط بین آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده

عروقی قابل پیشگیری ا ذت ( .)3مطالعذه حاضذر بذا

رضایت از وضعیت مالی و پر شنامه دور شذامل زیذر

عیین عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی و

مقیاسهای آگاهی ،رفتار ریهای و ؤاال ی در زمینه

ار باط بین میزان آگاهی و رفتارهای پیشذگیری کننذده

فعالیت فیزیتی ،ا ترس ،مصر

دخانیذات در فذرد و

در زنذذان کرمذذان صذذورت پذذریرفت ذذا برا ذذاس آن

خانواده و ارزیابی وضعیت تمت بود 4 .ذؤال هذ

مداختت آموزشی مؤثری طراحی و اجرا گردد.

در زمینه این که آیذا فذرد در طذی شذش مذاه گرشذته

هد

آزمایش قند خون ،چربی خذون ،انذدازهگیذری وزن و
روش بررسی

فشار خود داشته ا ت یا خیر ،در نظر گرفته شد.

پووهش حاضر مطالعهای وصذیفی -حلیلذی از نذوع

برای نجش آگاهی و رفتار ریذهای از پر شذنامه

مقطعی بود کذه در ابسذتان  1334روی زنذان حذت

به کار رفته در مطالعه رضذابیگی و همتذاران ا ذتفاده

پوشش مراکز بهداشتی -درمانی شهر کرمذان صذورت

شد .در این پر شنامه آلفای کرونباخ رفتذار ریذهای

اولیه این مطالعذه کذه عیذین

 8/14و همبستگی بذین آزمذون و بذازآزمون آگذاهی،

شیوع عوامل خطر بیماریهذای قلبذی -عروقذی بذود،

 8/03و رفتار ریهای  8/15محا به شده ا ت (.)11

حج نمونه با فرض این که شیوع عوامذل حذدود 58

میزان آگذاهی بذا ا ذتفاده از  13ذؤال ذه گزینذهای

درصد باشذد و  d=8/85و ذط اطمینذان 304 ،%35

(صحی  ،غلط ،اطتعی ندارر) اندازهگیری شد .به هذر

نفر به د ت آمد کذه بذرای جبذران ریذزش احتمذالی

پا خ صحی نمره  1و به پا خهای غلط و نمذیدانذ

نمونهها 488 ،نفر مورد برر ذی قذرار گرفتنذد .بذرای

ه نمره صفر علق گرفت .رفتار ریهای هذ بذا 18

انتصاب نمونهها ،شهر کرمان به چهذار منطقذه قسذی

ؤال بر ا ذاس مقیذاس پذنج گزینذهای لیتذرت از 1

شد و از هر منطقه ،یک مرکز بهداشذتی -درمذانی بذه

(هیچ وقت) ا ( 5همیشذه) انذدازهگیذری شذد .بذرای

صورت صادفی انتصاب گردیذد .بذا ا ذتفاده از دفتذر

عیین میزان نمره آگاهی و رفتار ریذهای ذه دامنذه

ثبت خانوارهای حذت پوشذش و بذر ا ذاس شذماره

مطلوب ،نسبتاً مطلوب و نامطلوب در نظر گرفته شذد.

خانوار ،از هر مرکز  188نمونه بذه صذورت صذادفی

نمرات حد فاصل بین  8-33/3درصد به عنذوان نمذره

یسذذتما یک انتصذذاب گردی ذد و بذذا مراجعذذه رابط ذین

نامطلوب ،نمرات حد فاصل بذین  33/4-66/6درصذد

بهداشتی به منازل خانوارهذای حذت پوشذش خذود،

به عنوان نمره نسبتاً مطلوب و نمرات بذین 66/1-188

اطتعات از طریق پر شنامه جمعآوری گردید .معیذار

درصد به عنوان نمرات مطلذوب در نظذر گرفتذه شذد

ورود به مطالعه شذامل رضذایت آگاهانذه زنذان مذورد

( .)10بذذرای ذذنجش میذذزان فعالیذذت فیزیتذذی از

ذواد بودنذد

پر شنامه به کار رفته در مطالعه احمذدی طباطبذایی و

پر شنامه و ط رابطین بهداشذتی از طریذق مصذاحبه

همتذذاران بذذا همبسذذتگی بذذین آزمذذون و بذذازآزمون

تمیل گردید.

8/04ا تفاده گردید ( .)13در این قسمت  2ذؤال در

برای گردآوری دادهها از دو پر شنامه ا تفاده شذد

نظر گرفته شد که شامل  -1در هفته گرشذته فعالیذت

پر شنامه اول حاوی اطتعات دموگرافیک نظیر ذن،

بدنی (مانند پیادهروی ،دوچرخه واری ،دویدن و). . .

پریرفت .بر ا اس هد

مطالعه بود .در مواردی که نمونهها کذ
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درصد مذرگ زودرس ناشذی از بیمذاریهذای قلبذی-

وزن ،قد ،میذزان حصذیتت ،وضذعیت أهذل ،میذزان

عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی و ارتباط بین آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده

داشتهاید؟  -2در هر نوبت چند دقیقذه حذر

عصمت رضابیگی داورانی و همکاران

بذدنی

بر حسب کیلوگرر بر قد بذر حسذب متذر بذه ذوان 2

داشتهاید؟ فعالیت فیزیتی کمتر از  158دقیقه در هفته

محا به گردید .نمایه وده بدنی کمتذر از  10/5الغذر،

نامطلوب 158-388 ،دقیقه نسبتاً مطلذوب و بیشذتر از

 10/5-24/3طبیعذ ذی 25-23/3 ،اضذذذافه وزن و  38و

 388دقیقه مطلوب در نظر گرفته شد (.)28

باال ر چاق در نظر گرفته شد (.)4

دخانیات ،ا ترس و انجار آزمایش قند خذون ،چربذی

میانگین و انحرا

معیار ا تفاده شذد .از آزمذونهذای

خذذون ،انذذدازهگی ذری وزن و فشذذارخون از پر شذذنامه

آمذذاری حلیلذذی نظیذذر آزمذذون همبسذذتگی پیر ذذون،

مظلومی محمودآبادی و همتاران بذا آلفذای کرونبذاخ

ا پیرمن ،آنالیز واریانس یک طرفه ،کرو تال والذیس،

 8/12ا تفاده گردید ( .)21در زمینه ا تعمال دخانیات

ی مستقل و من ویتنی یو نیز ا تفاده گردید .جزیه و

در فرد و خانواده ؤاالت به صورت بلی و خیر بذود.

حلیل دادهها بذا ا ذتفاده از نذررافذزار آمذاری SPSS

یک ؤال ه در زمینه ا ترس بود به این صورت که

نسصه  21انجار گرفت .ط معنذیداری  P<8/85در

در زندگی روزمره چقذدر دچذار ا ذترس مذیشذوید

نظر گرفته شد.

(اصتً-کمی -متو ط-زیاد) .قذد افذراد بذا ا ذتفاده از
متر نواری ثبیت شده بر دیوار ،در وضعیت ایستاده و

یافتهها

میذذانگین ذذن زنذذان مذذورد برر ذذی ،42/11±1/48

بدون کفذش انذدازهگیذری شذد .وزن هذ بذا حذداقل
پوشش و بدون کفش با ا ذتفاده از ذرازوی دیجیتذال

میانگین شاخص وده بدنی  25/83±4/15بود و اکثذر

اندازهگیذری شذد .در نهایذت نمایذه ذوده بذدن افذراد

زنان مورد مطالعه متأهل بودند( .)%03ایر مشصصات

 )BMI( Body Mass Indexبرا ذاس قسذی وزن

دموگرافیک در جدول  1نشان داده شده ا ت.

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان
تعداد(درصد)

آماره توصیفی
متغیرهای دموگرافیک
الغر (کمتر از )10/1

نمایه توده بدنی

سطح تحصیالت

رضایت از وضعیت مالی
خانواده
ارزیابی وضعیت سالمت

جمع کل

122

(11)4/0

طبیعی ()10/1-24/1

(111)44/6

اضافه وزن ()21-21/1

(111 )94/0

چاق (بیشتر از )94

(91)1/0

ابتدایی

(61)16/2

راهنمایی

(90)1/1

متوسطه

(91 )4/0

دیپلم

(146 )96/1

دانشگاهی

(124 )94

راضی

(14 )14/2

تا حدودی راضی

(114)40/1

ناراضی

(141)94/9

خوب

(164)41

متوسط

(111)40/0

بد

(41)14/2
(444)144
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بذذرای ذذنجش ذذایر مت یرهذذا از جملذذه ا ذذتعمال

از آزمونهای آماری وصیفی برای محا به فراوانذی،

عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی و ارتباط بین آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده

عصمت رضابیگی داورانی و همکاران

بیشترین ه عوامل خطر در ابتتء بذه بیمذاریهذای

این بیماریها را دیابت ( ،)%13/5ا ذتعمال دخانیذات

قلبی -عروقی بذه ر یذب عبذارت بودنذد از ا ذترس

( )%18/2و ابقه بیماری قلبذی -عروقذی ( )%1/2بذه

روزانذذه ( ،)%11/1عذذدر فعالیذذت فیزیتذذی( )%62/1و

خود اختصاص داده بودند (جدول )2

اضافه وزن و چاقی ( .)%41/5کمترین ذه در بذروز

آماره توصیفی

تعداد(درصد)

متغیرهای مورد بررسی

استرس

(204)41/4

عدم فعالیت فیزیکی

(211)62/4

اضافه وزن و چاقی()BMI>25

(119 )44/1

رفتار تغذیهای نامناسب

(101 )46/2

سابقه بیماری قلبی عروقی در بستگان درجه یک

(144 )42/1

استعمال دخانیات در خانواده

(144 )96/4

سابقه فشار خون باال

(00 )21/1

سابقه اختالل چربی خون

(61 )14/2

دیابت

(14)19/1

استعمال دخانیات در فرد

(41 )14/2

سابقه بیماری قلبی -عروقی

(21)4/2

نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس نشان داد در

 33/32±5/25از  58نمره بود .آگاهی  %61/2از زنان

طوح مصتلف حصیلی ،فاوت آماری معنیداری

مورد برر ی در زمینه رفتارهای پیشگیری کننده از

ریهای ( )P<8/8881وجود

بیماریهای قلبی -عروقی ،در ط مطلوب و رفتار

داشت .همچنین برا اس نتایج حاصل از آزمون

نامطلوب ارزیابی

بین میانگین رفتار
کرو تال والیس اختت

آماری معنیداری بین ط

ریهای  %46/2از آنان در ط

گردید .میانگین فعالیت فیزیتی در زنان حت مطالعه

حصیتت و میانگین نمره آگاهی ( )P=8/880و

 52/13±0/53دقیقه در هفته به د ت آمد .نها %35/6

میانگین نمره فعالیت فیزیتی ( )P=8/885مشاهده

افراد فعالیت فیزیتی را در یک هفته قبل گزارش

شد .به عبارت دیگر زنان با حصیتت باال ر امتیاز

نمودند که از بین آنها  %65/4فعالیت فیزیتی

باال ری در طوح آگاهی ،فعالیت بدنی و رفتار ریه

نامطلوب %23/5 ،نسبتاً مطلوب و  %4/3فعالیت

ای داشتند.

فیزیتی مطلوب داشتند.

در این مطالعه ،بیشترین میزان آگاهی افراد از عوامل

همبستگی مثبت و معنیداری بین آگاهی زنان و

خطر بیماریهای قلبی -عروقی ،مربوط به اضافه وزن

رفتار ریهای ( ،)P<8/8881آگاهی زنان و فعالیت

دخانیات ( )%38/2و

بدنی ( )P=8/881و فعالیت بدنی و رفتار ریهای

روغنها

( )P<8/8881مشاهده شد ،به این معنی که آگاهی

( )%51/0بود .از مجموع  13امتیاز ،میانگین نمره

بیشتر منجر به افزایش فعالیت بدنی و ار قاء رفتارهای

آگاهی  3/38±2/63و میانگین امتیاز رفتار ریهای

ریهای پیشگیری کننده از بیماریهای قلبی -عروقی

و چاقی ( )%31و مصر

کمترین میزان آگاهی درباره مصر
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جدول  :2توزیع فراوانی عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی در زنان مورد بررسی

عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی و ارتباط بین آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده

شده بود .میانگین امتیاز آگاهی در زنانی که فعالیت

عصمت رضابیگی داورانی و همکاران

طور معنیداری بیشتر بود (جدول .)3

فیزیتی داشتند و رفتار ریهای آنها ال ر بود به
جدول  :3ارتباط بین وضعیت شاخص های سنجش عملکرد با میانگین نمرات آگاهی از عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی در زنان مورد بررسی
تعداد(درصد)

آگاهی

انحراف معیار  ±میانگین نمره

P-Value

شاخصهای سنجش
عملکرد
استعمال دخانیات در خانواده
استعمال دخانیات در فرد

فعالیت فیزیکی

رفتار تغذیهای

دارد

(144)96/41

1/44±2/46

ندارد

(219 )69/21

14/41±2/12

دارد

(41 )14/21

14/44±2/91

ندارد

(911 )01/41

1/00±2/66

دارد

(141 )94/21

14/11±2/49

ندارد

(211 )62/41

1/14±2/04

مطلوب یا نسبتاً مطلوب

(211)19/0

14/94±2/26

نامطلوب

(101 )46/2

0/11±9/10

*

4/24

*

4/11

*

4/442

**>4/4441

*Mann-Whitney u

نتایج جدول  4اختت

آماری معنیداری بین میانگین

نمره آگاهی زنان مبتت به دیابت و زنان

( )P=8/883نشان میدهد.

ال

جدول  :4ارتباط بین عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی با میانگین نمرات آگاهی از این عوامل در زنان مورد بررسی
آگاهی

تعداد(درصد)

عوامل خطر
سابقه اختالل چربی خون

سابقه فشار خون باال

سابقه دیابت

سابقه بیماری قلبی عروقی

سابقه بیماری قلبی -عروقی در بستگان درجه یک

استرس

اضافه وزن و چاقی()BMI>25

انحراف معیار  ±میانگین نمره

*P-Value

آگاهی
دارد

(61 )14/2

14/19±2/41

ندارد

(991 )02/0

1/06±2/64

دارد

(00 )21/1

14/12±2/09

ندارد

(912 )40/1

1/04±2/14

دارد

(14 )19/1

14/01±1/04

ندارد

(946 )06/1

1/46±2/44

دارد

(21)4/2

14/62±2/24

ندارد

(941 )12/0

1/01±2/61

دارد

(144 )42/1

14/14±2/20

ندارد

(294 )14/1

1/49±2/01

دارد

(204 )41/4

1/0±2/66

ندارد

(119 )20/2

14/40±2/14

دارد

(119)44/1

1/04±2/11

ندارد

(244)12/1

1/19±2/41

4/10

4/41

4/449

4/40

4/91

4/92

4/41
*Mann-Whitney u
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آگاهی

عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی و ارتباط بین آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده

عصمت رضابیگی داورانی و همکاران

مطابق با جدول  5بین میانگین آگاهی زنانی که اقدار

معنی افرادی که اقدار به انجار آزمایش قند ،چربی

به انجار آزمایش قند ( )P=8/881و چربی خون

خون و اندازهگیری وزن و فشار خون طی شش ماه

( )P<8/8881همچنین وزن ( )P=8/881و فشار

گرشته نموده بودند ،از آگاهی بیشتری برخوردار

خون ( )P=8/885طی شش ماه گرشته داشتند با

بودند.

ایر افراد اختت

جدول  :5ارتباط بین اقدامات پیشگیری کننده با آگاهی از عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی در زنان مورد بررسی
آگاهی

تعداد (درصد)

انحراف معیار  ±میانگین نمره آگاهی

*P-Value

اقدامات پیشگیری
کننده
آزمایش چربی خون
آزمایش قند خون
اندازه گیری فشار خون
اندازه گیری وزن

بله

(161)44/2

14/44±1/10

خیر

(291 )11/0

1/94±2/06

بله

(144 )42/1

14/42±2/11

خیر

(294 )14/1

1/12±2/06

بله

(241 )64/2

14/11±2/44

خیر

(111)91/0

1/44±2/01

بله

(244 )64/1

14/24±2/99

خیر

(194 )92/1

1/21±9/46

<4/4441
4/441
4/441
4/441
*Mann-Whitney u

بحث و نتیجهگیری

در مطالعه حاضر ،بیشترین فراوانی عوامل خطر
بیماریهای قلبی -عروقی مربوط به ا ترس بود .در
مطالعه واحدیان عظیمی و همتاران ا ترس مه رین
عامل خطر در مبتتیان به انفارکتوس قلبی بود و
میانگین شدت ا ترس در زنان به طور معنیداری
بیشتر از مردان گزارش شد ( .)22در مطالعهای
آیندهنگر که بر روی افراد  48-13اله در ژاپن انجار
شد ،زنانی که ا ترس باال را گزارش کرده بودند خطر
مرگ ناشی از تته م زی و قلبی در آنها  2برابر
بیشتر از ایر زنان بود ( .)23در برر ی متاآنالیز
 Roestو همتاران نتایج حاصل از بیست مقاله نشان
داد افراد مضطرب بیشتر در معرض خطر بیماری
کرونر قلب و مرگ و میر ناشی از آن بودند (.)24
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فشارهای روانی ناشی از مسا ل اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و غیره مصصوصاً در قشر کذ درآمد ،بر
افزایش

طذ

ا ترس و

ایر عوامل خطر

بیماریهای قلبی -عروقی أثیر دارد .ا ترس باال
عتوه بر أثیر مستقی بر مت یرهای فیزیولوژیک ،بر
عوامل خطر رفتاری از قبیل مصر

دخانیات ،التل و

کاهش فعالیت بدنی نیز أثیرگرار ا ت.
عدر فعالیت فیزیتی دومین ه را در عوامل خطر
بیماریهای قلبی-عروقی در این مطالعه به خود
اختصاص داده بود 35/6 .درصد زنان فعالیت بدنی را
در هفته قبل گزارش نمودند و نها  4/3درصد از
آنها عملتردشان مطلوب بود .در مطالعهای در مینو
در قزوین ،بیشترین فراوانی عوامل خطر در زنان
مربوط به ک

حرکی بود و  13/4درصد زنان فعالیت
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معنیداری مشاهده شد ،بدین

عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی و ارتباط بین آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده

عصمت رضابیگی داورانی و همکاران

بدنی نداشتند ( .)25نتایج حاصل از یک برر ی در

در این حقیق درصد قابل وجهی از زنان ()%46/2

زنجان نشان داد نها  %23/6زنان در زمینه ورزش

رفتار

ریهای نامنا ب داشتند .در مطالعه آوازه و

عملترد خوب داشتند ( .)26رمضانخانی و همتاران

همتاران ،نها  %24/1زنان در زمینه

در مطالعه خود نشان دادند فقط  %13/1دانشجویان

عملترد خوب بودند ( .)26برا اس نتایج حاصل از

زن فعالیت بدنی مطلوب داشتند ( .)28مقایسه نتایج

برر ی آزادبصت و همتاران برنامه غرایی  %13/3از

این مطالعه با پووهشهای ذکر شده حتایت از

بزرگساالن هرانی نیازمند اصتح و

ییر میباشد

فاوت در میزان فعالیت فیزیتی زنان در گروهها و

( .)32مطالعات کوهورت نشان دادهاند الگوی غرایی

جوامع مصتلف دارد ،اما نتایج همه این حقیقات

ال رابطه معنیداری با کاهش خطر تته قلبی،

بیانگر عدر فعالیت بدنی منا ب در اکثر زنان ایرانی

تته م زی و بیماری عروق کرونر در زنان دارد
( .)16،33حقیقتدو ت و همتاران در مطالعه خود

در مطالعه حاضر  %41/6زنان ،شاخص وده بدنی

به این نتیجه ر ید الگوی غرایی ال با همه عوامل

طبیعی داشتند .در مطالعه صادقی و همتاران نها در

خطر بیماریهای قلبی-عروقی در زنان ار باط

 %31/5از زنان شاخص وده بدنی طبیعی بود و با

معتو ی داشت ( .)34امروزه با وجه اشت ال زنان و

افزایش این شاخص میانگین و شیوع اختتالت قند و

محدودیتهای زمانی ممتن ا ت شرایط برای هیه

چربی خون ،میانگین دور کمر و فشار خون افزایش

غرای ال فراه نباشد ،همچنین آگهیهای بلی ا ی

معنیداری یافت ( .)21در برر یهای انجار شده

و طع مطلوب فست فودها می واند بر رفتار ریه

شیوع اضافه وزن و چاقی در زنان بیش از مردان

ای نا ال أثیرگرار باشد.

گزارش شده و نتایج حاصل از مطالعات مصتلف

در مطالعه حاضر %18/25 ،زنان مصر

دخانیات را

گویای باال بودن شیوع اضافه وزن و چاقی در بین

گزارش کردند .در مطالعهای در بوشهر  13/85درصد

زنان ا ت ( .)25-38در مطالعهای در کرمان شاخص

زنان قلیان ا تعمال میکردند و  8/1درصد یگاری

وده بدنی شایع رین عامل خطر بیماریهای قلبی-

بودند ( .)35در پووهشی در ا تان منان  %2زنان

عروقی شناخته شد ( .)20در مطالعهای آیندهنگر

( )36و در قزوین  8/0درصد زنان حت مطالعه

چاقی و اضافه وزن به طور معنیداری با افزایش خطر

مصر

دخانیات را گزارش نمودند ( .)25در برر ی

بیماری عروق کرونر در زنان ار باط داشت (.)31

غضنفری و همتاران که در هر دو جنس در کرمان

احتماالً ییر در بک زندگی از جمله رفتار ریهای

انجار شده بود %1/25 ،افراد ا تعمال دخانیات داشتند

نا ال و کاهش فعالیت بدنی در افزایش وزن زنان

( .)20در پووهشی  %2/3زنان مناطق رو تایی کرمان

أثیر داشته ا ت .با وجه به این مطالعه ،اکثر افراد

یگاری بودند ( .)31نتایج این مطالعه حتایت از

ا ترس زیادی را گزارش نمودند با وجود آگاهی از

افزایش مصر

دخانیات در زنان کرمان نسبت به

عوامل خطر ،عدر وجه به فعالیت فیزیتی ،پرخوری

گرشته دارد .با وجه به این که مصر

و ریه نامنا ب ممتن ا ت ریشه در بسیاری از

زنان ،قابل پریرش نیست احتماالً این افزایش ناشی از

مشتتت روحی -روانی داشته باشد.
126

گرایش به مصر

یگار و ط

باالی قلیان در میان زنان ا ت.
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ا ت.

ریه دارای
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عوامل خطر بیماریهای قلبی -عروقی و ارتباط بین آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده

 %31زنان در مطالعه حاضر در معرض دود دخانیات

کلسترول ار LDL-C ،و HDL-Cدر زنان بیشتر از

ایرین بودند .در مطالعه رشیدیپور و همتاران

مردان بود ( .)23افزایش اختتالت چربی خون در

نمیکردند در

ییر در شیوه زندگی و

 %26/3زنانی که دخانیات مصر

افراد ،می واند ناشی از

جوادی و همتاران انجار شد %32/6 ،بستگان درجه

 %13/5زنان حت مطالعه عنوان کردند که مبتت به

یک زنان یگار میکشیدند ( .)25از آنجا که هر

دیابت هستند .در مطالعه کرمی و همتاران شیوع

جامعه رکیب نی ،نوادی و فرهنگی خاصی دارد،

دیابت در زنان بیشتر از مردان و  %0/1گزارش شد

نتایج متفاو ی از ا تعمال دخانیات و ط زنان،

( .)41در مطالعه حسینخانی و همتاران  %13/3زنان

همچنین بستگان آنها در جوامع مصتلف گزارش شده

و  %3/0مردان دیابت داشتند ( .)38در مطالعهای شیوع

ا ت.

دیابت در زنان چینی  %11بود ( .)42در مطالعهای

در پووهش حاضر  21/3درصد زنان ابقه فشار

یستما یک و متاآنالیز که به برر ی  64مطالعه

خون باال داشتند .در پووهشی که در زنان رو تایی

کوهورت پرداخته بود ،خطر ابتتء به تته م زی در

کرمان انجار شد %14/3 ،مبتت به پرفشاری خون

زنان مبتت به دیابت به طور معنیداری بیشتر از مردان

بودند ( .)30در مطالعه جوادی و همتاران  %1/6زنان

بود ( .)43دلیل فاوت در یافتههای مطالعات مصتلف

ابقه فشارخون باال را ذکر کردند ( .)25در مطالعهای

می واند ناشی از فاوت در رکیب نی ،نوادی ،شیوه

شیوع فشارخون باال در زنان کشورهای در حال

زندگی و اختت

زمانی پووهشها باشد.

و عه  %38/5و در کشورهای پیشرفته  %33بود

در این مطالعه آگاهی  %61/2از زنان مورد برر ی

( .)33مطالعات نشان دادهاند حدود  %54تته م زی

در ط

آگاهی،

و  %41بیماری ایستمیک قلب ناشی از فشارخون باال

فعالیت بدنی و رفتارهای ریهای پیشگیری کننده از

ا ت ( .)48در این مطالعه درصد زنان مبتت به فشار

بیماریهای قلبی -عروقی ار قاء یافته بود .در مطالعه

خون باال ر از مطالعات مشابه میباشد که جامعه مورد

آوازه و همتاران آگاهی اکثریت زنان ،در ار باط با

مطالعه و زمان انجار مطالعات می واند از دالیل

نقش ورزش و

در پیشگیری از

متفاوت بودن نتایج گزارش شده در پووهشهای

بیماریهای قلبی -عروقی در ط مطلوبی بود (.)26

مصتلف باشد.

در مطالعهای اکثریت زنان آمریتایی هندی بار در

در این مطالعه  %1/2زنان بیماری قلبی -عروقی

مطلوب بود و با افزایش

ریه

ال

ط

رابطه با دیابت و بیماریهای قلبی-عروقی از ط

داشتند .ابقه چربی خون باال در این پووهش %11/2

آگاهی مطلوبی برخوردار بودند ( Mosca .)44و

گزارش شد .در مطالعه جوادی و همتاران %13/0

همتاران در مطالعه خود به این نتیجه ر ید آگاهی

زنان ابقه چربی خون باال را گزارش نمودند (.)25

زنان در زمینه بیماریهای قلبی -عروقی نسبت به

که کمتر از مطالعه حاضر میباشد .در مطالعه یو فی

گرشته افزایش قابل وجهی یافته ا ت ( .)45احتماالً

نیا و امانی اختتل چربیهای خون شیوع باالیی در

د تر ی زنان به منابع مصتلف آموزشی از جمله کتب

داشت و اختتل

و نشریات پزشتی و منابع التترونیتی همچنین

جمعیت باالی  38ال شهر ارا
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معرض دود قرار داشتند ( .)36در پووهشی که و ط

عادات غرایی نامنا ب باشد.
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عصمت رضابیگی داورانی و همکاران

اجرای برنامه غربالگری دیابت و فشارخون در طوح

به مراجعات مترر به پزشک ،همچنین کسب

ارا ه خدمت طی الهای اخیر بر ار قاء ط آگاهی

اطتعات در زمینه بیماری خود از منابع مصتلف،

زنان أثیر داشته ا ت.

نسبت به ایر افراد آگاهی بیشتری دارند .همچنین

خطر بیماریهای قلبی-عروقی مربوط به اضافه وزن و

ارا ه شده در برنامه غربالگری و کنترل دیابت و

چاقی و مصر
درباره مصر

دخانیات و کمترین میزان آگاهی

فشارخون در نظار تمت باشد.

روغنها بود .در مطالعه کاظمی و

در این مطالعه زنانی که اقدار به انجار آزمایش قند و

همتاران نیز بیشترین میزان آگاهی جانبازان و

چربی خون همچنین اندازهگیری وزن و فشار خون

همسران آنها مربوط به چاقی و اضافه وزن بود

طی شش ماه گرشته داشتند ،نسبت به ایر افراد

( .)46در مطاله جوادی و همتاران بیش از  %38افراد

آگاهی بیشتری داشتند .در مطالعهای در زابل %36

از أثیر چاقی و دخانیات بر روی بیماریهای قلبی-

زنان مبتت به فشارخون از بیماری خود اطتع نداشتند

عروقی آگاه بودند ( .)25با وجه به بلی ات ر انهها

( .)58در مطالعهای  %63از بیماران بیان کردند به

در زمینه کاهش وزن و بیماریهای مر بط با چاقی

موقع از بیماری خود باخبر نشدهاند ( .)51با وجه به

همچنین عتقمندی زنان به نا ب اندار ،می واند از

این که بیماریهای مزمن ممتن ا ت الها بدون

دالیل باال بودن اطتعات زنان در این زمینه باشد.

عتمت باشند الزر ا ت اطتعر انی در زمینه اهمیت

در این مطالعه افرادی که حصیتت باال ری داشتند

انجار غربالگری دیابت و فشارخون که در مراکز

از آگاهی بیشتری برخوردار بودند و رفتار ریه ال

بهداشتی -درمانی به صورت رایگان در حال اجرا

ر و فعالیت بدنی بیشتری داشتند .ایر مطالعات نیز

ا ت ،ارا ه گردد.

به نتایج مشابهی د ت یافتند ( .)46،41با وجه به این

نتایج این مطالعه مؤید آن ا ت آگاهی از عوامل

که افراد حصیل کرده از آگاهی بیشتر و وضعیت

خطر بیماریهای قلبی -عروقی با رفتارهای پیشگیری

اقتصادی -اجتماعی باال ری برخوردارند دارای عادات

کننده از این بیماریها از جمله انجار آزمایشهای

غرایی ال ری هستند و بیشتر مبادرت به ورزش

مربوطه ،اندازهگیری وزن و فشار خون ،انجار فعالیت

مینمایند.
یافته های حاصل از این پووهش نشان داد امتیاز
آگاهی بیماران دیابتی نسبت به افراد ال باال ر بود.

فیزیتی و رفتار

ریهای

ال

ار باط دارد؛ لرا

افزایش اطتعر انی و مداختت منا ب می واند در
پیشگیری از بیماریهای قلبی -عروقی مؤثر باشد.

در مطالعه  Shresthaو  Nagraاکثریت بیماران مبتت
به دیابت از آگاهی مطلوبی در زمینه رژی غرایی،

پیشنهادها

کنترل قند خون و مراجعه به پزشک برخوردار بودند

با وجه به نامنا ب بودن شیوه زندگی در زنان ،الزر

( .)40در مطالعه شمسی و همتاران میزان آگاهی زنان

ا ت اطتعر انی و ارا ه آموزشهای الزر از طریق

مبتت به دیابت  51/1درصد بود و با افزایش آگاهی

تمت،

عملترد آنان نیز بهبود یافته بود ( .)43بیماران با وجه
120

ر انههای ار باط جمعی ،کارکنان نظار
پزشتان و داوطلبین

تمت برای پیشگیری از
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 نگرش و،آگاهی
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مداخله آموزشی بر ار قاء ط

. عروقی به طور جدی انجار گردد-بیماریهای قلبی

عملترد زنان شهر کرمان در زمینه عوامل خطر

همچنین وصیه میشود این حقیق در ایر گروهها و

 عروقی» بود که به منظور عیین-بیماریهای قلبی

در هر دو جنسیت صورت پریرد و برا اس آن

محتوای آموزشی مورد نیاز برای مداخله آموزشی

.مداختت آموزشی مؤثری طراحی و اجرا گردد

مورد ا تفاده قرار گرفت که بدین و یله نهایت شتر
 همچنین از مدیریت محترر.و قدردانی به عمل میآید

سپاسگزاری

 کارشنا ان مراکز،مرکز بهداشت شهر تان کرمان

34/281 این مقاله حاصل طرح حقیقا ی به شماره

 داوطلبین تمت و کلیه افرادی که،درمانی-بهداشتی

مصوب معاونت محترر حقیقات و فناوری دانشگاه

.  پا گزاری،ما را در این مطالعه یاری نمودند

علور پزشتی کرمان حت عنوان «برر ی أثیر
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Abstract
Introduction: Cardiovascular diseases are the main causes of mortality and disability in the
world. Many risk factors are involved in cardiovascular diseases including hypertension, high
cholesterol, overweight and obesity, smoking, diabetes, inadequate physical activity,
unhealthy diet. The aim of this study was to evaluate cardiovascular diseases risk factors and
the relationship between knowledge level and preventive behaviors for cardiovascular
diseases among women in Kerman.
Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was performed on 400 women in
Kerman. Participants were selected using multistage cluster sampling method. Data were
collected using demographic questionnaire and a questionnaire about cardiovascular disease
risk factors, knowledge, nutritional behavior, and physical activity. Data were analyzed using
Pearson’s correlation, Spearman, one-way ANOVA, Kruskal wallis test and Mann-Whitney U
test by SPSS 21.
Results: The average age of women was 42.11±1.40 years. Daily stress (71.75%) and
inadequate physical activity (62.75%) were the most common risk factors among the
participants. There was a significant positive relationship between knowledge and nutritional
behavior (P<0.0001) and physical activity (P=0.001). The mean score of knowledge in
women who had tested their blood sugar, cholesterol, weight, and blood pressure over the past
six months was significantly high.
Conclusion: The results showed that there is a relationship between knowledge level and
preventive behaviors for cardiovascular diseases; therefore, increasing knowledge level
through appropriate interventions may effectively prevent cardiovascular diseases.
Keywords: Knowledge, Preventive Behavior, Risk Factors, Cardiovascular Diseases, Women.
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