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Abstract
Introduction: Hypertension is one of the principal causes of mortality in the
world; it imposes heavy costs on the world health’s economy. Following the selfcare behaviors one can control chronic diseases such as hypertension and its complications can be prevented.
This study aimed to determine the effect of education self-care behaviors on the
hypertension in postmenopausal women referred to Farshchian Hospital in Hamadan was conducted.
Method: This is a quasi-experimental study designed with a control group and
before and after measurement. In this study, 70 postmenopausal women with hypertension who were admitted to Farshchian hospital in Hamedan were selected
randomly and were put into control and intervention groups. The data were collected
using demographic characteristics questionnaire. At first questionnaires were filled
by both groups and their blood pressure was measured in both groups. Then, two
months after the educational intervention in the experimental group, questionnaires
were completed by both groups and blood pressure was measured. To analyze the
data Spss software version 20, and paired T test or Wilcoxon equivalent, independent t-test or Mann-Whitney nonparametric equivalent were used.
Results: The results showed that the test group average systolic blood pressure
and diastolic blood pressure of 147.45 ± 1.25 to 133±.822 and 84.288 ± .71 to 82.14
±.624 significantly decreased after the intervention. But systolic and diastolic blood
pressure, measured before and after the intervention in the control group, didn’t
show significant difference.
Conclusion: The results of this study showed that teaching self-care behaviors is
effective in post-menopausal women’s control blood pressure. Therefore, self-care
education to patients by health care personnel can be used as a low-cost and effective method to be used in health promotion patients.
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چکیده
گومیر در جهان شناخته شده است که سالیانه هزين ههای
مقدمه :بیماری پرفشاری خون يکی از علل اصلی مر 
سنﮕینی بر اقتصاد بهداشت جهانی تحمیل میکند .با تبعیت از رفتارهاي مراقبت از خود میتوان بیماریهای
مزمن از جمله فشارخون را کنترل و از عوارض آن پیشﮕیری کرد .اين مﻄالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش
رفتارهای مراقبت از خود بر وضعیت پرفشاری خون در زنان يائسۀ مراجعهکننده به مرکز آموزشی درمانی
فرشﭽیان در شهر همدان در سال  1394انجام شد.
روش کار :اين مﻄالعه يک پژوهﺶ نیم هتجربی با طرح انداز هگیری قبل و بعد است و گروه کنترل دارد .در اين
مﻄالعه  70نفر از زنان يائسۀ مبتال به پرفشاری خون که به بیمارستان فرشﭽیان همدان مراجعه کردند ،بهصورت
نمون هگیری در دسترس انتخاب و بهروش تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیﻢ شدند .داد هها با استفاده
از پرسﺶنامۀ مشخصات دموگرافیک جمﻊآوری شدند .ابتدا پرسﺶنامه از سوی هر دو گروه تکمیل و فشارخون
هر دو گروه انداز هگیری شد .دو ماه پﺲ از مداخلۀ آموزشی به روش گروهی و استفاده از کتابﭽۀ آموزشی ،مجددا ً
فشارخون هر دو گروه اندازهگیری و پرسﺶنامه تکمیل شد .برای تجزيهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخۀ
 20و آزمونهای آماری توصیفی و آزمون ناپارامتری من ويتنی استفاده شد.
یافتهها :نتايﺞ مﻄالعه نشان داد که در گروه آزمون پﺲ از مداخله ،میانﮕین فشارخون سیستولیک از
 147/45±1/25به  133±46/86میلیمتر جیوه و فشارخون دياستولیک از  84/28±/71به 82/14±3/69
میلیمتر جیوه بهصورت معنیداری کاهﺶ يافت ) .(P>0/05اما در گروه کنترل ،مقايسۀ فشارخون سیستولیک
و دياستولیک پیﺶ و پﺲ از مداخله ،کاهﺶ معنیداری را نشان نداد ).(P<0/05
نتیجهگیری :نتايﺞ اين مﻄالعه نشان داد که آموزش رفتارهای مراقبت از خود ،بر کنترل فشارخون زنان يائسه
مؤثر است؛ لذا آموزش رفتارهای مراقبت از خود به بیماران ،میتواند از سوی پرسنل بهداشتی و درمانی بهعنوان
روشی کﻢهزينه و مؤثر در ارتقای سﻄﺢ سالمت بیماران بهکار گرفته شود.
واژههای کلیدی :زنان ،يائسﮕی ،پرفشاری خون ،رفتارهای مراقبت از خود
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زهرا میرزایی و همکاران123 .

مقدمه

پرفشاری خون يک مشکل بهداشتی مشترك و جدی
در بسیاری از کشورهای توسع هيافته و در ﺣال توسعه است
[ .]1،2طبﻖ تعريﻒ سازمان بهداشت جهانی پرفشاری خون
یمتر جیوه
بهصورت فشارخون سیستولیک باالی  140میل 
و فشارخون دياستولیک باالی  90میلیمتر جیوه تعريﻒ
میشود [ .]3،4ﺣدود  600میلیون نفر از مردم جهان مبتال
به بیماری پرفشاری خون هستند [ .]5،6سازمان جهانی
بهداشت تخمین زده است که اين بیماری علت  %4/5از
بیماریهای کنونی در جهان است [ .]7در آمريکا در سنین
بین  40تا  50سال شیوع پرفشاری خون به  20تا  25درصد
میرسد [ .]8ﺣداقل  10تا  20میلیون نفر از مردم اياالت
متحده نیز مبتال به پرفشاری خون هستند [ .]9شیوع اين
بیماری در ايران  19/4تا  22درصد است [ .]10شیوع باالی
نهای
پرفشاری خون همراه با ايجاد عوارض جدی بر ارگا 
بدن ،اين بیماری را به مشکل عمدۀ بهداشتی در سراسر دنیا
تبديل کرده است .آمار مبتاليان به پرفشاری خون همانند
یهای مزمن و غیر واگیر در ايران افزايﺶ يافته
ساير بیمار 
است .بهطوری که ابتال به فشارخون باال با افزايﺶ سن بیشتر
ﻊتر
یشود و روند ابتالی زنان به پرفشاری خون دو برابر سري 
م
از اين روند در مردان است [ ]3که علت آن در زنان يائسه،
کاهﺶ ناگهانی سﻄﺢ استروژن است [ .]6براساس مﻄالعات
یهای قلبی
گومیر زنان ،بیمار 
ﻊترين علت مر 
انجا مشده ،شاي 
ـ عروقی است که يکی از عوامل اصلی آن فشارخون باال
مﻄرح شده است .عوارض ناشی از پرفشاری خون از نﻈر هزينۀ
درمانی و مراقبتی ،رقﻢ بااليی به خود اختصاص میدهد ولی
در عین ﺣال قابل پیشﮕیری است .با انجام اقدامات پیشﮕیری
یهای
یتوان از پیشرفت بیمار 
و رفتارهای مراقبت از خود م 
مزمن نﻈیر پرفشاری خون تا ﺣدودی جلوگیری کرد [.]11
یتوانند فرد را بهسمت ﺣفﻆ
تهاي خودمراقبتی م 
فعالی 
سالمتی و خوب بودن سوق دهد ،سازگاري وي را بیشتر
کند و میزان ناتوانی ،از کار افتادگی و هزينهها و عالئﻢ شديد
بیماري را کاهﺶ دهد و با بهبود پیامدهای بالینی آن سبﺐ
کاهﺶ مدت و دفعات بستري مجدد بیماران شود [.]12
مراقبت از خود ،عملی است که در آن هر فردی از دانﺶ،
مهارت و توان خود بهعنوان يک منبﻊ استفاده میکند ،تا
ب هطور مستقل از سالمت خود مراقبت کند .مراقبت از
خود ،مهﻢترين شکل مراقبت اولیه است که در کشورهای
توسعهيافته و در ﺣال توسعه افزايﺶ يافته و ابزار مناسبﯽ
یرود؛ اما
براي افزايﺶ سﻄﺢ آگاهﯽ مددجويان بهشمار م 
زمانﯽ مﯽتوان در کنترل بیماريهاي مزمن ،موفقیت ﺣاصل
تها و رفتارهاي مراقبت از خود
کرد که بیمار بتواند در فعالی 
مشارکت داشته باشد .از طرفﯽ با توجه به نوع مشکالت
بیماران ،آموزش بايد تأمینکنندۀ مشارکت فعال و آگاهانۀ
یهای مزمن،
بیمار براي مراقبت از خود باشد [ .]13در بیمار 
آموزش قسمت ويژهای از برنامۀ مراقبت از خود است که بیمار
یدهد و
را ب هطور فعال در امر مراقبت از خويﺶ شرکت م 
باعﺚ مقابلۀ بهتر با وضعیت موجود میشود [ .]14مﻄالعهای
که از سوی Shahbodaghiو همکاران در سال  1390انجام
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شد ،نشان داد که اجرای برنامۀ خودمراقبتی بهطور مؤثری

میتواند در کنترل فشارخون معنادار باشد [IzadiRad .]13
و  (1390) Masoudiدر مﻄالعۀ خود به اين نتیجه دست

يافتند که برنامۀ آموزشی بر وضعیت فشارخون زنان يائسۀ
مبتال به پرفشاری خون تأثیرگذار بوده است و مداخلۀ
آموزشی باعﺚ تﻐییر نﮕرش بیماران در امر مراقبت از خود و
کاهﺶ فشارخون شده است [.]15
با توجه به ضرورت آموزش به بیمار و اهمیت نقﺶ پرستار
ﻢترين منبﻊ در اختیار گذارندۀ اطالعات ،افزايﺶ
ب هعنوان مه 
آگاهی بیمار از طريﻖ آموزش ،موجﺐ افزايﺶ کیفیت مراقبت
از خود ،تسريﻊ روند بهبودي ،پذيرش بهتر مسايل مربوط به
بیماري وکاهﺶ مدت بستري شدن میشود [ .]12در اين
رابﻄه Ghavami،و همکاران در مﻄالعۀ خود نشان دادند که
اقدامات مراقبتی پرستار مﺜل آموزش به بیمار ،درگیرکردن
بیمار در امر مراقبت از خود ،پیﮕیری و ارزيابی مستمر مددجو
گومیر در بیماران شده
از سوی پرستار ،باعﺚ کاهﺶ مر 
است .علیرغﻢ مداخلۀ همهجانبه و بهکارگیری تخصصهای
متعدد ،مداخلۀ مراقبتی پرستار اثر مﻄلوبی داشته و ضروری
است [.]16
بهدلیل شیوع باالی بیماری پرفشاری خون و تأثیر عوامل
آموزشی در توسعه و رشد رفتارهای مراقبت از خود ،اين
مﻄالعه با هدف تأثیر آموزش رفتارهای مراقبت از خود بر
وضعیت پرفشاری خون در زنان يائسۀ مراجع هکننده به مرکز
آموزشی و درمانی فرشﭽیان در شهر همدان در سال 1394
انجام شد.

روش کار

اين مﻄالعه ب هصورت پژوهشی نیم هتجربی با طرح انداز هگیری
قبل و بعد و با گروه کنترل که از طريﻖ روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب و ب هصورت تصادفی با استفاده از روش بلوك
جايﮕشتی به گروههای آزمون ) (35و کنترل ) (35انجام شد.
اين پژوهﺶ در فاصلۀ زمانی  6ماه بر روی  70نفر از زنان
يائسۀ مبتال به پرفشاری خون در بیمارستان فرشﭽیان همدان
در سال  1394انجام گرفت .ﺣجﻢ نمونه براساس مﻄالعۀ آخر

و بر اساس اين فرمول σ 1σ 2
 σ 2 = σ 12 + σ 22 − 2 ρکه
= µ2
 σ1 =20.1و  σ2 =20.2و  µ1 =153و 133
و  d = µ1 − µ 2محاسبه شد .سﻄﺢ اطمینان اين آزمون
 %95و توان آماری آزمون برابر  %90در نﻈر گرفته شد .با
جايﮕزينی مقادير مختلﻒ واريانﺲ ،ﺣداقل تعداد نمونۀ الزم
 27نفر ﺣاصل شد ،که با اﺣتمال ريزش نمونه در اين مﻄالعه
 35نفر برای هر گروه در نﻈر گرفته شد.
معیارهای ورود افراد به مﻄالعه عبارت بودند از :ﺣداقل 1
سال از تاريخ قﻄﻊ قاعدگی افراد گذشته باشد و يائسه شده
باشند؛ کمتر از  65سال داشته باشند؛ به بیماری پرفشاری
خون )به تأيید پزشک مرکز آموزشی و درمانی فرشﭽیان(
مبتال باشند؛ سابقۀ شرکت در آموزش رسمی مانند کارگاههای
آموزشی ـ پژوهشی در زمینۀ بیماری پرفشاری خون را نداشته
دورۀ  25شمارۀ  - 4آذر و دی 1396
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باشند؛ سابقۀ بیﺶ از  1سال ابتال به بیماری پرفشاری خون را
داشته باشند؛ يائسﮕی زنان بهصورت فیزيولوژيک باشد.
معیارهای خروج از مﻄالعه عبارت بودند از :خروج بیمار
به هر دلیل طی انجام مﻄالعه مﺜل فوت ،نقل مکان و...؛ در
جلسات آموزشی بیﺶ از يک جلسه غیبت داشته باشند؛ افراد
ﻢزمان در آموزش رسمی ديﮕری
تحت مﻄالعه ب هصورت ه 
مﺜل کارگاه آموزشی ـ پژوهشی دربارۀ بیماری پرفشاری خون
ﺣﻀور داشته باشند.
مالﺣﻈات اخالقی نیز با توضیﺢ اهداف مﻄالعه به بیماران،
داوطلبانه بودن شرکت در مﻄالعه و اخذ رضايت آگاهانۀ ورود
به مﻄالعه رعايت شد.
ابزار گردآوری داد هها شامل :پرسﺶنامۀ مشخصات
دموگرافیک )سن ،سﻄﺢ تحصیالت ،وضعیت تأهل ،میزان
تحصیالت ،شﻐل ،برخورداری از بیمه ،وضعیت مسکن ،تعداد
فرزندان ،نوع درمان ،مصرف سیﮕار و ورزش و  (...و دستﮕاه
فشارسنﺞ بود.
پﺲ از جمﻊآوری اطالعات از طريﻖ پرسﺶنامه ،در دو
گروه فشارخون افراد تحت مﻄالعه با دستﮕاه فشارسنﺞ
بازويی و عقربهای بزرگسال ،مارك ) CA.MIساخت کشور
ايتاالیا در سال  (2014از دست راست و در ﺣالت نشسته
انداز هگیری شد .ابتدا بازوبند فشارسنﺞ روی بازوی بیمار در
فاصلۀ  2تا  3سانتیمتری باالی آرنﺞ ،بهگونهای که فﻀای
خالی بین بازو و بازوبند وجود نداشته و لولۀ الستیکی بازوبند
دستﮕاه فشارسنﺞ روی قسمت داخلی بازو قرار گیرد 3 ،مرتبه
با فاصلۀ  5دقیقه ،اندازهگیری و میانﮕین آن محاسبه و ثبت
شد .پیﺶ از انداز هگیری فشارخون فرد بايد ب همدت  30دقیقه
دادن ورزش خودداري
از مصرف سیﮕار ،چاي يا قهوه و انجام
ِ
کرده باشد [.]17
اعتبار علمی فشارسنﺞ با انتخاب ابزار استاندارد تأمین
شد .ابتدا يک تکنسین ابزار پزشکی صحت و دقت آن را
کنترل کرد؛ سﭙﺲ با يک فشارسنﺞ ديﮕر چک و کنترل شد.
فشارخون براساس اصول علمی از سوی پژوهشﮕر کنترل و
ثبت شد.
برای تعیین پرفشاری خون از معیار هفتمین کمیتۀ
مشترك ملی تعیین ،ارزيابی ،پیشﮕیری و درمان فشارخون
) ( JNC7استفاده شد [ ) .]18،19جدول (1
افراد گروه آزمون ،در  5گروه ﺣداکﺜر  7نفره در بیمارستان
فرشﭽیان ،تحت آموزش مراقبت از خود بهصورت سخنرانی و
ارائۀ پاورپوينت در  3جلسۀ  30-45دقیق های ،با فاصلۀ  3روز
قرار گرفتند .در جلسۀ اول درباره عالئﻢ ،عوارض ،اصالح شیوۀ

زندگی )تﻐذيۀ مناسﺐ ،ترك سیﮕار و قلیان ،کاهﺶ استرس،
کاهﺶ وزن و فعالیت فیزيکی( آموزش داده شد .در جلسۀ
دوم دربارۀ اهمیت مصرف منﻈﻢ دارو ،ضرورت کنترل مرتﺐ
فشارخون ،استانداردهای انداز هگیری فشارخون و عوارض
دارويی آموزش داده شد .در جلسۀ سوم خالصهای از مﻄالﺐ
گفته شده ب هصورت پرسﺶ و پاسخ تکرار شد و در پايان
جزوهای آموزشی ﺣاوی مﻄالﺐ توضیﺢ داده شده در اختیار
بیماران قرار گرفت .بهمنﻈور رعايت مالﺣﻈات اخالقی ،جزوۀ
آموزشی در پايان پژوهﺶ در اختیار گروه کنترل نیز قرار داده
شد 2 .ماه پﺲ از مداخله ،مجددا ً پرسﺶنامهها ازسوی هر دو
گروه تکمیل و فشارخون انداز هگیری شد.
بهمنﻈور تجزيهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخۀ ،20
آزمون tمستقل يا معادل ناپارامتری من ويتنی ،همبستﮕی
اسﭙیرمن در سﻄﺢ معنیداری کمتر از  0/05استفاده شد.

یافت هها

در اين مﻄالعه میانﮕین سنی افراد در گروه آزمون 56
سال و در گروه کنترل  59سال بود .از نﻈر وضعیت تأهل
افراد %88/6 ،در گروه آزمون و  %62/8در گروه کنترل
متأهل بودند .اکﺜريت افراد در گروه آزمون ) (%68/6و در
گروه کنترل ) (%57/1تحصیالت ابتدايی داشتند .بیشتر
افراد مﻄالعهشده در گروه آزمون ) (%91/4و در گروه کنترل
فمعیار بعد خانوار
) (%77/1خانهدار بودند .میانﮕین و انحرا 
بیماران ،گروه آزمون ) (3±./88و گروه کنترل )(2/6±1/19
است .اکﺜريت افراد ) )%72/9فعالیت ورزشی و بدنی نداشتند.
همﭽنین بیشتر بیماران گروه آزمون ) (%97/1و گروه کنترل
) (%94/3سیﮕار مصرف نمیکردند.
آزمون کای اسکوئر نشان داد که تفاوت آماری معنیداری
بین گروه آزمون و کنترل از نﻈر اطالعات دموگرافیک وجود
ندارد .مقدار ) P <0/05جدول.(2
يافت هها نشان داد که در گروه آزمون %91/4 ،افراد در
مرﺣلۀ اول پرفشاری خون قرار داشتند و پﺲ از مداخله
 %11/4افراد در مرﺣلۀ اول پرفشاری خون و  %88/6افراد در
مرﺣلۀ پیﺶ فشارخون قرار داشتند .در گروه آزمون مقايسۀ
فشارخون سیستولیک پﺲ از مداخله با فشارخون نسبت به
یداری نشان داد ).(P>0/05
پیﺶ از مداخله ،کاهﺶ معن 
همﭽنین در گروه کنترل  %80افراد در مرﺣلۀ اول پرفشاری
خون قرار داشتند که پﺲ از گذشت  2ماه  %82/9افراد در
مرﺣلۀ اول پرفشاری خون قرار داشتند .مقايسۀ فشارخون
سیستولیک پیﺶ و پﺲ از مداخله ،کاهﺶ معنیداری نشان
یدهد ) ) .(P<0/05جدول(3
نم 

جدول  .1دستهبندی پرفشاری خون براساس معیار JNC7

پرفشاری خون

سیستول )میلیمتر جیوه(

دیاستول )میلیمتر جیوه(

مرحلۀ پیﺶ فشارخون

> 140
140-159

> 90
90-99

160-179

100-109

< 180

< 110

< 210

< 120

مرحلۀ یک
مرحلۀ دو

مرحلۀ سه

مرحلۀ بحرانی
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جدول .2مشخﺼات دموگرافیک افراد مطالعهشده در دو گروه آزمون و کنترل
گروهها

گروه آزمون
تعداد )درصد(

گروه کنترل
تعداد )درصد(

>50

)7(%20

)6(%17

50-60

)23(%65

)24(%68

<60

)5(%15

)5(%15

متأهل

)31(%88/6

)22(%62/8

مجرد

0

0

فوتشده

)4(%11/4

)12(%34/3

مﻄلقه

0

)1 (%2/9

خانهدار

)32 (%91/4

)27 (%77/1

کارمند

0

)1 (%2/9

بازنشسته

)3 (%86

)7 (%20

ابتدايی

)24(%68/6

)20(%57/1

راهنمايی

)7(%20

)9(%25/7

ديﭙلﻢ

)2(%5/7

)1(%2/9

فوق ديﭙلﻢ

0

)2(%5/7

لیسانﺲ و باالتر

)2(%5/7

)3(%8/6

کمتر از يک میلیون تومان

)12(%34/3

)20(%57/2

يک تا دو میلیون تومان

)19(%54/3

)13(%37/1

بیﺶ از دو میلیون تومان

)4(%11/4

)2(%5/7

بله

)6 (%17/1

)13 (%37/1

خیر

)29 (%82/9

)22 (%62/9

بله

)1(%2/9

)2(%5/7

خیر

)34(%97/1

)33(%94/3

>3

)1(%2

)16(%45/7

3-5

)33(%94

)17(%48/5

<5

)1(%2

)2(%5/8

وجود عالئﻢ بیماری

)19(%54/3

)5(%14/3

با انجام معاينات دورهای

)16(%54/7

)30(%85/7

مشخﺼات

سن

وضعیت تﺄهل

وضعیت اشتﻐال

وضعیت تحﺼیالت

میزان درآمد

فعالیت بدنی و ورزش
مﺼرف سیگار

بعد خانوار

چگونگی آگاهی از بیماری

p-value

P =/085

P =./751

P =/615

P =/753

P =/0820

P =/832

P =/0803

P = /0875

P =/0782

جدول .3فراوانی مطلﻖ و نسبی افراد مطالعهشده در گروه آزمون و کنترل ،برحسﺐ فشارخون سیستولیک ،پیﺶ و پﺲ از مداخله
آزمون ) 35نفر(
تقسیمبندی فشارخون سیستولیک

پیﺶ از مداخله

کنترل ) 35نفر(

پﺲ از مداخله

پﺲ از مداخله

پیﺶ از مداخله

تعداد

درصد

تعداد

درصد

P-value

تعداد

درصد

تعداد

درصد

P-value

>140
پیﺶ مرحله

1

2/9

31

88/6

P >0/05

2

5/7

1

2/9

P <0/05

140-159
مرحلۀ اول پرفشاری خون

32

91/4

4

11/4

P >0/05

28

80

29

82/9

P <0/05

160-179
مرحلۀ دوم پرفشاری خون

1

2/9

0

0

P >0/05

4

11/4

4

11/4

P <0/05

<180

1

2/9

0

0

P >0/05

1

2/9

1

2/9

P<0/05
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 .126تأثیرآموزش رفتارهای مراقبت از خود بر وضعیت ...

طبﻖ جدول ) (4يافتهها نشان میدهد  %71/4افراد گروه
آزمون فشارخون دياستولیک کمتر از  90میلیمتر جیوه را
داشتند و  %85/7پﺲ از مداخله ،فشارخون کمتر از 90
یمتر جیوه داشتند .براساس آزمون  tزوجی مقايسۀ
میل 
فشارخون دياستولیک در گروه آزمون پیﺶ و پﺲ از مداخله
کاهﺶ معنیداری نشان داد ).(P>0/05
در گروه کنترل  %40افراد تحت پژوهﺶ ،فشارخون
یمتر جیوه و  %40نیز فشارخون
دياستولیک کمتر از  90میل 
 90-99میلیمتر جیوه داشتند و برای ردهبندی بهتر دو
دسته ادغام شد و  %80افراد گروه کنترل فشارخون کمتر
یمتر جیوه داشتند .پﺲ از گذشت  2ماه%80 ،
از  99میل 
افراد گروه کنترل فشارخون دياستولیک کمتر از  99میلیمتر
جیوه داشتند ) .(P<0/05
نتايﺞ نشان داد که میانﮕین فشارخون سیستولیک و
دياستولیک در گروه آزمون سیر نزولی دارد و ب هترتیﺐ 14/45

و  2/02میلیمتر جیوه کاهﺶ يافته است .آزمون تحلیل مان
ويتنی نشان داد که فشارخون سیستولیک در گروه آزمون و
کنترل پیﺶ از مداخله تفاوت معناداری نداشتهاند )(P<0/05؛
اما پﺲ از مداخله تفاوت معناداری بین گروه آزمون و کنترل
ديده شد ) .(P>0/05آزمون تحلیل مانويتنی نشان داد که
فشارخون دياستولیک در گروه آزمون و کنترل پﺲ از مداخله
تفاوت معناداری داشتهاند ) .(P<0/05فشارخون سیستولیک
در گروه آزمون از  147/45±1/25به  133±4/86کاهﺶ
يافته است که از نﻈر آماری معنادار گزارش شده است
) .(P>0/05فشارخون دياستولیک در گروه آزمون از
 84/28±./71به  82/14±3/69کاهﺶ يافته است که از نﻈر
آماری معنادار گزارش شده است ) .(P>0/05در گروه کنترل
فشارخون سیستولیک در گروه کنترل از  147/31±2/10به
 149/10±2/20افزايﺶ يافته است و فشار خون دياستولیک
از  89/28±1/28به  89/48±1/27رسیده که از نﻈر آماری
معنادار گزارش نشده است )) .(P<0/05جدول (5

جدول :4فراوانی مطلﻖ و نسبی افراد مطالعهشده در گروه آزمون و کنترل ،برحسﺐ میزان فشارخون دیاستولیک ،پیﺶ و پﺲ از مداخله
تقسیم-بندی فشارخون دیاستولیک
یمتر جیوه(
)میل 

پیﺶ از مداخله

آزمون ) 35نفر(

پیﺶ از مداخله

پﺲ از مداخله

کنترل ) 35نفر(

پﺲ از مداخله

تعداد

درصد

تعداد

درصد

P-value

تعداد

درصد

تعداد

درصد

P-value

25

71/4

30

85/7

P >0/05

14

40

15

42/9

P <0/05

10

28/6

5

14/3

P >0/05

14

40

13

37/1

P <0/05

100-109

0

0

0

0

6

17/1

6

17/1

P <0/05

110-120

0

0

0

0

1

2/9

1

2/9

P <0/05

>90

90-99

جدول  :5مقایسۀ میانگین و انحرافمعیار فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در دو گروه آزمون و کنترل پیﺶ و پﺲ از مداخله
کنترل

فشارخون
فشارخون سیستولیک

آزمون

کنترل

)میانگین ±انحرافمعیار(

)میانگین ±انحرافمعیار(

)میانگین ±انحرافمعیار(

)میانگین ±انحرافمعیار(

147/45±1/25

147/31±2/10

133±4/86

149/10±2/20

P-value

فشارخون دیاستولیک

پیﺶ از مداخله

پﺲ از مداخله

P-value = 0/185

84/28±/71

P-value

آزمون

P-value = 0/04

89/28±1/28

82/14±3/69

P-value < 0/01

89/48±1/27
P-value < 0/01

جدول :6همبستگی بین مشخﺼات دموگرافیک و فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بیماران تحت پﮋوهﺶ در گروه آزمون و کنترل ،پیﺶ و
پﺲ از مداخله
مشخﺼات
دموگرافیک
سن

ورزش

سیگار

وضعیت تﺄهل

وضعیت تحﺼیل
وضعیت اشتﻐال
وضعیت درآمد
بعد خانوار

فشارخون سیستولیک قبل از
مداخله )آزمون(
N=35
ضریﺐ
همبستگی
-/217

P Value

فشارخون دیاستولیک قبل از
مداخله )آزمون(
N=35
ضریﺐ
همبستگی

P Value

فشارخون سیستولیک پﺲ از
مداخله )کنترل(
N=35
ضریﺐ
همبستگی

P Value

فشارخون دیاستولیک پﺲ از
مداخله )کنترل(
N=35
ضریﺐ
همبستگی

P Value

0/211

0/097

-0/003

0/988

0/013

0/941

0/057

0/743

0/176

0/311

-0/071

.-./059

0/736

-0/046

0/792

.-./037

0/831

0/003

0/988

0/118

0/498

0/199

0/252

0/135

-0/103

0/558

-0/070

0/689

0/128

0/465

-0/040

0/819

0/145

0/407

0/154

0/377

0/440

0/008

0/150

0/391

-0/239

0/167

-0/566

0

-0/368

0

-0/481

0
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0/602

0/553

0/091

0/581

-/104

-0/149

0/394

0/126

0/469

0/564

0/683

0/101
-0/088

0/615
0/438
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بحث

نتايﺞ مﻄالعه نشان داد که ارتباط معنیداری بین سن
افراد پژوهﺶ شده با وضعیت فشارخون ،قبل و پﺲ از
یتواند محدوديت
مداخله وجود ندارد ) .(P<0/05دلیل آن م 
انتخاب سن ،يعنی زنان يائسۀ کمتر از  65سال باشد .در
مﻄالع های که از سوی  Vosoghiو همکاران ) (1389با عنوان
بررسی خودمراقبتی در بیماران ديابتی انجام شده است،
سن را عامل تأثیرگذاری بر سﻄﺢ توان خودمراقبتی مﻄرح
کرد هاند .ب هطوری که افراد با سن کمتر از  40سال ،سﻄﺢ توان
خودمراقبتی باالتری نسبت به ساير مقاطﻊ سنی داشتند[.]20
در اين مﻄالعه اکﺜر افراد مﻄالعهشده ) (%75متأهل بودند.
بین وضعیت تأهل افراد با وضعیت فشارخون ،پیﺶ و پﺲ از
مداخله ارتباط معنیداری مشاهده نشد ) .(P<0/05اين نتايﺞ
با نتايﺞ مﻄالعۀ  Rahimianو همکاران ) (1388که به بررسی
خودمديريتی در بیماران ديابتی پرداخته بودند ،همسو نبود.
آنها معتقدند که افراد متأهل خودمديريتی باالتری داشتند؛
زيرا افراد متأهل در مقايسه با افراد غیرمتأهل غالباً از ﺣمايت
هیجانی و اطالعاتی بیشتری برخوردار بوده و در واقﻊ از
منبﻊ نسبتاً باثباتی از ﺣمايت اجتماعی برخوردارند که خود
زمین هساز مراقبت از خود است [ Bahrami .]21و همکاران
) (1393هﻢ در مقالهای با عنوان بررسی نﮕرش و عملکرد
زنان به خودمراقبتی مینويسند با توجه به نقشی که همسر
میتواند در کاهﺶ استرسهای شﻐلی از طريﻖ ﺣمايت
اجتماعی و همﭽنین کمک به تﻐییر شیوۀ زندگی داشته
یگذارد [.]22
باشد ،بر توان خودمراقبتی زنان تأثیر م 
فمعیار
نتايﺞ مﻄالعۀ ﺣاضر نشان داد که میانﮕین و انحرا 
بعد خانوار بیماران ،گروه کنترل ) (2/6±1/19و گروه آزمون
) (3±./88است .بین بعد خانوار با وضعیت فشارخون ،پیﺶ
و پﺲ از مداخله ارتباط معنیداری مشاهده نشد ).(P<0/05
در اين رابﻄه  Rahimianبه نقل از آلبرتی و همکاران
ینويسد» :عوامل اجتماعی نﻈیر کیفیت ضعیﻒ
) (2010م 
روابﻂ فردی و خانوادگی ،فرآيند خودمراقبتی را با مشکالت
بیشتری مواجه میسازد .از طرفی غنی بودن روابﻂ سازندۀ
شبکۀ زندگی اجتماعی ،تسهیلﮕر رفتارهای خودمراقبتی در
بیماران است« [.]21
در اين پژوهﺶ بیشتر افراد مﻄالعهشده ،خانهدار )(%84
بودند .بین وضعیت اشتﻐال با فشارخون ،پیﺶ و پﺲ از
مداخله ارتباط معنیداری مشاهده نشد ) .(P<0/05اين
مﻄالعه با مﻄالعۀ  Mohammad hasaniو همکاران )(1388
که با هدف تعیین توانايی خودمراقبتی در بیماران قلبی
براساس مدل اورم انجام شده است ،هﻢسو است [ .]23در
اين رابﻄه  Baratiو همکاران ) (1389در مﻄالع های ب همنﻈور
بررسی رفتارهای خودتنﻈیمی در بیماران پرفشاری خون،
معتقدند که زنان بهعلت انجام امور منزل و خانهداری ،فرصت
کمتری برای انجام رفتارهای خودمراقبتی دارند [.]24
شﻐل در کنار ديﮕر منابﻊ اجتماعی ـ اقتصادی نﻈیر درآمد،
عامل مهمی بر خودمراقبتی و رفتارهای مرتبﻂ با سالمت
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است .در واقﻊ اينﮕونه استدالل میشود که برخوردار نبودن
از شﻐل يا هر وسیلۀ تأمین درآمد ،بهنوبۀ خود مانﻊ دسترسی
به خدمات مﻄلوب درمانی است يا بهدلیل ايجاد تنﺶهای
نشناختی و اجتماعی مانﻊ انجام رفتارهای خودمراقبتی
روا 
میشود [ Mohammad hasani .]21به نقل از جیرووك
ینويسد ،شﻐل افراد ،ارتباط مستقیمی با
و کانسو ) (2010م 
سﻄﺢ توان خودمراقبتی آنها دارد؛ زيرا وضعیت شﻐلی بهتر
داللت بر سﻄوح باالی تحصیالت و درآمد بهدست آمده دارد
[.]23
در اين مﻄالعه اکﺜر افرا ِد پژوهﺶ ،تحصیالت ابتدايی )(%58
داشتند .بین وضعیت تحصیالت با وضعیت فشارخون ،پیﺶ
و پﺲ از مداخله ارتباط معنیداری مشاهده نشد ).(P<0/05
اين مﻄالعه هﻢسو با مﻄالعۀ  Mohammad hasaniو همکاران
) Bahrami ،(1388و همکاران ) (1393است []22 ،23؛
اما در مﻄالعات  Vosoghiو همکاران ) Mirzaei ،(1389و
همکاران ) ،(1390بین تحصیالت و سﻄﺢ توان خودمراقبتی
ارتباط معنیدار مشاهده شد؛ بهگون هایکه با افزايﺶ سﻄﺢ
تحصیالت ،سﻄﺢ توان خودمراقبتی نیز افزايﺶ داشت [،20
 (1393) Bahrami .]3مینويسد در میان مبتاليان به
بیماری فشارخون باال ،افراد بیسواد نسبت به گروهی که
مبتال به فشارخون نیستند ،بیشتر است .تحصیالت باال ،با
توجه به ارتباط آن با موقعیتهای شﻐلی بهتر و درآمد بهتر،
بر توان خودمراقبتی افراد تأثیر میگذارد [ .]22توان و فعالیت
مراقبت از خود ،رفتارهای آموختنی هستند که شخص از
دوران خردسالی تا بزرگسالی بايد آنها را بیاموزد و تحصیالت
رسمی بهعنوان فاکتور تأثیرگذار پايه ،ارتباط مستقیمی با
سﻄوح توان خودمراقبتی دارد [.]23
نتايﺞ مﻄالعه بین وضعیت درآمد با وضعیت فشارخون،
پﺲ از مداخله ارتباط معنیداری نشان نداد )،(P<0/05
که با مﻄالعۀ  Mohammad hasaniو همکاران ) (1388و
 Vosoghiو همکاران ) (1389هﻢسو استMohammad .
 (1388)hasaniبه نقل از کويل ) (2010مینويسد:
»فاکتورهای اقتصادی ،منعکﺲکنندۀ منابﻊ در دسترس افراد
و خانوادهها ،برای تأمین مراقبت از خود يا مراقبت وابسته
هستند« [ .]23نتايﺞ مﻄالعۀ ﺣاضر نشان داد که اکﺜريت
افراد ) (%72/9فعالیت بدنی و ورزشی نداشتند .بین فعالیت
بدنی و ورزشی با وضعیت فشارخون ،پیﺶ و پﺲ از مداخله
ارتباط معنیداری مشاهده نشد ).(P <0/05
با توجه به اينکه بیشتر افراد در ردۀ سنی  56سال قرار
داشتند و بهدلیل داشتن مشکالت جسمی از قبیل درد
مفاصل ،کمردرد و درد عﻀالنی ،تمايلی به انجام ورزش و
فعالیت بدنی نداشتند .همﭽنین بهدلیل اينکه بیشتر افراد
مﻄالعهشده خانهدار بودند و بیشتر وقت خود را صرف انجام
کارهای منزل میکردند ،تمايل به انجام ورزش نداشتند.
 Sadeghiو همکاران مینويسند میانﮕین فعالیت فیزيکی
در کل زنان ايرانی نسبت به استانداردهای الزم برای ﺣفﻆ
سالمت قلبی ـ عروقی ،بسیار کﻢ است [.]25
نتايﺞ مﻄالعۀ ﺣاضر نشان داد که اکﺜر افراد )(%97/1
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در گروه آزمون و ) (%94/3در گروه کنترل سیﮕار مصرف
نمیکنند .بین استعمال سیﮕار و وضعیت فشارخون ،پیﺶ
و پﺲ از مداخله ارتباط معنیداری مشاهده نشدAlavi.
) (1393در مﻄالعهای که به بررسی شیوع فشارخون و
شاخص تودۀ بدنی و سبک زندگی پرداخته است ،نشان داد
که بین سیﮕار کشیدن و خﻄر ابتال به فشارخون باال ،ارتباط
معنیداری وجود ندارد که با نتايﺞ اين مﻄالعه هﻢخوان است
[.]26
نتايﺞ تحقیﻖ نشان داد که اجرای برنامۀ مراقبت از
خود توانسته است در کنترل فشارخون سیستولیک و
دياستولیک گروه آزمون بهطور معنادار مؤثر باشد .مؤثرترين
و مقرونبهصرفهترين شیوه در توسعۀ بستر سالمت،
مسﺌولیتپذيری و مشارکت افراد در برنامههای بهداشتی و
مراقبتی است و ثمرات ارزشمندی برای فرد و جامعه دارد.
هدف از خودمراقبتی بیمار ،ايجاد مشارکت بین پرستار
و بیمار از طريﻖ ايجاد ﺣﺲ مسﺌولیتپذيری در بیمار
است .به اﺣتمال زياد کاهﺶ معنیدار فشارخون در گروه
آزمون را میتوان به ايجاد ﺣﺲ مسﺌولیتپذيری و پذيرش
مراقبت از خود و در نتیجه اجرای برنامۀ مراقبت از خود
مربوط دانست .همانگونه که نتايﺞ مﻄالعه نشان میدهد،
فشارخون سیستولیک و دياستولیک افراد تحت پژوهﺶ در
طول برنامه در گروه آزمون کاهﺶ يافته است؛ بهگونهای که
فشارخون سیستولیک در گروه آزمون از  147/45±1/25به
 133±4/86کاهﺶ يافته که از نﻈر آماری معنادار گزارش
شده است ) .(P >0/05فشارخون دياستولیک در گروه آزمون
از  84/28±0/71به  82/14±3/69کاهﺶ يافته که از نﻈر
آماری معنادار گزارش شده است )(P>0/05؛ اما در گروه
کنترل ،فشارخون سیستولیک و دياستولیک ،پیﺶ و پﺲ از
مداخله ،اختالف معناداری نشان نمیدهد ).(P<0/05
در مﻄالعۀ  (1390) Shahbodagahiنیز که با هدف تعیین
تأثیر برنامۀ خودمراقبتی بر فشارخون در بیماران ديابتی
انجام شده است ،کاهﺶ فشارخون دياستولیک در گروه
آزمون پﺲ از اجرای برنامۀ مراقبت از خود ديده میشود که
هﻢسو با نتايﺞ اين پژوهﺶ است .در مﻄالعۀ Shahbodagahi
در گروه آزمون ،فشارخون سیستولیک  4/47میلیمتر جیوه
و فشارخون دياستولیک  5/51میلیمتر جیوه کاهﺶ داشته
است [.]13
همﭽنین فشارخون سیستولیک در گروه کنترل از
 147/31±2/10به  149/10±2/20افزايﺶ يافته که از
نﻈر آماری معنادار گزارش شده است ) .(P>0/05فشارخون
دياستولیک در گروه کنترل از  89/28±1/28به 89/48±1/27
رسیده که از نﻈر آماری معنادار گزارش نشده ) (P<0/05و
با نتايﺞ مﻄالعۀ  (1390) Shahbodagahiهﻢسو است .در
مﻄالعۀ  Shahbodagahiنیز فشارخون دياستولیک در گروه
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کنترل 0/93میلیمتر جیوه افزايﺶ داشته است و آزمون
آماری تفاوت معناداری را گزارش نکرده است [ .]13در
افزايﺶ فشارخون در گروه کنترل میتوان به نبود رفتارهای
مراقبت از خود و فقدان کنترل فشارخون اشاره کرد.
اجرای برنامههای آموزشی مراقبت از خود در افزايﺶ توان
رفتارهای مراقبت از خود در بیمار موثر است .طبﻖ نتايﺞ
مﻄالعۀ ﺣاضر اجرای برنامۀ مراقبت از خود ،عملکرد بیماران
مبتال به پرفشاری خون را بهطور چشمﮕیری ارتقا داده و اين
امر نشاندهندۀ اهمیت آموزش و مشارکت بیماران در امر
مراقبت از خود است .با توجه به شعار يک عمر سالمتی با
خودمراقبتی ،میتوان به اين نتیجه دست يافت که يادگیری
رفتارهای مراقبت از خود ،گام اول سالمتی است و با آموزش
صحیﺢ بیماران و جايﮕزين شدن آموزش رفتارهای مراقبت
از خود بهجای روشهای معمول ،مشارکت در امر مراقبت از
خود امکانپذير است.
میزان فشارخون سیستولیک گروه کنترل در مﻄالعۀ ﺣاضر
افزايﺶ يافته است که اين موضوع جای نﮕرانی دارد و نشان
میدهد بیمارانی که بهطور معمول درمان میشوند و آموزش
میبینند ،از لحاظ فشارخون کنترل مناسبی ندارند و نیاز
است که با پیﮕیریهای الزم و توجه به روشهای مراقبتی
نوين به آنها کمک کرد.
با توجه به اينکه اين پژوهﺶ روی زنان يائسه انجام شد
و نمونههای مﻄالعهشده در گروه سنی باال قرار داشتند،
اطالعات بهکندی گردآوری شد .ضمناً ﺣجﻢ نمونه در اين
مﻄالعه  70نفر محاسبه شده بود که برای دستیابی به نتايﺞ
دقیﻖتر ،انجام اين پژوهﺶ در ﺣجﻢ نمونۀ بیشتری توصیه
یشود.
م

نتیجهگیری

نتايﺞ اين مﻄالعه نشان داد که آموزش رفتارهای مراقبت
از خود بر کنترل پرفشاری خون زنان يائسه تأثیرگذار بوده
است .با توجه به نقﺶ مهﻢ زنان در ﺣفﻆ سالمت ساير
یتواند منجر به
اعﻀای خانواده ،آموزش مراقبت از خود م 
بهبود وضعیت سالمتی آنها از جمله کنترل پرفشاری خون
شود .مشارکت بیماران در امر مراقبت از خود ،اين قدرت را به
آنها میدهد تا با اتکا به توان کسﺐشده ،برای مديريت بهتر
بیماری و پیشﮕیری از عوارض بعدی آن گام بردارند .با توجه
آموختن مراقبت از
به افزايﺶ آمار مبتاليان به فشارخون،
ِ
خود به بیماران از سوی پرسنل بهداشتی و درمانی میتواند
بهعنوان روشی کﻢهزينه و مؤثر باعﺚ ارتقای سﻄﺢ سالمت
بیماران شود .بنابراين آموزش مراقبت از خود ابزار ارزشمندي
براي پرستاران در مراکز بهداشتی و درمانﯽ است و ارزيابﯽ
فشارخون و کنترل آن مﯽتواند سبﺐ افزايﺶ انﮕیزۀ بیماران
در امر مراقبت از خود شود.
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مقالۀ ﺣاضر بخشی از پاياننامۀ مقﻄﻊ کارشناسی ارشد
 مصوبۀ شورای،گرايﺶ آموزش پرستاری بهداشت جامعه
پژوهشی دانشﮕاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
1394/03/12  در تاريخ9403121274 همدان با شماره
 همﭽنین در کمیتۀ اخالق در پژوهﺶ در تاريخ.است
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