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Abstract
Introduction: Hypertension is one of the most common, chronic and recurrent
diseases that is considered to be an important treatment. Hence, teaching to a patient
with hypertension it’s too important. The purpose of this study was to evaluate the
effect of planned training on the self-efficacy of patients with hypertension.
Methods: This clinical trial was performed on 140 hypertension patients referred
to the cardiology clinic of Farshchian Hospital in Hamadan. Patients were selected
by random sampling and randomly assigned to two groups of intervention and control. Patients’ education was held in the form of 3 training sessions. Which were held
every week. After 4 weeks and 8 weeks after the end of the intervention, both groups
took a post-test. Data was analyzed by SPSS16.
Results: Both groups were homogeneous for demographic variables and statistically there was no significant difference between the two groups. Also, there was
no significant difference between the self-efficacy scores of both groups before entering the study (P> 0.05). However, there was a significant difference between the
self-efficacy score of the intervention and control group before the intervention (4
weeks and 8 weeks after intervention) (P <0.001).
Conclusion: According to the findings of this study, it seems that as a low cost
and effective method education can increase hypertensive patients’ self-efficacy.
Keywords: Planned Education, Hypertension, Self-Efficacy

Corresponding Information

Mohsen Salavati, Instructor, Department of Medical-Surgical Nursing, Mother and Child Care Research
Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
E-mail: salavati@umsha.ac.ir

Copyright © 2018, Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

How to Cite This Article:

Rahnama A, Shamsizadeh M, Salavati M, Mohammadi Y, Saheb Ekhtiari N. The Effect of Planned Education on Self-Efficacy of Patients with Hypertension: A Randomised Clinical Trial Study. Sci J Hamadan
Nurs Midwifery Fac. 2018; 26 (2): 91-102

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان  -شاپا الکترونیک2008-2819 :
مقالۀ پژوهشی

تﺄثیر آموزش برنامهریزیشده بر خودکارآمدی بیماران مبتال به پرفشاری خون :یک مطالعﮥ کارآزمایی بالینی
اکبر رهنما ، 1مرتضی شمسی زاده ،2محسن صلواتی ،*3یونس محمدی ،4ناهید صاحب اختیاری

5

.1
.2
.3
.4
.5

1مركز پژوهﺶ دانشجويان ،دانشکدة پرستاري و مامايي ،دانشﮕاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ايران
2مركز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل ،دانشﮕاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ايران
3مربی،گروه پرستاری داخلی ـ ﺟراﺣی ،مركز تحقیقات مراقبت مادر و كودك ،دانشﮕاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ايران
4استاديار ،گروه اپیدمیولوژي ،مركز تحقیقات مدلسازی بیماریهای ﻏیرواگیر ،دانشکدة بهداشت ،دانشﮕاه علوم پزشکی همدان،
همدان ،ايران
5سوپروايزر آموزشی بیمارستان امام ﺣسین مالير ،دانشﮕاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ايران
اطالعات مقاله

1396/5/8
1396/6/26
1396/7/30

تاريخ وصول:
تاريخ پذیرش:
انتشار آنالین:
نویسندۀمسئول:

محسن صلواتي

مربی ،گروه پرستاری داخلی ـ
ﺟراﺣی،مركز تحقیقات مراقبت
مادر و كودك،

دانشﮕاه علوم

پزشکی همدان ،همدان ،ايران

پست الکترونیک:

salavati@umsha.ac.ir

چکیده
مقدمه :پرفشاری خون يکی از بیماریهای شايﻊ ،مزمن و عودكننده است و در سراسر دنیا از نﻈر درمانی پراهمیت
محسوب میشود .ازاينرو آموزش به بیمار پرفشاری خون ،بسیار مهم است كه هدف از اين مﻄالعه تﺄﺛیر آموزش
برنامهريزیشده بر خودكارآمدی بیماران مبتال به پرفشاری خون است.
روش کار :اين مﻄالعۀ كارآزمايی بالینی بر  140بیمار مبتال به پرفشاری خون مراﺟعهكننده به درمانﮕاه قلﺐ و
عروق بیمارستان فرشﭽیان همدان انجام شد .بیماران به روش در دسترس انتﺨاب و بهصورت تﺨصیﺺ تصادفی
در دو گروه مداخله و كنترل قرار گرفتند .آموزش بیماران در قالﺐ  3ﺟلسۀ آموزشی ،بهصورت هر هﻔته پشت سر
هم برگزار شد 4 .هﻔته و  8هﻔته بعد از اتمام مداخله از هر دو گروه پسآزمون گرفته شد .دادهها بهوسیلۀ نرمافزار
 SPSSنسﺨۀ  16تجزيهوتحلیل شدند.
یافتهها :هر دو گروه از نﻈر متغیرهای دموگرافیك همﮕن بودند و تﻔاوت آماری بین دو گروه وﺟود نداشت.
همﭽنین نمرة خودكارآمدی هر دو گروه قبل از ورود به مﻄالعه ،تﻔاوت آماری با هم نداشتند ( .)P<0/05اما
بین نمرة خودكارآمدی دو گروه قبل از مداخله  ،با  4هﻔته و  8هﻔته بعد از مداخله ،تﻔاوت آماری مشاهده شد
(.)P>0/001
نتیجهگیری :با توﺟه به يافتههای اين پژوهﺶ به نﻈر میرسد آموزش به بیماران پرفشاری خون میتواند بهعنوان
يك روش كمهزينه و مﺆﺛر باعﺚ افزايﺶ خودكارآمدی شود.
کلمات کلیدی :آموزش برنامهريزی شده ،بیماری پرفشاری خون ،خودكارآمدی

مقدمه

پرفشاری خون ،بیماری شايﻊ ،مزمن ،عودكننده [ ]1و يکی
از مهمترين عوامل خﻄر بروز آترواسکلروزيس ،نارسايی قلبی،
سکتۀ مغزی و نارسايی كلیوی در بسیاری از كشورها است
[ .]2پرفشاری خون دومین عامل خﻄری است كه بیشترين
بار بیماری به آن منتسﺐ میشود .هايپرتانسیون اﻏلﺐ بدون
عالمت است و بسیاري از مردم از ابتال به آن بياطالعند
[ .]3میزان شیوع هايپرتانسیون از  6تا 25درصد در ﺟمعیت
بزرگسال تﺨمین زده میشود [ .]4ﺣدود  73میلیون نﻔر از
ﺟمعیت بزرگسال اياالت متحده آمريکا به اين بیماری مبتال
هستند [.]6 ,5
براساس مﻄالعات صورتگرفته ،تقريبا  25تا  35درصد
ﺟمعیت باالی 18سال ﺟهان مبتال به فشارخون باال هستند
و با افزايﺶ سن ﺟمعیت ،میزان ابتال به اين عارﺿه بیشتر
خواهد شد [ .]7براساس مﻄالعهای كه در ايران در سال
 1389انجام شد 26/6 ،درصد از افراد باالی  25سال مبتال به
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

پرفشاری خون هستند [.]8
میزان كنترل فشارخون در بیماران مبتال به اين بیماری
مزمن در سرتاسر ﺟهان بسیار پايین است [ .]9با اين ﺣال،
بیماری پرفشاری خون در عین ﺣال قابل پیشﮕیری است
[ .]10هدف از كنترل پرفشاری خون ،پیشﮕیری از عوارﺿی
مﺜل بیماریهای قلبی ـ عروقی ،كلیوی ،عروق مغزی و ﻏیره
است كه با دستیابی و ﺣﻔﻆ فشارخون شريانی در سﻄﺢ
 140/90میلیمتر ﺟیوه و ﺣتی كمتر میتواند موﺟﺐ كاهﺶ
چشمﮕیری در میزان مرگومیر شود [.]11
آموزش به بیمار مبتال به پرفشاری خون و خانوادة
وی ،يك بﺨﺶ مهم از درمان است؛ به نحوی كه در اكﺜر
بیماران ،بدون آموزش مناسﺐ ،دستیابی به اهداف درمانی
میسر نﺨواهد بود [ .]12انجمن قلﺐ آمريکا ،آموزش سبك
زندگی سالم را ﺟزء اساسی در پیشﮕیری از اين بیماری بیان
كرده است [ .]13برنامهريزی صحیﺢ برای انجام رفتارهای
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محسن صلواتي و همکاران93 .

كنترلكنندة پرفشاری خون از قبیل كنترل منﻈم فشارخون،
كنترل رژيم ﻏذايی از راه كاهﺶ مصرف نمك ،محدوديت
كالری برای ﺟلوگیری از چاقی ،كم كردن مصرف كلسترول
و چربیهای اشباعشده ،از بین بردن استرسهای روﺣی و
محیﻄی ،انجام ورزشهای منﻈم و كنترل دورهای فشارخون،
میتواند تا ﺣدود زيادی از عوارض و ابتالی آن در ﺟامعه
ﺟلوگیری كند [.]14
در همین راستا دادههای ﺣاصل از آنالیزهای پیشرفتۀ
آماری با بهرهگیری از  87بررسی قبلی ،نشاندهندة اين است
كه آموزش به بیمار و ﺟلﺐ مشاركت بیمار سبﺐ كنترل و
كاهﺶ فشارخون سیستولی  5میلیمتر ﺟیوه و فشارخون
دياستولی به میزان  4/3میلیمتر ﺟیوه شده است و همﭽنین
در كاهﺶ مرگومیر ناشی از آن بسیار مﺆﺛر بوده است [-15
 .]17همﭽنین آموزش ،عنصر كلیدی فعال كردن بیمار و
ﺟلﺐ اعتماد وی است و از طرفی اﺟرای چنین برنامهای يکی
از وﻇايﻒ مهم پرستاران است كه بايد به بیماران كمك كنند
تا به ﺣداكﺜر توانمندی برسند [.]18
خودكارآمدی توان سازندهای است كه از طريﻖ آن
مهارتهای شناختی ،اﺟتماعی ،عاطﻔی و رفتاری انسان
برای تحقﻖ اهداف مﺨتلﻒ بهگونهای اﺛربﺨﺶ سازماندهی
میشود [ .]19خودكارآمدی ،اعتماد شﺨﺺ در توانايی
انجام دادن رفتارهای خاص در موقعیتهای خاص است و
در روند درمان بیماریهای مزمن از ﺟمله پرفشاری خون،
باال بردن خودكارآمدی اهمیت زيادی دارد [ .]20امروزه
نقﺶ خودكارآمدی در شروع و تداوم رفتارهای بهداشتی
در بیماریهای مزمن از ﺟمله بیماریهای قلبی و عروقی
[ ،]21ديابت [ ،]23 ,22آسم [ ]24و  ]25[ COPDاز سوی
بسیاری از محققان گزارش شده است.
در مﻄالعهای كه توسﻂ میرزايی و همکاران ()1391
انجام شد ،پژوهشﮕران به اين نتیجه رسیدند كه بین آموزش
رفتارهای ارتقادهندة سالمتی در بیماران فشارخون و میزان
درك خودكارآمدی رابﻄۀ معناداری وﺟود دارد [.]26
همﭽنین در مﻄالعۀ ديﮕر كه از سوی  Huو همکاران ()2015
در چین انجام شده است ،پژوهشﮕران به اين نتیجه رسیدند
كه بین خودكارآمدي و ﺣمايت اﺟتماعي بیماران مبتال به
پرفشاري خون ارتباط مستقیم و معناداري وﺟود دارد .در اين
مﻄالعه هرچه خودكارآمدي بیماران میانﮕین باالتري داشت،
نمرة اﺿﻄراب و افسردگي كمتري داشتند .لذا خودكارآمدي
باال به بهبود اختالالت خلقي هم در اين بیماران كمك شاياني
ميكند [.]27
بهطور كلی كار كردن روی افزايﺶ توانايی بیماران و قدرت
بﺨشیدن به آنها ،در پیﮕیری و بهكار بردن برنامۀ آموزشی از
طريﻖ ارتقای خودكارآمدی ﺣاﺋز اهمیت است و با تقويت
اعتماد فرد در زمینۀ افزايﺶ كنترل فردی بر اوﺿاع ،میتوان
خودكارآمدی وی را افزايﺶ داد و همﭽنین میتوان گﻔت كه
كنترل فرد بر اوﺿاع نتیجۀ مجموع تجربیات خودكارآمدانۀ وی
است [ .]28خودكارآمدی ،برای كنترل بیماریهای مزمن،
قابلاﺟرا است .چون اگر شﺨصی ،خودكارآمدی بااليی برای
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

اﺟرای تغییرات در شیوة زندگی خود داشته باشد ،میتواند
بیماری مزمن خود را كنترل كند و در نتیجه اﺣتمال موفقیت
وی بیشتر خواهد بود [ .]29خودكارآمدی پیﺶنیازی مهم در
فرآيند تغییر رفتار و ارتقای خودكارآمدی است و اين مهم
با تکرار در عملکرد ،ساده كردن و تقسیم كردن يك كار به
مراﺣل كوچك میتواند فرد را خودكﻔا كند و درنهايت به
خودكارآمدی كامل منجر شود .در مﻄالعۀ Alimohammadi
و همکاران ( )1385كه با هدف تﺄﺛیر پیﮕیری بر میزان كنترل
فشارخون در بیماران مبتال به پرفشاری خون در شهرستان
اردبیل انجام شد ،تبعیت مبتاليان از رژيم درمانی با آموزش
به روش چهرهبهچهره با استﻔاده از پرسﺶنامه سنجیده شد
[ .]30همﭽنین در مﻄالعۀ  Baratiو همکاران ( )1389كه با
هدف بررسی عوامل مرتبﻂ بر انجام رفتارهای خودتنﻈیمی
فشارخون بین مبتاليان به پرفشاری خون در شهرستان
بهار انجام شد ،رفتارهای خودتنﻈیمی فشارخون با استﻔاده
از پرسﺶنامه سنجیده شد و آموزشی به بیماران داده نشد
[ .]31با توﺟه به تجربۀ پژوهشﮕر با سابقۀ كار در بﺨﺶهای
 ccuو اورژانس و برخورد مستقیم با بیماران پرفشاری خون و
درك اين نکته كه آموزش در بیماران پرفشاری خون میتواند
در افزايﺶ خودكارآمدی بیماران و كنترل فشارخون آنها
مﺆﺛر باشد و از آنجا كه مﻄالعات درخصوص تﺄﺛیر مداخله
آموزشی به روش گروهی و برنامهريزیشده در چند ﺟلسه بر
خودكارآمدی بیماران مبتال به پرفشاری خون كمتر در كشور
ما انجام شده است ،محقﻖ بر آن شد تا مﻄالعهای در راستای
تﺄﺛیر آموزش به روش برنامهريزی شده بر خودكارآمدی
بیماران مبتال به پرفشاری خون انجام دهد.

روش کار

اين پژوهﺶ يك مﻄالعۀ كارآزمايی بالینی است .ﺟامعۀ
آماری آن شامل بیماران مبتال به پرفشاری خون مراﺟعهكننده
به درمانﮕاه قلﺐوعروق بیمارستان فوق تﺨصصی قلﺐ و عروق
فرشﭽیان همدان در سال  1396بود .تعداد نمونه براساس
مﻄالعۀ مشابه  wuو همکاران ( ]32[ )2012و برای تعیین
اختالف نمرات خودكارآمدی بین گروه مداخله و گروه كنترل
در فواصل زمانی قبل 4 ،هﻔته و  8هﻔته بعد از مداخله از نمرة
میانﮕین  51/37و انحرافمعیار  18/92و با در نﻈر گرفتن
 α = 0/05و  β = 0/1و استﻔاده از فرمول اندازة نمونۀ نهايی
برابر با  70نمونه در هر گروه تعیین شد.
افراد تحت مﻄالعه با توﺟه به شرايﻂ ورود به مﻄالعه،
ابتدا طبﻖ نمونهگیری در دسترس انتﺨاب شدند و سپس
بهصورت تصادفی با استﻔاده از روش بلوكهای ﺟايﮕشتی
در دو گروه مداخله ( 70نﻔر) و گروه كنترل ( 70نﻔر) قرار
گرفتند .معیارهای ورود به مﻄالعه شامل :داشتن رﺿايت
آگاهانه براي شركت در مﻄالعه ،ابتال به پرفشاري خون
(بهصورت فشارخون سیستول  140میلیمتر ﺟیوه و باالتر و
يا دياستول  90میلیمتر ﺟیوه و باالتر كه قب ً
ال از سوی پزشك
تﺄيید شده بود) ،ﺣداقل سن  25سال و ﺣداكﺜر سن 69
سال ،دريافت نکردن هرگونه برنامۀ رسمی آموزشی كنترل
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 .94تأثیر آموزش برنامهریزیشده بر ...

فشارخون در يكسال گذشته ،داشتن ﺣداقل سواد ابتدايی
و توانايی درك مکالمه به زبان فارسی و توانايی ﺣﻀور در
كالسهاي آموزشی ،نبودن در مرﺣلۀ شديد و ﺣاد بیماری
(اورژانس پرفشاری خون) و مبتال نبودن به بیماری زمینهای
سﺨت و در مرﺣلۀ شديد (از قبیل سرطان متاستاتیك،
نارسايی كلیه) و ديابت و هیپرتیروﺋیديسم كنترلنشده
بود .معیارهای خروج از مﻄالعه شامل :خروج بیمار به هر
دلیل شامل فوت ،انتقال و يا انصراف از همکاری ،ﺣﻀور
نداشتن در ﺟلسات آموزشی (ﺣداقل  2ﺟلسه بايد ﺣﻀور
داشته باشد) ،تغییر پروتکل درمانی از سوی پزشك در طول
برنامه ،درمان فشارخون با رژيمهاي خاص (مﺜ ً
ال درمانهای
صرفا ﻏیردارويی) ،ابتالي همزمان به چند بیماري (ديابت،
كلیوي و سرطان) و ابتال به بیماریهای روانی طبﻖ تشﺨیﺺ
پزشك و مستندات بیمار بود .ابزار گردآوری اطالعات شامل
پرسﺶنامۀ اطالعات دموگرافیك و اطالعات مربوط به بیماری
بود .در مﻄالعۀ ﺣاﺿر ،پرسﺶنامۀ اطالعات دموگرافیك و
پرسﺶنامۀ مشﺨصات بیماری با مﻄالعۀ كتﺐ و منابﻊ معتبر
علمی تهیه شد .برای بررسی روايی اين پرسﺶنامهها از روش
اعتبار محتوی استﻔاده شد .بدين منﻈور اين پرسﺶنامهها در
اختیار  10نﻔر از استادان دانشکدة پرستاری و مامايی دانشﮕاه
علوم پزشکی همدان قرار داده شد و پس از اعمال نﻈرات و
پیشنهادات و با تﺄيید استادان محترم راهنما و مشاور ،ابزار
گردآوری دادهها معتبر شد .همﭽنین پرسﺶنامۀ سنجﺶ
میزان خودكارآمدی بیماران مبتال به پرفشاری خون كه از
سوی  Zakerimoghadamو همکاران ( )1391بهصورت
محقﻖساخته با اقتباس از پرسﺶنامۀ خودكارآمدی در بیماران
مزمن و پرسﺶنامۀ خودكارآمدی بیماران قلبی تدوين شده
بود ،در اين مﻄالعه استﻔاده شد .در اين پرسﺶنامه از بیماران
سﺆال میشود كه چقدر اطمینان دارند بتوانند عمل يا كار
خاصی را در ارتباط با بیماری خود انجام بدهند .تعداد 29
سﺆال در اين پرسﺶنامه در نﻈر گرفته شده كه بر مبنای
مقیاس  5درﺟهای لیکرت (خیلیكم امتیاز  1و خیلیزياد
امتیاز  )5نمرهگذاری شد .بنابراين مجموع نمرات بین  29تا
 145است كه نمرات باالتر ،نشاندهندة خودكارآمدی بهتر
بود .آلﻔای كرونباخ اين پرسﺶنامه ( )0/92محاسبه شده
است و از روايي و پايايي كافي برخوردار است [.]33
در مﻄالعۀ ﺣاﺿر ،اعتبار محتوای پرسﺶنامۀ خودكارآمدی
مبتاليان به پرفشاری خون با نﻈر ﺟمعی از استادان
هیﺌتعلمی دانشکدة پرستاری و مامايی دانشﮕاه علوم
پزشکی همدان تعیین شد .همﭽنین پايايی پرسﺶنامه با
ﺿريﺐ آلﻔای كرونباخ  0/86درصد ،تﺄيید شد.
پس از كسﺐ معرفینامۀ كتبی و اخذ مجوز الزم از مسﺌولین
ذيربﻂ و تبیین اهداف پژوهﺶ برای واﺣدهای پژوهﺶ و
كسﺐ رﺿايت كتبی از بیماران برای شركت در پژوهﺶ و
اطمینان كافی به بیماران دربارة گمنام بودن و ﺣﻔﻆ اسرار و
رعايت ﺣريم آنان ،ابتدا پرسﺶنامههای اطالعات دموگرافیك
و مشﺨصات بیماری از سوی بیماران تکمیل شد و سپس
قبل از مداخله ،پرسﺶنامۀ خودكارآمدی از سوی بیماران هر
دو گروه مداخله و كنترل تکمیل شد .براساس تاريخ مراﺟعۀ
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

بیماران بهمنﻈور ويزيت ماهیانه ،بیماران گروه مداخله به دو
گروه  25نﻔری و يك گروه  20نﻔری تقسیم شدند .بیماران
گروه مداخله طی  3ﺟلسه  45دقیقهای كه فاصلۀ هر ﺟلسه
با هم يك هﻔته بود ،تحت آموزش از سوی پژوهشﮕر قرار
گرفتند.
اولین ﺟلسۀ مداخلۀ آموزشی با محتوای آموزشی به اين
شکل برگزار شد كه نﺨست مقدمهاي در خصوص تعريﻒ
بیماري ،نحوة تشﺨیﺺ آن ،بیعالمت بودن بیماري و ﻇهور
عالﺋمی از قبیل :سردرد ،تاري ديد ،درد قﻔسهسینه ،وزوز
گوش ،تنﮕینﻔس و ...پس از تﺄﺛیر پرفشاري خون بر اندامهاي
ﺣیاتی ،بیان شد .سپس اهمیت بیماري و لزوم اندازهگیري
منﻈم فشارخون به روش بحﺚ گروهی يادآوري شد .همﭽنین
لزوم ﻏربالﮕري در بستﮕان فرد بیمار نیز گوشزد شد .سپس
با استﻔاده از پاورپوينت ،عوامل خﻄر بیماري از قبیل :سن،
تحركی ،تغذيۀ ناصحیﺢ و  ...توﺿیﺢ داده
ارث ،وزن باال ،كم ّ
شد .عوارض دارويی و روشهای كنترل آن نیز گوشزد شدند.
همﭽنین تﺄكید شد بهمنﻈور كاهﺶ عوارض ،الزم است
دستورات پزشك و پرسنل بهداشتی ﺟدي گرفته شده و
ﺿمن انجام مراقبتهاي روتین ،دارو مﻄابﻖ دستور مربوطه
مصرف شود.
در ﺟلسۀ دوم تﺄكید بر تقويت رفتارهای صحیﺢ و تغییر
در رفتارهای ﻏیربهداشتی مالك كار قرار گرفت كه شامل:
يادآوری اهمیت تحرك در بیماران و نقﺶ آن در كنترل وزن
و بیماري ،نوع فعالیت بدنی مناسﺐ براي سنین مﺨتلﻒ در
بیماران پرفشاري خون و پرهیز از انجام فعالیتهاي سنﮕین
بود .سپس تغذيۀ صحیﺢ ،ﻏذاهاي مﻔید و مناسﺐ براي اين
بیماران و ﻏذاهايی كه میبايست از آن پرهیز شود يا كمتر
استﻔاده شود ،آموزش داده شد .كاهﺶ مصرف نمك ،چربی،
شیرينیﺟات ،نوشابه ،كلّهپاچه ،گوشت قرمز ،امعاواﺣشا
يادآوري شد و بر استﻔاده از میوهﺟات و سبزيجات ،نان و ﻏالت
در ﺣد متعادل ،ﺣبوبات ،شیر كمچرب و لبنیات كمنمك
تﺄكید شد .سپس بهمنﻈور اﺟتناب از دخانیات ،آموزشهای
مﺆكدی داده شد .همﭽنین تﺄكید شد كه در صورت بروز
هرگونه عالمت ﻏیرطبیعی ،به پرسنل بهداشتی مراﺟعه شود.
در ﺟلسۀ سوم استﻔاده از روشهای كاهﺶ استرس و
كنترل عواطﻒ شامل كنترل عصبانیت ،ترس و ناامیدی و...
آموزش داده شد و سپس ادامۀ ﺟلسه به مرور مﻄالﺐ آموزش
دادهشده و پرسﺶ و پاسخ اختصاص يافت .همﭽنین از افراد
خواسته شد تا مﻄالﺐ كتابﭽۀ آموزشی توزيﻊشده در كالس
و آموزشهاي دادهشده را به خانواده نیز منتقل كنند .كلیۀ
مباﺣﺚ آموزشی از سوی اينجانﺐ ،مجري طرح ،اراﺋه شد.
در پايان آموزش كتابﭽههای آموزشی در اختیار بیماران
گروه مداخله قرار گرفت 4 .هﻔته و  8هﻔته از آخرين ﺟلسه
بار ديﮕر برای بیماران هر دو گروه پرسﺶنامه تکمیل شد.
بیماران گروه كنترل فقﻂ مراقبتهای روتین را دريافت
كردند .همﭽنین برای مالﺣﻈات اخالقی ،در انتهای مﻄالعه،
كتابﭽۀ آموزشی تدوينشده در اين پژوهﺶ در اختیار بیماران
گروه كنترل قرار گرفت.
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 Bonferoniبرای تﻔاوت میانﮕین نمرات بین گروهها استﻔاده
شد.

اطالعات پس از گردآوری از طريﻖ نرمافزار  SPSSنسﺨۀ
 16ارزيابی شد و آنالیز نهايی روی  140بیمار در زمانهای
مدنﻈر انجام شد .برای همسانی دو گروه در قبل از مداخله،
آزمون كولموگروف اسمیرنوف دو نمونهای (Two-Sample
 ) Kolmogorov-Sminovانجام شد و توزيﻊ دادهها نرمال
بود ( .)=0sig/255بهمنﻈور توصیﻒ فراوانی دادهها از آمار
توصیﻔی و برای مقايسۀ دادهها از آزمون تی مستقل ،آزمون
كای دو و آزمون دقیﻖ فیشر استﻔاده شد .برای فرﺿیۀ
متﻔاوت بودن میانﮕین نمرات خودكارآمدی در دو گروه از
تحلیل واريانس دوطرفه با اندازهگیریهای مکرر (Repeated
 ) measures analysis of varianceاستﻔاده شد و از آزمون

یافتهها

بین دو گروه از نﻈر متغیرهای دموگرافیك و مشﺨصات
مربوط به بیماری (ﺟدول شماره  )1تﻔاوت معنیداری وﺟود
نداشت .از مجموع  140شركتكننده ،اكﺜريت بیماران زن
( 56/4درصد) ،خانهدار ( 52/2درصد) و متﺄهل ( 80درصد)
بودند .بیشتر شركتكنندگان در اين مﻄالعه ( 40/7درصد)
بیسواد ،درآمد در ﺣد متوسﻂ ( 45درصد) و بیمۀ درمانی
داشتند ( 95درصد) .ساير اطالعات در ﺟدول شماره  1بهطور
كامل آمده است.

جدول شماره  .1مقایسﮥ متﻐیرهای دموگرافیک افراد مبتال به هیپرتانسیون به تفکیک گروه مداخله و کنترل
گروه

متﻐییر
سن
جنس

تﺄهل

تحصیالت

شﻐل

رضایت از درآمد
استفاده از بیمه
بیمﮥ تکمیلی

فشارخون سیستول

فشارخون دیاستول

گروه مداخله

گروه کنترل

تعداد )درصد(

تعداد )درصد(

میانﮕین و انحرافمعیار

57/89±10/05

59/30± 8/40

مرد

)40(28

)47/1(33

زن

)60(42

)52/9(37

مجرد

)0(0

)0(0

متﺄهل

)75/7(53

)84/3(59

همسر فوتشده و متاركه

)24/3(17

)15/7(11

بیسواد

)38/6(27

)42/9(30

ابتدايی

)30(21

)27/1(19

كمتر از ديپلم

)17/1(12

)14/3(10

ديپلم

)10(7

)10(7

لیسانس و باالتر

)4/3(3

)5/7(4

خانهدار

)55/8(39

)48/7(34

آزاد

)11/4(8

)21/5(15

كارمند

)5/7(4

)5/7(4

بازنشسته

)15/7(11

)12/9(9

كارگر

)0(0

)4/2(3

بیکار

)11/4(8

)7(5

خوب

)21/4(15

)18/6(13

متوسﻂ

)44/3(31

)45/7(32

ﺿعیﻒ

)34/3(24

)35/7(25

بلی

)97/1(68

)92/9(65

خیر

)2/9(2

)7/1(5

بلی

)31/4(22

)21/4(15

خیر

)68/6(48

)78/6(55

درﺟه )140-159(1

)40(28

)47/1(33

درﺟه )160-179( 2

)42/9(30

)42/9(30

درﺟه )<180( 3

)17/1(12

)10(7

**P=0/291

*P=0/967
df=4

*P=0/337
df=6

*P=0/950
df=2
**P=0/441
*P=0/250
df=2

میانﮕین و انحرافمعیار

166/26 ±15/74

درﺟه )90-99( 1

)50(35

)52/8(37

درﺟه )100-109( 2

)41/4(29

)40(28

درﺟه )<110( 3

)8/6(6

)7/2(5

میانﮕین و انحرافمعیار

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

***P= 0/368
t= -0/90
**P=0/496

164/69 ±15/21

98/90 ± 5/89

نتیجﮥ آزمون

97/87 ± 5/60

*P=0/410
df=42
***P=0/549
t=0/60
*P=0/785
df=21
***P= 0/292
t=1/06
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گروه

متﻐییر

BMI

گروه کنترل

گروه مداخله

تعداد )درصد(

تعداد )درصد(

میانﮕین و انحرافمعیار

27/13 ± 4/50

27/53 ± 3/67

بلی

)2/9(2

)8/6(6

خیر

)97/1(68

)91/4(64

بلی

)15/7(11

)18/6(13

خیر

)84/3(59

)81/4(57

كمتر از  2سال

)22/8(16

)27/1(19

 2تا  5سال

)40(28

)31/5(22

 6تا  10سال

)20(14

)27/1(19

بیشتر از  10سال

)17/1(12

)14/3(10

دارد

)48/6(34

)40(28

ندارد

)51/4(36

)60(42

دارد

)70(49

)72/9(51

ندارد

)30(21

)27/1(19

دارد

)74/3(52

)64/3(45

ندارد

)25/7(18

)35/7(25

استفاده از موادمﺨدر
استعمال دخانیات

طول مدت بیماری
داشتن اطالعات دربارۀ
بیماری
سابقﮥ بستری در بیمارستان
سابقﮥ خانوادگی
هیپرتانسیون
ابتال به چربی خون باﻻ

ابتال به دیابت
توانایی بیماران در
اندازهگیری فشارخون

دارم

)48/6(34

)51/4(36

ندارم

)42/9(30

)41/4(29

نمیدانم

)8/5(6

)7/2(5

دارم

)28/6(20

)31/4(22

ندارم

)67/1(47

)61/4(43

نمیدانم

)4/3(3

)7/2(5

دارد

)38/6(27

)34/3(24

ندارد

)61/4(43

)65/7(46

نتیجﮥ آزمون
***P=0/560
t=0/59
**P=0/275
**P=0/823

*P=0/590
df= 3

**P=0/395
**P=0/852
**P=0/272
*P=0/935
df=2
*P=0/688
df= 2
**P=0/726

* آزمون كای دو ** آزمون فیشر *** آزمون تی مستقل

كنترل در راستای كاهﺶ نمرات خودكارآمدی بوده است
(( )P>0/001ﺟدول شماره  .)2برای متغیر خودكارآمدی هم
اﺛر گذر زمان ( ،)P>0/001هم اﺛر بینگروهی ( )P>0/001و
هم اﺛر متقابل زمان و گروه ( )P>0/001معنیدار شد (ﺟدول
شماره .)3

نتیجۀ آزمون تحلیل واريانس دوطرفه با اندازهگیریهای
مکرر با لحاظ كردن آزمون بونﻔرونی نشان داد كه بین
میانﮕین نمرات خودكارآمدی بیماران گروه مداخله و كنترل،
قبل از مداخله با  4هﻔته و  8هﻔته بعد از مداخله ،اختالف
آماری معنیداری وﺟود داشت كه اين اختالف آماری در گروه

جدول شماره  .2مقایسﮥ میانگین و انحرافمعیار نمرۀ خودکارآمدی در دو گروه مداخله و کنترل در زمانهاي مﺨتلف
گروهها
مداخله
کنترل

نمرۀ خودکارآمدی
میانگین

نمرۀ خودکارآمدی

قبل از مداخله

 4هفته بعد از مداخله

 8هفته بعد از مداخله

77/23

103/87

105/23

14/975

9/077

8/750

77/87

75/30

73/63

18/549

17/899

17/750

انحرافمعیار
میانگین

انحرافمعیار

سطﺢ معنیداری
*()< 0/001
*()< 0/001

* آنالیز واريانس دوطرفه با اندازهگیری مکرر
جدول شماره  .3مقدار آمارۀ  Fو  -Pاثر زمان ،اثر گروه ،اثر متقابل زمان و گروه برای نمرات خودکارآمدی در آنالیز واریانس با اندازههای تکراری
آزمون
اثر زمان
اثر گروه

اثر متقابل زمان و گروه
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متﻐیر

مقدار آماره
289/8

نمرات خودکارآمدی

مقدار P - value

()< 0/001

65/1

()< 0/001

482/2

()<0/001
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شکل  .1نمودار میانگین نمرات خودکارآمدی بیماران دو گروه مداخله و کنترل در  3زمان قبل از مداخله ) 4 ،(1هفته بعد از مداخله ) (2و 8
هفته بعد از مداخله )(3

بحث
اين مﻄالعه با هدف بررسی تﺄﺛیر آموزش برنامهريزیشده
بر خودكارآمدی بیماران مبتال به هیپرتانسیون انجام شده
است .نتايﺞ مﻄالعه نشان داد كه آموزش برنامهريزیشده در 3
ﺟلسه در بیماران گروه مداخله سبﺐ افزايﺶ میانﮕین نمرات
خودكارآمدی  4هﻔته و  8هﻔته بعد از مداخله شد؛ در ﺣالی
كه در گروه كنترل كه آموزش معمول در درمانﮕاه را دريافت
كرده بودند ،سبﺐ كاهﺶ میانﮕین نمرات خودكارآمدی 4
هﻔته و  8هﻔته بعد شد.
دراينباره Baljani ،و همکاران ( )1389مﻄالعهای
تحتعنوان تﺄﺛیر آموزش در ارتقای خودكارآمدی بیماران
قلبی عروقی ،انجام دادند كه نتايﺞ نشان داد مداخالت ارتقای
خودكارآمدی بر امتیازات خودكارآمدی بیماران تﺄﺛیر مﺜبت
داشته است .میزان خودكارآمدی بالفاصله بعد از مداخله و
يك ماه بعد از مداخله در مقايسه با قبل از مداخله بهطور
معنیداری تغییر و افزايﺶ يافت و اين امر با نتايﺞ پژوهﺶ
ﺣاﺿر همﺨوانی دارد؛ به طوری كه در پژوهﺶ ﺣاﺿر نیز بین
میانﮕین نمرات خودكارآمدی قبل از مداخله ،با  4هﻔته و
 8هﻔته بعد از مداخله در گروه مداخله ،افزايﺶ معنیداری
مشاهده شد [.]34
در مﻄالعهای كه از سوی  Huanhuanو همکاران ()2013
بهصورت مقﻄعی بر  262بیمار مبتال به پرفشاری خون انجام
شد ،پرسﺶنامهها بهصورت آزمون  test-retestدر اختیار
بیماران قرار گرفت كه مشﺨﺺ شد بیمارانی كه اطمینان
داشتند فاكتورهايی از ﺟمله بهبود سبك زندگی ،فعالیت
فیزيکی مناسﺐ و كاهﺶ استرس در كنترل بیماری آنها نقﺶ
دارد از خودكارآمدی باالتری نسبت به بیماران ديﮕر برخوردار
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بودند [ .]35اين مﻄالعه همسو با مﻄالعات گذشته [,36
 ]37و مﻄالعۀ ﺣاﺿر بود كه نشان داد آموزش ،در افزايﺶ
خودكارآمدی بیماران گروه مداخله نقﺶ دارد.
در مﻄالعهای كه از سوی  Omidiو همکاران ( )1394با
عنوان بررسی تﺄﺛیر آموزش خودمراقبتی بر خودكارآمدی
بیماران مبتال به بیماری انسدادی ريه مراﺟعهكننده به
مراكز آموزشی درمانی شهر همدان ،مشﺨﺺ شد در گروه
مداخله ،بین قبل و بالفاصله و يك ماه بعد از پايان مداخله،
تﻔاوت معنیداری در راستای افزايﺶ نمرة كل خودكارآمدی
مشاهده شد ( )P>0/05كه اين اختالف در گروه كنترل
معنیدار نبود ( .]38[ )P<0/05براساس يافتههای مﻄالعۀ
ﺣاﺿر  8هﻔته بعد از مداخله ،نمرات خودكارآمدی در گروه
مداخله در مقايسه با گروه كنترل افزايﺶ يافته به طوری
كه اختالف میانﮕین نمرات خودكارآمدی بین دو گروه در 8
هﻔته بعد از آموزش معنیدار بود .اين نتايﺞ همسو با مﻄالعۀ
 Savadkoohو همکاران ( )2012است كه نشان داد اﺟرای
برنامۀ آموزشی خودتدبیری در افزايﺶ نمرة خودكارآمدی
بیماران مبتال به پرفشاری خون  8هﻔته بعد از آموزش در
گروه مداخله در مقايسه با قبل از آموزش افزايﺶ معنیداری
داشته است [.]33
در مﻄالعهای كه از سوی  Silvanaو همکاران ( )2006با
عنوان تﺄﺛیر آموزش بر كنترل فشارخون بیماران سالﺨورده
انجام شد ،مﻄالعه بهصورت كارآزمايی بالینی انجام شد و
سن بیماران بیشتر از  65سال بود و آموزش به دو صورت
انجام گرفت و در انتهای تحقیﻖ تﻔاوت دو روش آموزش با
هم بررسی شد [ .]39روش اول بهصورت آموزش بیماران
بهصورت تقويتشده ()PEM( )Patient empowerment
انجام شد و روش دوم بهصورت روش روتین و پايه انجام گرفت
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( )CEM( )compliance- based modelو مشﺨﺺ شد كه
در گروه  ،PEMكاهﺶ فشارخون سیستول  8میلیمتر ﺟیوه
بود ،در ﺣالی كه در گروه  CEMكاهﺶ فشارخون سیستول
در ﺣد  3میلیمتر ﺟیوه بود .نتیجه اين شد كه آموزش به
روش تقويتشده به نسبت آموزش بهصورت روتین و پايه
تﺄﺛیر بسیار مﺆﺛرتری در كنترل فشارخون دارد و با نتايﺞ
تحقیﻖ ﺣاﺿر كه نمرة خودكارآمدی بیماران گروه مداخله4 ،
هﻔته و  8هﻔته بعد از آموزش افزايﺶ داشت ،همﺨوانی دارد.
در مﻄالعهای كه از سوی  Magfiretو همکاران ()2004
با عنوان تﺄﺛیر آموزش بر خودكارآمدی بیماران مبتال به
بیماریهای انسدادی مزمن ريه ( )COPDدر بیمارستانهای
دانشﮕاهی شهر ارزوروم تركیه انجام شد ،بیماران به دو گروه
مداخله و كنترل تقسیم شدند كه در هر گروه  30بیمار
ﺣﻀور داشتند .نتايﺞ تحقیﻖ نشان داد كه يك ماه بعد از
آموزش ،افزايﺶ نمرة خودكارآمدی بیماران در گروه مداخله
نسبت به گروه كنترل معنیدار بوده و آموزش سبﺐ افزايﺶ
خودكارآمدی در بیماران گروه مداخله شده است .اين امر با
نتايﺞ پژوهﺶ ﺣاﺿر همﺨوانی دارد؛ به طوری كه در پژوهﺶ
ﺣاﺿر نیز میانﮕین نمرات خودكارآمدی در گروه مداخله 4
هﻔته بعد از مداخله در مقايسه با قبل ،افزايﺶ معنیداری
داشته است [.]40
با اين وﺟود نتايﺞ تعدادی از مﻄالعات ،برخالف مﻄالعۀ
ﺣاﺿر بوده و سﻄﺢ خودكارآمدی نمونههای بررسیشده را
ﺿعیﻒ ارزيابی كردهاند [ .]43-41نتايﺞ مﻄالعۀ Lemmens
و همکاران ( )2010بهمنﻈور تﺄﺛیر برنامۀ خودمراقبتی بر
خودكارآمدی بیماران مبتال به بیماریهای انسدادی مزمن
ريه ( ،)COPDمراﺟعهكننده به كلینیك گلدرس والی هلند
انجام شد .بین نمرة خودكارآمدی بیماران قبل و  12ماه بعد
از انجام مداخله اختالف آماری معنیداری مشاهده نشد [.]41
در توﺟیه نتايﺞ متﻔاوت پژوهﺶ ﺣاﺿر با مﻄالعۀ ذكرشده
میتوان به مدتزمان پسآزمون گرفتهشده اشاره كرد كه
در اين مﻄالعه بیﺶ از  2ماه بوده و ممکن است منجر به
فراموشی آموزشها شده باشد؛ در ﺣالی كه در مﻄالعۀ ﺣاﺿر
پسآزمون  4هﻔته و  8هﻔته بعد از مداخله گرفته شده است.
نتايﺞ مﻄالعۀ  Molloyو همکاران ( )2012كه با هدف
تعیین ارتباط بین تیپ شﺨصیتی  Dبا سﻄﺢ خودكارآمدی
و میزان تبعیت دارويی مبتاليان به بیماریهای عروق كرونر
صورت گرفته بود [ ]42نشان داد كه سﻄﺢ خودكارآمدی
و میزان تبعیت دارويی بیمارانی كه تیپ شﺨصیتی D
داشتند ،در سﻄﺢ پايینی قرار دارد كه علت پايین بودن
سﻄﺢ خودكارآمدی بیماران تحتمﻄالعه در مقايسه با نتايﺞ
پژوهﺶ ﺣاﺿر میتواند در رابﻄه با متﻔاوت بودن نمونههای
تحت مﻄالعه و ابزار سنجﺶ خودكارآمدی باشد.
نتايﺞ مﻄالعۀ  Bagheri savehو همکاران ()1392
كه با هدف بررسی همبستﮕی خودكارآمدی با رفتارهای
خودمراقبتی مبتاليان به نارسايی قلبی صورت گرفته بود،
مشﺨﺺ كرد كه بیشتر شركتكنندگان در اين مﻄالعه سﻄﺢ
خودكارآمدی ﺿعیﻒ تا متوسﻂ داشتهاند [ .]43علت تﻔاوت
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يافتههای اين مﻄالعه با پژوهﺶ ﺣاﺿر ،میتواند در رابﻄه با
متﻔاوت بودن نوع بیماری و باالتر بودن میانﮕین سنی بیماران
شركتكننده در اين مﻄالعه باشد.
در مﻄالعۀ  Kargarو همکاران ( )1390كه بهمنﻈور بررسی
تﺄﺛیر آموزش پیشﮕیری از پوكی استﺨوان بر خودكارآمدی
نوﺟوانان مبتال به سندروم نﻔروتیك در شهر شیراز انجام شد،
میانﮕین نمرة خودكارآمدی بعد از يك ماه در بیماران گروه
مداخله كاهﺶ يافت .اين امر میتواند نشاندهندة كاهﺶ
پايداری خودكارآمدی باشد و اين مسﺌله را مشﺨﺺ میكند
كه برای افزايﺶ پايداری خودكارآمدی الزم است كه مﻄالﺐ
بهطور مکرر تکرار شود كه لزوم آموزش ،برنامهريزی و پیﮕیری
مداوم از سوی مربیان بهداشت را ﺿروری میسازد [.]44
در مﻄالعۀ ديﮕری كه از سوی  Michو همکاران ()2003
تحتعنوان تﺄﺛیر آموزش خودمراقبتی بر كیﻔیت زندگی
بیماران مبتال به نارسايی مزمن قلﺐ انجام گرفت ،نتايﺞ نشان
داد كه رفتارهای مراقبت از خود بهتدريﺞ يك ماه ،دو ماه و سه
ماه بعد از اﺟرای مداخلۀ آموزشی در گروه كنترل بهتر شده
بود؛ به طوری كه سه ماه پس از اﺟرای آموزش بیماران گروه
كنترل نسبت به بیماران گروه مداخله كیﻔیت زندگی بهتری
داشتند [ .]45به نﻈر میرسد هدف مهم در امر آموزش،
ايجاد رفتارهای بهداشتی ،درست و ماندگار است و اين تداوم
مراقبت است كه برای بیمار ارزش بااليی دارد [.]46
در مﻄالعهای كه از سوی  Warrenو همکاران ()2012
با عنوان بررسی ارتباط بین خودمراقبتی و خودكارآمدی
بیماران روی  190بیمار پرفشاری خون با نژاد آفريقايی ـ
آمريکايی در منﻄقۀ شارلوت متروپولیتن آمريکا انجام شد ،در
ﺣدود  %59از بیماران خودكارآمدی بااليی در رابﻄه با مصرف
منﻈم داروها ،رژيم ﻏذايی كمنمك ،فعالیت فیزيکی مناسﺐ،
استعمال نکردن سیﮕار و روشهای كنترل وزن را داشتند كه
نشان میدهد آموزش فعالیتهای خودمراقبتی تﺄﺛیر بسیار
زيادی در افزايﺶ خودكارآمدی بیماران مبتال به پرفشاری
خون دارد [ .]47اين تحقیﻖ همسو با مﻄالعۀ ﺣاﺿر بود كه
نشان داد آموزش برنامهريزیشده در افزايﺶ خودكارآمدی
بیماران گروه مداخله مﺆﺛر بوده است و رابﻄۀ معنیداری بین
آموزش و افزايﺶ خودكارآمدی وﺟود دارد.
در مﻄالعۀ ﺣاﺿر مشاهده شد میان افزايﺶ نمرة
خودكارآمدی بعد از آموزش در گروه مداخله نسبت به گروه
كنترل كه آموزش روتین در درمانﮕاه قلﺐوعروق را دريافت
كرده بودند ،با نتايﺞ ﺣاصل از مﻄالعۀ  Sakarو همکاران
( )2006در خصوص رابﻄه میان رفتارهای خودمديريتی در
ديابت و خودكارآمدی ،همبستﮕی معنیداری وﺟود داشت
كه با مﻄالعۀ ﺣاﺿر همﺨوانی دارد [.]48
در مﻄالعۀ  )2007( Kasikciكه روی خودكارآمدی
بیماران  COPDصورت پذيرفت [ ،]49همبستﮕی مستقیم
و معنیداری میان درك خودكارآمدی كلی و خودكارآمدی
رفتارهای مشاهدهشده وﺟود داشت كه با مﻄالعۀ ﺣاﺿر
همﺨوانی دارد.
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اگر فعالیتهای مربوط به مراقبت از خود با روشهای
آموزشی فعال و با شناخت نﮕرشها و عقايد بیمار و با فراهم
كردن محیﻄی مساعد با ايجاد اعتقاد و اطمینان و راﺣتی
برای مددﺟو اﺟرا شود ،میتواند در راستای ارتقای رفتارهای
مﻄلوب بهداشتی نقﺶ مﺆﺛری را ايﻔا كند .از طرفی ديﮕر
بیان مﻄالﺐ بهصورت قابلفهم و براساس نیازهای فردی و
با استﻔاده از آموزش همراه با پرسﺶ و پاسخ كوتاه میتواند
در دستیابی به نتايﺞ بهتر مﻔید واقﻊ شود و از همه مهمتر
در تداوم رفتارهای بهداشتی مﺆﺛر باشد .براساس مﻄالعۀ
 )2011( Gardettoمراقبت صحیﺢ از خود تا اندازة زيادی،
عود مکرر بیماری و تعداد دفعات بستری را كاهﺶ میدهد و
همین امر سبﺐ افزايﺶ كیﻔیت زندگی و كاهﺶ هزينههای
زندگی میشود .با توﺟه به موارد فوق به نﻈر میرسد كه
آموزش با تمركز مراقبت از خود اين امکان را فراهم میكند
كه بیماران بهترين وﺿعیت را با كمترين عوارض روی
زندگیشان برای خود بسازند و آگاهی از توانايیهای موﺟود
منجر به امید بیشتر به آينده ،افزايﺶ اعتمادبهنﻔس و منزوی
نشدن میشود [.]50
همﭽنین مﻄالعات ديﮕر نشان دادهاند كه آموزش باعﺚ
افزايﺶ خودكارآمدی ،بهبود فعالیت عملکردی و كاهﺶ
تعداد دفعات مراﺟعۀ دوبارة بیماران به بیمارستان [،]51
افزايﺶ اطمینان بیماران ديابتی دربارة بیماری و كنترل
قندخون [ ]52و كاهﺶ استرس میشود [ .]53در مﻄالعۀ
صورتگرفته از سوی  Stellefsonو همکاران ( )2012نتايﺞ
نشان داد كه اكﺜر مﻄالعات ( )%87/5اﺛر برنامۀ آموزشی را بر
خودكارآمدی بیماران معنیدار و مﺆﺛر نشان دادهاند كه نتايﺞ
مﻄالعۀ ما را تﺄيید میكند [.]54
در مﻄالعۀ ﺣاﺿر محدوديتهای پژوهﺶ شامل تﺄﺛیر
عوامل روزمره (مﺜل استرس) بر فشارخون نمونههای
پژوهﺶشده ،امکان افت يا ريزش نمونههای پژوهﺶ بهدلیل
مراﺟعه نکردن ،تﻔاوت افراد در نحوة سازگاری با مساﺋل

روزمره و دريافت اطالعات بیماران مبتال به پرفشاری خون از
منابﻊ اطالعاتي ديﮕر در ﺣین مﻄالعه بود .از نقاطقوت مﻄالعه
اﺟرای آموزش به روش برنامهريزی شده در  3ﺟلسه بود.

نتیجهگيري

در تبیین يافتههای اين پژوهﺶ مبنی بر تﺄﺛیر آموزش
برنامهريزیشده بر خودكارآمدی بیماران مبتال به پرفشاری
خون و با توﺟه به مبانی نﻈری میتوان گﻔت آموزش نقﺶ
مﺆﺛری در ارتقای خودكارآمدی بیماران مبتال به پرفشاری خون
دارد كه در اين مﻄالعه آموزش ،سبﺐ ارتقای خودكارآمدی
بیماران مبتال به پرفشاری خون شد .بر اين اساس آموزش
ابزار ارزشمندی برای پرستاران در مراكز درمانی است و
ارزيابی خودكارآمدی بیماران از سوی پرستاران و ارتقای آن
میتواند سبﺐ افزايﺶ انﮕیزة بیماران در امر مراقبت از خود
شود.

سپاسگزاری

اين پژوهﺶ برگرفته از پاياننامۀ دانشجوی كارشناسی
ارشد مراقبتهای ويژة مصوبۀ شورای پژوهشی دانشﮕاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان با شمارة
 9602191106در تاريخ  96/02/19است .همﭽنین در
كمیتۀ اخالق در پژوهﺶ در تاريخ  95/11/10با شمارة
.IR.UMSHA.REC 1395,481و همﭽنین ﺛبت IRCT
با كد  IRCT2017013032303N1در سايت كارآزمايی
بالینی ايران تﺄيید شد .نويسندگان مقاله از همکاری مسﺌولین
محترم دانشﮕاه علوم پزشکی همدان و پرسنل محترم درمانﮕاه
قلﺐوعروق بیمارستان فرشﭽیان همدان و تمامی بیمارانی كه
صادقانه در انجام اين پژوهﺶ ما را ياری كردهاند ،صمیمانه
كمال تشکر و قدردانی را دارند.
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در اين مﻄالعه نويسندگان هیﭻگونه تﻀاد منافعي ندارند.
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