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 دهنده سالمت بر خودمراقبتی در مبتالیان به پرفشاری خونبررسی تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء
 

 ، کارشناس ارشد پرستاری سالمت جامعه 1زهرا احمدی

 ، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه2* لیال بهمنی

 ،کارشناس ارشد پرستاری سالمت جامعه 3مرحمت فراهانی نیا

 ، کارشناس ارشد آمار4حمید حقانی

 

 خالصه  

 پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش بر خودمراقبتی در مبتالیان به پرفشاری خون اولیه انجام شد. هدف.

باشد. های مزمن است که نیازمند رفتارهای خودمراقبتی می         های بدن، یکی از بیماری     پرفشاری خون با ایجاد عوارض جدی در ارگان         زمینه.  

 تواند به کاهش بروز عوارض کمک نماید.آموزش با افزایش توان خودمراقبتی در این بیماران می

کننده به درمانگاه بیمارستان شهید رحیمی شهر خرم آباد،         تجربی، از بین مبتالیان به پرفشاری خون اولیه مراجعه        در این مطالعه نیمه   روش کار.   

 35نفر( و کنترل )     35نفر به روش در دسترس انتخاب و به شکل غیرتصادفی در دو گروه آزمون )                 601وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان،       

ها با استفاده از پرسشنامه، قبل و یک ماه بعد از مداخله گردآوری شدند. گروه آزمون در سه جلسه آموزشی درباره                             نفر( قرار گرفتند. داده    

 SPSSها در نرم افزار     های معمول را دریافت کردند. داده     دهنده سالمت در سه هفته متوالی شرکت کردند. گروه کنترل فقط درمان           رفتارهای ارتقاء 

 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. 44نسخه 

نمره خودمراقبتی گروه     دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک و مشخصات مربوط به بیماری تفاوت معنادار آماری نداشتند. میانگین                    ها.یافته

با انحراف    /13و در گروه آزمون، به ترتیب،          6332با انحراف معیار      3325و    63/1با انحراف معیار      3355کنترل، قبل و بعد از مداخله، به ترتیب،          

دار آماری  بود. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد خودمراقبتی قبل از مداخله در دو گروه اختالف معنا                 4365با انحراف معیار      62321و    4326معیار  

(، لذا از آنالیز کوواریانس برای بررسی معناداری بعد از مداخله استفاده شد که نشان داد                        =03004Pداشت و در گروه مداخله باالتر بود )          

 (.  ≥030006P)خودمراقبتی گروه آزمون بعد از مداخله به طور معناداری باالتر از گروه کنترل و ناشی از اثر مداخله بود 

شود. لذا فراهم نمودن    دهنده سالمت، موجب بهبود خودمراقبتی در مبتالیان به پرفشاری خون اولیه می              آموزش رفتارهای ارتقاء  گیری.  نتیجه

 تواند در افزایش توان خودمراقبتی این بیماران موثر باشد.زمینه برای آموزش مبتالیان به پرفشاری خون می

 

 دهنده سالمتپرفشاری خون، خودمراقبتی، آموزش، رفتارهای ارتقاءها: کلیدواژه
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 مقدمه
ای از مشکالت مربوط به     های مزمن غیرواگیر بخش عمده    یافته بیماری در کشورهای در حال توسعه و در بسیاری از کشورهای توسعه          

کننده با پاتولوژی غیرقابل درمان،     های مزمن و ناتوان   (. این بیماری  1333دهند )طاهر و همکاران،     سالمتی را به خود اختصاص می     
های مزمن، پرفشاری خون است که      ترین بیماری(. یکی از شایع1334ها در جهان هستند )برزو و همکاران، درصد از مرگ 06مسئول 

(. شیوع باالی    1333تواند تاثیر منفی بر کیفیت زندگی بیماران بگذارد و حتی منجر به مرگ شود )نجفی قزلجه و همکاران،                        می
پرفشاری خون در سراسر جهان و ایجاد عوارض جدی در ارگان های بدن، این بیماری را به مشکل عمده سالمتی جوامع تبدیل                           

درصد   12/1میلیون مرگ در جهان است و این میزان سالیانه حدود              5/7(. پرفشاری خون عامل     1334است )بهزاد و همکاران،     کرده
شود و در   به دلیل ایجاد ناتوانی می     “ سال از دست رفته عمر     ”میلیون    57دهد. پرفشاری خون باعث      ها را تشکیل می    تمام مرگ 

(. در سراسر جهان پرفشاری خون بیش از       1332های از دست رفته عمر است )جلیلیان و همکاران، درصد کل سال 5/3مجموع، عامل 
(. 2614است و عامل خطر اصلی مرگ یا معلولیت است )داسگوپتا و همکاران،               درصد جمعیت بزرگسال را تحت تاثیر قرار داده          46

 (.1330درصد است ) فاتح کرداری و همکاران،  37و  35شیوع پرفشاری خون در مردان و زنان ایران به ترتیب، 
درصد موارد پرفشاری خون از نوع اولیه است که تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیک است و عوامل خطر آن                         37تا    36تقریبا  

شامل عوامل قابل اصالح مانند چاقی، افزایش نمک مصرفی، الکل، سبک زندگی کم تحرک، استرس، رژیم غذایی و عوامل خطر                       
درصد موارد پرفشاری خون از نوع ثانویه و ناشی از سایر                16تا    7غیر قابل اصالح شامل وارثت، جنس، سن و نژاد است. فقط               

شناختی، حاملگی و واکنش به داروها است )میرزایی علویجه و              ریز، عصب ها مانند اختالالت کلیوی، عروقی، غدد درون        اختالل
شود و باالخره   (. پرفشاری خون اولیه معموال از اواخر دهه سوم تا اوایل دهه پنجم زندگی به صورت ناپایدار شروع می    1331همکاران، 

(. خودمراقبتی وکنترل پرفشاری خون از اهمیت خاصی برخوردار است          1332یار جهرمی و همکاران،     کند )کریم وضعیتی ثابت پیدا می   
 (.1333(. پرفشاری خون  در صورت خودمراقبتی مناسب قابل کنترل است )شاهبداغی وهمکاران، 1334)بهزاد و همکاران، 

کنترل نامناسب پرفشاری خون به عوامل مختلفی از جمله عدم تبعیت از رژیم درمانی مرتبط با آن بستگی دارد )داسگوپتا و همکاران،              
شده و انجام رفتارهای ناسالم مانند      های انجام (. عدم انجام رفتارهایی از قبیل ورزش، رژیم غذایی و مصرف داروها طبق توصیه             2614

دهنده سالمت  (. طبق نظریه پندر، رفتارهای ارتقاء     1332های کنترل نامناسب پرفشاری خون هستند )جلیلیان،        سیگار کشیدن، مصداق  
شامل هرگونه اقدامی هستند که برای افزایش حفظ سطح سالمت و خودشکوفایی فرد و یا یک گروه صورت گیرد )حسنی و                              

های جسمی، مدیریت   ای سالم، فعالیت  ترین رفتارهای خودمراقبتی ارتقاءدهنده سالمت شامل رفتارهای تغذیه        (. مهم 1334همکاران،  
(. در واقع،   1333پذیری در قبال وضعیت سالمتی هستند )آزادبخت و همکاران،          فردی، رشد معنوی و مسئولیت    استرس، ارتباطات بین  

ارتقای سالمت علم و هنر تغییر سبک زندگی به منظور رسیدن به کمال مطلوب است و شامل رفتارهایی است که طی آن، فرد به                           
تغذیه مناسب، ورزش منظم، دوری از رفتارهای مخرب، بهبود عملکرد با وجود بیماری، کنترل عواطف و احساسات و کنار آمدن با                         

 (.1334پردازد )برزو و همکاران، استرس و مشکالت ناشی از بیماری و استقالل و سازگاری می
خودمراقبتی شامل کنترل منظم فشارخون، کاهش نمک مصرفی، عدم مصرف سیگار، انجام ورزش، اجتناب از فشارهای روانی، تغذیه                  

(. در صورت تشخیص زودهنگام پرفشاری      1336سالم، کاهش وزن و مصرف مرتب دارو طبق تجویز پزشک است )براتی و همکاران،               
توان از طریق تغییر رفتارهای بهداشتی مثل کنترل وزن، ترک سیگار، سطح فعالیت بدنی باالتر، کاهش نمک مصرفی، عدم                    خون می 

(. بدون آموزش بیماران و شرکت آنها در         2610مصرف الکل  و رژیم غذایی سالم، فشار خون را کاهش داد )پترسون و همکاران،                   
 (.1334تر باشد )نجفی قزلجه و همکاران، تواند پرهزینههای سالمتی میمراقبت از خود، انجام مراقبت

تواند باعث بهبود کیفیت زندگی مبتالیان به پرفشاری خون شود )نجفی قزلجه و همکاران،                  ای خودمراقبتی می  آموزش چندرسانه 
(. یک مطالعه که با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی در مبتالیان به پرفشاری خون انجام شد نشان داد که برنامه آموزشی در                        1334

( نیز در مطالعه خود ضمن       2617(. لینگ لیو و همکاران )      1332راد و همکاران،     کنترل بیماری پرفشاری خون موثر است )ایزدی        
های آموزشی باعث بهبود توانایی بیماران      بررسی تاثیر برنامه آموزشی در بیماران مبتال به نارسایی احتقانی قلب نشان دادند که برنامه              

( مشخص شد که خودمراقبتی در بیماران مبتال به پرفشاری خون باعث 2616شود. در مطالعه گالین و همکاران )و مراقبت از خود می
 شود.کاهش فشار خون سیستولیک در این بیماران می

آموزش بهداشت در زمینه عوامل خطر قابل تعدیل، سبک زندگی و نیز تغییر نگرش بیماران نسبت به وضعیت خود برای اتخاذ                            
(. ارتقای رفتارهای مرتبط با سالمت، منجر به حفظ          1333رسد )خیبر و همکاران،     رفتارهای ارتقاءدهنده سالمتی ضروری به نظر می      
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درصد علل    73های مراقبت سالمتی خواهد شد. نزدیک به         عملکرد و استقالل افراد و افزایش کیفیت زندگی آنها و کاهش هزینه             
های سازمان  ، قطعنامه “منشور اوتاوا ”مرگ افراد با سبک زندگی و رفتارهای غیربهداشتی آنها ارتباط دارد. بر این اساس و بر مبنای                    

نیاز سالمت به صورت جدی     پیرامون موضوع ارتقای سالمت منتشر شد، آموزش به عنوان پیش            1310جهانی بهداشت، که در سال      
دهد که اکثر افراد    ( نشان می  1334های مطالعه بهرامی و همکاران )      (. یافته 1334مورد تاکید قرار گرفته است )حسنی و همکاران،          

اند که دارای   دانند، ولی اظهار داشته   اند و خود را در امر خودمراقبتی فعال می          علیرغم اینکه خود را عالقمند به خودمراقبتی دانسته        
دهند که جهت ارتقای عملکرد خودمراقبتی، دانش افراد افزایش          ها پیشنهاد می  دانش خودمراقبتی نیستند، و محققان بر اساس یافته        

یابد. علیرغم نقش آموزش در ارتقای خودمراقبتی در بیماران مزمن از جمله پرفشاری خون، برنامه آموزشی جهت بیمارانی که به                         
کنند وجود ندارد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش رفتارهای             های خصوصی مراجعه می   صورت سرپایی به درمانگاه یا مطب      

کننده به درمانگاه قلب بیمارستان شهید رحیمی شهر         ارتقاءدهنده سالمت بر خودمراقبتی در بیماران مبتال به پرفشاری خون مراجعه            
 خرم آباد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد.

 

 هامواد و روش
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش، مبتالیان به پرفشاری خون اولیه بودند که به درمانگاه قلب                          

فرد مبتال به پرفشاری خون       160بیمارستان شهید رحیمی شهر خرم آباد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان مراجعه کردند. تعداد             
اولیه به روش در دسترس و بر اساس معیارهای ورود انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن حداقل سواد خواندن و                         
نوشتن؛ تشخیص پرفشاری خون در سه ماهه گذشته توسط متخصص قلب و عروق؛ تحت درمان دارویی بودن؛ عدم ابتال به عوارض                     
پرفشاری خون )تایید شده توسط متخصص قلب و عروق( از جمله نارسایی قلبی، نارسایی کلیه، سکته قلبی یا مغزی و اختالالت                          

سال؛ و توانایی برقراری ارتباط بودند. معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم تمایل فرد به ادامه                        11عروق چشمی؛ سن باالی      
همکاری، ابتال به عوارض پرفشاری خون در طول مطالعه )از جمله نارسایی قلبی، نارسایی کلیوی، سکته قلبی یا مغزی، اختالالت                       

ها بر اساس روز مراجعه به درمانگاه در          عروق چشمی(، بستری شدن در طول مطالعه، و عدم شرکت در جلسه آموزشی بودند. نمونه                
-نفر( و افراد مراجعه     73کننده در عصر روزهای زوج در گروه آزمون )    گروه آزمون یا کنترل قرار گرفتند، به این ترتیب که افراد مراجعه

 نفر( قرار گرفتند. 73کننده در صبح روزهای فرد در گروه کنترل )
ها از پرسشنامه دو قسمتی استفاده شد. قسمت اول پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافیک و اطالعات مربوط به              جهت گردآوری داده

-بیماری )سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیالت، مدت ابتال به پرفشاری خون و ...( بود. قسمت دوم، پرسشنامه خودمراقبتی محقق                    
 3سئوال است که      11ای و همکاران بود که روایی و پایایی آن تایید شده بود. این پرسشنامه دارای                  ساخته برگرفته از مطالعه هزاوه    

( است. نمرات   1)امتیاز  “ گاهی”(، و   2)امتیاز  “ بلی”)امتیاز صفر(،   “ خیر”های  سئوال آن درباره انجام رفتارهای خودمراقبتی با گزینه        
متغیر است و افراد بر اساس پاسخ به سئواالت این قسمت از پرسشنامه در یکی از سه دسته                      11این قسمت از پرسشنامه از صفر تا        

سئوال درباره    3گیرند. بخش دیگر پرسشنامه خودمراقبتی شامل       ( قرار می  0( یا ضعیف )صفر تا      12تا    10(، متوسط )  11تا    12خوب ) 
های پژوهش تکمیل   دهی توسط نمونه  علت عدم انجام رفتارهای خودمراقبتی است. این پرسشنامه به روش مصاحبه یا خودگزارش              

( استفاده  1313(، و براتی و همکاران )     1330(، بایرامی و همکاران )    1334گردید. از این پرسشنامه در مطالعه هزاوه ای و همکاران )           
نفر از اعضای هیئت علمی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، پایایی              3شده است. در این مطالعه، روایی محتوایی پرسشنامه توسط           

نفر از مبتالیان به پرفشاری اولیه که در مطالعه شرکت نکردند انجام شد و ضریب                      17پرسشنامه از طریق آزمون مجدد توسط         
 محاسبه شد. 6/34همبستگی 

و (  (IR.IUMS.FMD.REC1396.9311690002پژوهشگر پس کسب کد اخالق از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران   
معرفی خود به مسئوالن محیط پژوهش، اهداف پژوهش را به ایشان توضیح دادند و مجوز ورود به محیط را کسب کرد. پژوهشگر                         
پس از معرفی خود به واحدهای پژوهش، اهداف مطالعه را برای آنان توضیح داد و در صورت موافقت برای شرکت در پژوهش، از آنان  

آوری شده محرمانه خواهد بود و اینکه       رضایت آگاهانه کسب کرد. به شرکت کنندگان در پژوهش اطمینان داده شد که اطالعات جمع              
ها را   توانند در هر زمان که بخواهند از مطالعه خارج شوند. واحدهای پژوهش پرسشنامه              در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری می        

ای که به شکل سخنرانی با       دقیقه  47قبل از مداخله و یک ماه بعد از مداخله تکمیل نمودند. گروه آزمون در سه جلسه آموزشی                       
نفره شرکت نمودند. محتوای آموزشی شامل ماهیت بیماری و رژیم غذایی، فعالیت                12تا    16استفاده از اسالید بود، در گروه های         
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ها در نرم افزار    جسمی، احساس مسئولیت در قبال سالمت فردی، توجه به رشد معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس بود. داده                   
SPSS  با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتند. 22نسخه 

 

 هایافته
کنندگان گروه آزمون به دالیل شخصی مطالعه فرد مبتال به پرفشاری خون اولیه شرکت کردند. سه نفر از شرکت 160در این پژوهش 

 دهد.کنندگان را نشان میهای دموگرافیک و بالینی شرکتتوزیع فراوانی برخی ویژگی 1را ترک نمودند. جدول شماره 
 

 های دموگرافیک و اطالعات مربوط به بیماری در گروه آزمون و کنترل: توزیع فراوانی برخی ویژگی6جدول شماره 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آزمون کنترل گروه

 نتیجه آزمون تعداد )درصد( تعداد )درصد( متغیر

    جنس

 (14) 56 (1234) 52   مرد
df=6, x2=03036, P 03346=  

 (53) 61 (5333) 61   زن

    سن )سال(

 (42) 64 (6534) /   05کمتر از 

df=606, t=6360/, P 034/6 =  
 (52) /6 (5331) 61   05تا  05

 (42) 64 (4335) 63   05تا  05

 (63) 1 (4431) 64   و بیشتر 05

    وضعیت تاهل

 (32) 24 (32//) 26   متاهل

P 03103=  (2) 4 (132) 3   مطلقه 

 (64) 1 (6534) /   همسر فوت شده

    تحصیالت

 (2/) /5 (3131) 50   ابتدایی

P 03453=  
 (3) 2 (6635) 1   راهنمایی

 (62) / (6331) 60   دیپلم

 (2) 4 (6534) /   دانشگاهی

    مدت تشخیص )سال(

 (14) 56 (1435) 55   05کمتر از 

df=606, t=03016, P 0314/=  (42) 64 (4233) 65   05تا  05 

 (62) / (6534) /   و بیشتر 05

    0سابقه پرفشاری خون در بستگان درجه 

 (40) 60 (4335) 63   ندارد
 df=6, x2=03113, P 03541=  

 (30) 20 (/63/) 53   دارد

    0سابقه سکته قلبی در بستگان درجه 

 (3/) 51 (1/31) 51   ندارد
df=6, x2=63561, P 03436=  

 (44) 66 (5436) /6   دارد

    0سابقه سکته مغزی در بستگان درجه 

 (0/) 53 (1434) 55   ندارد
df=6, x2=03131, P 0320/=  

 (50) 63 (5/33) 40   دارد
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، توزیع فراوانی سطح خودمراقبتی گروه آزمون و کنترل را قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون نشان می دهد. همان                        2جدول شماره   
درصد تغییر یافته است،      7/5درصد به     3/1شود درصد افراد دارای خودمراقبتی در سطح خوب، در گروه کنترل از             طور که مشاهده می   

 درصد افزایش یافته است.  34درصد به  26اما در گروه آزمون، این درصد از 
 

 : توزیع فراوانی سطح خودمراقبتی گروه آزمون و کنترل، قبل و بعد از مداخله   4جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 

دهد. نتایج آزمون تی مستقل     ، میانگین نمره خودمراقبتی گروه آزمون و کنترل را، قبل و بعد از انجام مداخله نشان می                3جدول شماره   
نشان داد که میانگین نمره خودمراقبتی قبل از مداخله در دو گروه اختالف معنی دار آماری دارند و این میانگین در گروه مداخله بیشتر              

با انحراف معیار     14/40و در گروه آزمون،       1/14با انحراف معیار   1/43است. بعد از مداخله، میانگین نمره خودمراقبتی در گروه کنترل، 
بود. با توجه به اینکه، میانگین نمره خودمراقبتی در دو گروه، قبل از مداخله از لحاظ آماری تفاوت معنی دار داشت، از آنالیز                             2/13

داری بعد از مداخله استفاده شد که این آزمون نشان داد  بعد از مداخله، میانگین نمره خودمراقبتی در                     کوواریانس برای بررسی معنی   
 داری بیشتر از گروه کنترل است و این تفاوت ناشی از مداخله بوده است. گروه آزمون به طور معنی

 
 : میانگین نمره خودمراقبتی در گروه کنترل و آزمون، قبل و بعد از مداخله5جدول شماره  

 
 
 
 
 

 بحث
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت بر خودمراقبتی در مبتالیان به پرفشاری خون اولیه پرداخت. بر                     
اساس نتایج تحقیق حاضر، آموزش رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت بر خودمراقبتی در مبتالیان به پرفشاری خون اولیه تاثیر دارد. نتایج                    

های آموزشی بر فراوانی رفتارهای خودمراقبتی تاثیر       ( بر روی افراد تحت همودیالیز نشان داد که برنامه         2615حاصل از مطالعه سوآسا )    
( نشان داد که مداخالت آموزشی پرستاران بر رفتارهای         1330سو است. مطالعه اقبالی و همکاران )      دارد که با نتایج پژوهش حاضر هم      

( 1334خودمراقبتی در مبتالیان به پرفشاری خون تاثیر دارد که با نتایج این مطالعه در یک راستا است. در مطالعه برزو و همکاران )                        
آموزش رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی شد. همچنین، نتیجه مطالعه حسینی و                       

( با عنوان تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید و پروسید بر تغییر سبک زندگی بیماران مبتال به پرفشاری                       1333همکاران ) 
دهد آموزش سبک زندگی    ( نشان می  1332یار جهرمی و همکاران )     خون هم راستا با نتایج پژوهش حاضر بود. نتایج مطالعه کریم            

 شود.توسط پرستاران باعث افزایش آگاهی و بهبود عملکرد مبتالیان به پرفشاری خون می
( نشان داد که بین آگاهی و رفتارهای خودمراقبتی همبستگی وجود ندارد که این یافته با                   1334ای و همکاران )   نتایج مطالعه هزاوه  

( که در استرالیا انجام شد تاثیر آموزش بر          2663های پژوهش والرد و همکاران )      سو نیست. همچنین یافته   نتایج پژوهش حاضر هم   
تواند ناشی از فاصله طوالنی بین جلسات در مطالعه والرد )ماهانه یک جلسه(              رفتارهای خودمراقبتی را تایید نکرد که این تفاوت می         

کنندگان در مطالعه به طور پیوسته قائل به انجام رفتارهای             ( مشخص شد که شرکت     2614باشد. در مطالعه سورور و همکاران )        

 (00-01خوب ) (0-00متوسط ) (5-0ضعیف ) سطح خودمراقبتی 

 تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( گروه زمان

 قبل از مداخله
 (40) 60 (2/) /5 (1) 5   آزمون

 (533) 4 (1432) 21 (533) 4   کنترل

 بعد از مداخله
 (12) /2 (1) 5 (0) 0   آزمون

 (/33) 5 (1033) 23 (533) 4   کنترل

  کنترل آزمون گروه

 نتیجه آزمون میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار( زمان

df=606, t=53435, P (63/1) 3355 (4326) /13   قبل از مداخله 03004 =  

F=445313, P (6332) 3325 (4365) 62321   بعد از مداخله 030006≥  
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داری ارتقاءدهنده سالمت در سبک زندگی خود نیستند، به خصوص ورزش، مسئولیت سالمت و مدیریت استرس و اینکه ارتباط معنی                   
بین بیماری های مزمن )پرفشاری خون، دیابت و چاقی( و آموزش رفتارهای سبک زندگی در میان کارمندان زن در شهر زاگزیگ                         

تواند ناشی از تفاوت فرهنگی بین واحدهای مورد مطالعه این دو            سو نیست که این تفاوت می     وجود ندارد که با نتایج این پژوهش هم       
 پژوهش باشد.

  

 گیرینتیجه
توان گفت افراد مبتال به     آموزش رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت بر خودمراقبتی بیماران مبتال به پرفشاری خون اولیه موثر است. می                

کنند از  ها را دریافت نمی   کنند نسبت به افرادی که این آموزش      پرفشاری خون که آموزش رفتارهای ارتقاءدهنده سالمت را دریافت می         
تری قرار دارند. توجه به مقوله آموزش به بیماران مبتال به پرفشاری خون اولیه بسیار مهم است و با                   نظر خودمراقبتی در سطح مطلوب  

توان گام مهمی در راستای ارتقاء خودمراقبتی در این بیماران برداشت. تفاوت این                شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پرفشاری خون می       
های قلب مراجعه کرده بودند و دارای       های قبلی در این بود که مطالعه بر روی بیمارانی انجام شد که به درمانگاه               پژوهش با پژوهش  

 گونه آموزشی در زمینه خودمراقبتی دریافت نکرده بودند.پرونده بهداشتی نبودند و قبل از این پژوهش هیچ
 

 تقدیر و تشکر
این مطالعه بخشی از پایان نامه لیال بهمنی به راهنمایی سرکار خانم احمدی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی                        
ایران است که در بیمارستان شهید رحیمی شهر خرم آباد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. از مسئوالن و استادان                         
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین، از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، معاونت                        

 شود.های ایشان قدردانی میآموزشی، ریاست و پرسنل بیمارستان شهید رحیمی و بیماران و خانواده
 

 منابع فارسی
دهنده سالمت و عوامل مرتبط با آن در سالمندان: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی. مجلهه    (. رفتارهای خودمراقبتی ارتقاء  6512آزادبخت م و همکاران) 

 .41-40(.4)6آموزش و سالمت جامعه.

 .403-405(.2)2(.بررسی توان خودمراقبتی بیماران مبتال به نارسایی قلبی.مجله پرستاری مراقبت ویژه.6510ابوطالبی ق و همکاران )

(. بررسی کارآیی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر رفتارهای خودمراقبتی زنان مبتال بهه پهرفشهاری خهون.           6515ایزدی راد  ح و همکاران ) 

 . 36 -24( .6) 1پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل. –فصلنامه علمی 

(. بررسی عوامل مرتبط بر انجام رفتارهای خود تنظیمی فشار خون در بین مبتالیان به پرفشاری خون شهرستان بهههار       6510براتی م و همکاران ) 

 .644-661( .5) 6. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا. 6531سال 

 –(. تاثیر آموزش رفتارهای ارتقائ دهنده سالمت برکیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز. فصلنامه پرستاری داخلهی       6512برزو  ر و همکاران )  

 .41-44(.2)2جراحی .

–یک مطالعه توصیفهی      –(. بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با میزان آگاهی و عملکرد زنان در زمینه خودمراقبتی   6512بهرامی ن و همکاران ) 

 ./-6(. 10)63تحلیلی. فصلنامه علمی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی. 

(.تاثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر پیگیری تلفنی )تله نرسینگ( بر خودکارآمدی در رفتارهای خهودمهراقهبهتهی در              6512بهزاد ی و همکاران ) 

 .  6063-6002(.66)65سالمندان مبتال به پرفشاری خون. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه . 

(.تاثیر مداخله آموزشی بر دانش و نگرش افراد مبتال به پرفشاری خون : یک کارآزمایی بالینی قبل و بعد.فصلهنهامهه        6514جلیلیان  ن و همکاران ) 

 .22-/5(.2)6پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت.  –علمی 

پروسید بر تغییر سبک زندگی بیماران مبتال به پهرفشهاری خهون.        –(. تاثیر مداخله آموزش بر اساس الگوی پرسید   6515حسینی ط و همکاران ) 

 .41-/6(.6)4پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت.  –فصلنامه علمی 

(.بررسی تاثیر بحث گروهی برتوانمندی مبتالیان به پرفشاری خون مراجعه کننده به دو مرکز بهداشتی درمانی شهر                    6515خیبر ن و همکاران )    

 .51-55(.6)4. مجله علمی پژوهشی حکیم سید اسماعیل جرجانی. 6510تهران در سال 

(.بررسی رابطه حمایت اجتماعی با پیروی از رژیم درمانی در مبتالیان به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان                     6515طاهر م و همکاران )    

 .11-15(.5)6طالقانی.مجله آموزش و سالمت جامعه. 
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.نشریه علمی  II(.بررسی تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور در دیابت نوع                6514قطبی ط و همکاران)   

 .30-25(.35)45پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. -

 -(. تاثیر برنامه خودمراقبتی برمیزان فشار خون بیماران مبتال به دیابت نوع دو. فصلنامه پرستاری داخلی                       6515شاهبداغی ز و همکاران )      

 .611-615(.5)5جراحی .

(. توان خودمراقبتی بر اساس نظریه اورم در افراد مبتال به بیماری عروق کرونر. مجله پرستاری مراقبت                       6531محمد حسنی م و همکاران )        

 .16-/3(.4)5ویژه .

 –دهنده سالمت در بیماران مبتال به پرفشاری خون. دوماهنامه علمی               (. خودکارآمدی رفتارهای ارتقاء    6516میرزایی علویجه م و همکاران )       

 .1-6(.13)61پژوهشی دانشگاه شاهد. 

)5(. آموزش خودمراقبتی در ارتقای کیفیت زندگی مبتالیان به پرفشاری خون .نشریه پرستاری قلب و عروق.                 6515نجفی قزلجه ط و همکاران )     

6.)11-/6. 

(. بررسی توان خودمراقبتی بیماران مبتال به دیابت. فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم                  6516وثوقی کرکزلو ن و همکاران )     

 .402-/61(.2)3پزشکی بیرجند. 

6(. بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتال به پرفشاری خون با مدل اعتقاد بهداشتی. کومش. 6512هزاوه ای م و همکاران )

(3/.)5/-23. 
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Abstract 
Aim. The purpose of this study was to determine the effect of teaching health-promoting behaviors on self-
care behaviors in people with hypertension. 
Background. Hypertension is one of the chronic diseases that causes serious complications on the organs 
of the body and requires self-care behaviors to be managed and controlled. Education increases self-care 
capacity in these patients and may help reducing complications and promote disease control. 
Method. In this quasi-experimental study, 106 patients who referred to the clinic of Shahid Rahimi Hospi-
tal in Khorramabad, affiliated to Lorestan University of Medical Sciences, were recruited based on inclu-
sion criteria and allocated to experimental (n=53) and control group (n=53). The experimental group re-
ceived three training sessions of health-promoting behaviors in three consecutive weeks. The control group 
received only the routine treatments. Data were collected using a demographic form and self-care behaviors 
questionnaire, before and one month after intervention. Data were analyzed by SPSS version 22 using de-
scriptive and inferential statistics. 
Findings. The groups did not differ significantly in terms of demographic variables and disease characteris-
tics. Before intervention, the mean score of self-care in the control and experimental group were 8.33±1.79 
and 9.7 ±2.41, respectively, and there was a statistically significant difference between the groups 
(P=0.002). After intervention, the mean score of self-care in the control and experimental group were re-
spectively reported as 8.43±1.84 and 14.46±2.13. Analysis of covariance showed that after intervention, the 
mean score of self-care in experimental group was significantly higher than that of control group 
(P≤0.0001). 
Conclusion. Education improved self-care in people with hypertension. Providing education for people 
with hypertension can be effective in promoting their self-care behaviors. 
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