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 فشارخون باال
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 ،هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه ،بهداشت دانشکده سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه سالمت، ارتقا و بهداشت آموزش ارشد کارشناسی دانشجویی .1
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 .ایران بندرعباس، هرمزگان، پزشکی علوم دانشگاه عروق، و قلب تحقیقات مرکز سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه .2
 .ایران ، بندرعباس ، هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه ، المتس و دخانیات تحقیقات مرکز سالمت، ارتقاء و بهداشت آموزش گروه .3
 ایران. بندرعباس، ،هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه ،سالمت پژوهشکده ،سالمت ارتقاء در اجتماعی عوامل تحقیقات رکزم ،عمومی بهداشت گروه  .4

 

 چکیده
نیازمند توسعه است. کنترل فشارخون یافته و درحالهاي توسعههاي قلبی عروقی در کشورفشارخون باال یکی از عوامل خطر عمده بیماري: هدف

 خودمراقبتیاجتماعی بر رفتارهاي  یدر سراسر عمر است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر مداخله مبتنی بر تئوري شناخت خودمراقبتیرفتارهاي 
 .بیماران مبتالبه فشارخون باالبود

صورت ها بهماران مبتالبه فشارخون باال در مراکز جامع سالمت شهرستان فارسان بودند. نمونهبی جمعیت هدف این مطالعه نیمه تجربی :هاروش

و پرسشنامه  خودمراقبتیهاي ها با استفاده از پرسشنامه سطح فعالیتداده نفر). 90(هر گروه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند
هاي روشاي بهدقیقه 90تا  60جلسه  12پس از مداخله آموزشی تکمیل گردید. برنامه آموزشی طی  ماه 3اجتماعی قبل و  شناختیهاي تئوري سازه

ها با آپ براي گروه مداخله برگزار شد. دادهو پاسخ و نمایش فیلم و همچنین استفاده از یک گروه واتسسخنرانی، بحث گروهی، نمایش عملی، پرسش
 .وتحلیل قرار گرفتزوجی مورد تجزیهتست و تیت هاي آماري رگرسیون، تیو تس SPSSافزار آماري استفاده از نرم

در گروه مداخله نسبت به گروه  خودمراقبتیهاي تئوري شناختی اجتماعی و رفتارهاي پس از مداخله آموزشی، میانگین نمرات آگاهی، سازه نتایج:

 اي، خودتنظیمی وهاي یادگیري مشاهدهان داد، هرچه میزان تغییرات سازهدار افزایش یافت. نتایج حاصل از رگرسیون نشطوري معنیکنترل به
 بهتري داشتند خودمراقبتیافراد مبتالبه فشارخون بیشتر بود، ارزشیابی پیامد 

به  مبتال بیماران خودمراقبتیمنظور بهبود رفتارهاي اجتماعی به شناختیاي مبتنی بر تئوري مداخلهشود در مطالعات توصیه می گیري:نتیجه

 .اي صورت گیردتأکید ویژه ارزشیابی پیامد اي، خودتنظیمی وهاي یادگیري مشاهدهسازه فشارخون باال بر

 .فشارخونتئوري شناختی اجتماعی، خودمراقبتی،  کلیدواژه ها:
 مقاله: پژوهشی نوع

 03/03/1400پذیرش مقاله:                   1/02/1400دریافت مقاله:
): 1(8؛ 1400. طب پیشگیري. اجتماعی بر رفتارهاي خودمراقبتی بیماران مبتال به فشارخون باال شناختیتأثیر مداخله مبتنی بر تئوري  تیمور، حسینی زهرا، قنبرنژاد امین. آقامالییشهرام،  رافعی:ارجاع
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 مقدمه

تمام  در مرگ به منجر خطر عامل اولین خون، پرفشاري

ري مساله بهداشتی مهمی در سراسر باشد. این بیمامی جهان

دیگر سوي جهان است، چرا که از یک سو قابل پیشگیري و از 

 هاي قلبی عروقی استدر ارتباط با افزایش خطر بروز بیماري

. نیمی از بیماران مبتال به فشارخون باال از بیماري خود )1(

اطالعی ندارند و تنها نیمی که از مشکل خود مطلع هستند 

 . )2( اندخود را در محدوده طبیعی حفظ کردهون خفشار
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فشارخون باال با سکته مغزي، نارسایی احتقانی قلبی، 

هاي عروق کرونري ارتباط هاي عروق محیطی و بیماريبیماري

 77درصد بیماران داراي سکته قلبی،  69دارد، به طوري که 

درصد بیماران با  74درصد بیماران داراي سکته مغزي، 

هاي عروق درصد بیماران با بیماري 60حتقانی قلبی و نارسایی ا

برند. در صورت کنترل محیطی از فشارخون باال رنج می

، حوادث و پیامدهاي ناشی از آن به میزان زیادي فشارخون

به طور مثال با کنترل فشارخون میزان بروز  .یابدکاهش می

 48تا  28هاي ایسکمیک قلبی به ترتیب هاي مغزي و بیماريسکته

 .)3( یابددرصد کاهش می 35تا  20درصد و 

کنترل آن اهمیت بسیاري پیدا  ،بعد از ابتال به فشارخون

کند تا شانس ایجاد عوارض به واسطه فشارخون به حداقل می

کارهاي مشخص براي مقدار خود برسد. با توجه به این که راه

به در توان درمان و پیشگیري از فشارخون ارائه گردیده که می

دسترس بودن بیش از صد نوع داروي متفاوت فشارخون اشاره 

کرد، اما با این وجود هنوز میزان گزارش شده براي کنترل 

 .)3( باشدفشارخون پایین می

یند آمشارکت بیماران در فر ،در طول چند دهه گذشته

کننده مدیریت ترین تعیینهاي سالمتی به عنوان مهممراقبت

ه و لذا هم اکنون گرایشات به سمتی است که بیماري شناخته شد

یند درمان و خودمراقبتی داشته باشند آبیماران نقشی فعال در فر

ها و جوامع هاي افراد، خانوادهتوان تواناییخودمراقبتی را می. )4(

به ارتقاء سالمت، پیشگیري از بیماري و حفظ سالمت و براي 

دهنده ون حمایت یک ارائهکنار آمدن با بیماري و ناتوانی با یا بد

 ).5( هاي بهداشتی تعریف کردمراقبت

پذیر است و جهت ارتقاي خودمراقبتی با آموزش امکان

. مداخالت )6( کسب آن نیاز به اقدامات آموزشی مناسب است

مبتنی بر تئوري در رفتارهاي مرتبط با سالمت در مقایسه با 

ا آنها یک ، زیرثرتر استؤرویکردهاي بدون چارچوب نظري م

وسیله براي توسعه مداخالت هستند و همچنین ارزیابی این 

هاي مؤثر رفتاري و یکی از تئوري). 7( کنندمداخالت را هدایت می

اجتماعی  شناختیمورد استفاده در مداخالت سالمت، تئوري 

  ).8( مطرح گردید 1963باشد که توسط بندروا در سال می

یادي انسان شامل این تئوري پنج قابلیت بن براساس

نگري، خودتنظیمی و خودانعکاسی نمادسازي، جانشینی، آینده

گردند. قابلیت نمادسازي ابزار مهمی براي درك توصیف می

شود. بیشتر ایجاد و مدیریت محیط زندگی شخص محسوب می

رویدادهاي محیطی به جاي تأثیر مستقیم، از طریق تفسیر 

نمادها، افراد به تجاربشان،  کنند. با استفاده ازشناختی عمل می

بخشند. قابلیت جانشینی، اشاره به ساختار، معنی و تداوم می

 توانایی شخص براي یادگیري از طریق مشاهده رفتار دیگران و

شوند، دارد. این توانایی حائز اهمیت نتایجی که با آن مواجهه می

ون و است چرا که افراد را قادر به تولید و تنظیم رفتار بدون آزم

نگري، اشاره به این واقعیت قابلیت آینده نماید.آور میخطاي مالل

وسیله تفکرات قبلی تنظیم ه دارد که غالبأ رفتار هدفمند بوده و ب

هاي مثبتی به رود پاداشعملی که احتمال می گردد. معموالًمی

شود. قابلیت خود تنظیمی، ارمغان بیاورد، به راحتی پذیرفته می

هاي خود نظیم استانداردهاي درونی و واکنشاشاره به ت

کننده براي رفتار مشخص دارد. خودتنظیمی از طریق ارزشیابی

ي عملکرد کنندهبررسی استانداردهاي مطلوب و نتایج ناراضی

قابلیت خودانعکاسی شامل  گردد.تر از استاندارد، حاصل میپایین

تحلیل تجارب و آزمایش فرآیندهاي فکري شخص توسط 

فرد به خودارزیابی و نقد اعمال  ،باشد. بر این اساسودش میخ

خویش پرداخته و پیامدهاي حاصله را بررسی نموده و دست به 

 .)9( زنداصالح تفکراتش می

ـاي مختلـف از جملـه اجتماعی در زمینه شناختیاز تئوري  ه

کاهش استرس دانشجویان، کاهش خطر ایدز و مصرف میـوه و 

هدف این مطالعه بررسی  .)10-12(است استفاده شده  سبزیجات

ـناختیتأثیر مداخله مبتنی بر تئوري  ـاي  ش ـاعی بـر رفتاره اجتم

 . بیماران مبتال به فشارخون باال بود خودمراقبتی

 

 هامواد و روش
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بیماران مبتال به  ايجمعیت هدف این مطالعه مداخله

فشارخون باال در شهر فارسان استان چهارمحال و بختیاري 

به فشارخون باال به تأیید نمونه مورد مطالعه افراد مبتال بود. 

پرونده بهداشتی الکترونیکی ثبت شده در  براساسپزشک و 

هاي توانایی شرکت در کالس بودند.سامانه سیب مراکز 

آموزشی، سواد خواندن و نوشتن، داشتن پرونده بهداشتی فعال 

پ از آن در سامانه سیب، داشتن گوشی همراه و برنامه واتسا

خود فرد یا یکی از اعضاي خانواده و رضایت به شرکت در 

براي محاسبه  مطالعه از جمله معیارهاي ورود به مطالعه بود.

87حجم نمونه از فرمول 
)(2

2
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szz

n βα  .استفاده شد

مطالعات قبلی و با در نظر گرفتن انحراف معیار برابر با  براساس

در  d=4 درصد و دقت اثر 80ن درصد، توان آزمو 5، خطاي 4/9

نفر در هر گروه  87دو گروه مداخله و کنترل، اندازه نمونه برابر 

 10 براي جلوگیري از ریزش احتمالی، ).10، 11( برآورد گردید

ونه فوق اضافه گردید و حجم نمونه نهایی در مدرصد به حجم ن

ر نف 5در گروه مداخله  نفر در نظر گرفته شد. 96هر گروه برابر 

دلیل ه نفر ب 1هاي مداخله و دلیل عدم شرکت کامل در برنامهه ب

 6همچنین در گروه کنترل نیز  انصراف از مطالعه حذف شدند.

ها در نوبت دوم، عدم مراجعه و تکمیل پرسشنامه دلیله نفر ب

نفر در  90نفر در گروه مداخله و  90 ،در نهایت حذف شدند.

 گروه کنترل باقی ماند.

گیري از جامعه مورد پژوهش به روش العه نمونهدر این مط

تصادفی انجام شد. به این صورت که دو مرکز خدمات جامع 

سالمت فارسان که از نظر بعد مسافت و فاصله جغرافیایی 

انتخاب  ،احتمال کمترین تماس بین دو گروه آزمون و کنترل باشد

کنندگان به یک مرکز خدمات صورت تصادفی مراجعهه شد و ب

کنندگان مرکز امع سالمت به عنوان گروه مداخله و مراجعهج

گیري در دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. نمونه

پرونده بهداشتی  براساسهر مرکز به صورت تصادفی ساده و 

معیارهاي  براساسالکترونیکی ثبت شده در سامانه سیب و 

ر صورتی که پس از کسب رضایت آگاهانه د ورود انجام گرفت.

ها در اختیار فرد تمایل به شرکت در مطالعه داشت، پرسشنامه

 آنها قرار داده شد.

بخش اول پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، بخش دوم 

هاي تئوري هاي خودمراقبتی و بخش سوم سازهسطح فعالیت

به منظور تعیین سطح خودمراقبتی از  اجتماعی بود. شناختی

هاي خودمراقبتی در ات سطح فعالیتپرسشنامه تعدیل یافته اثر

 6استفاده شد. این پرسشنامه  (H-SCALE) فشارخون باال

فعالیت خودمراقبتی شامل پایبندي به مصرف دارو، کاهش وزن 

آل، اتخاذ یک رژیم غذایی کم نمک، فعالیت بدنی یا حفظ وزن ایده

دقیقه در اکثر روزهاي هفته، محدود کردن  30منظم به مدت 

و در  کندکل و توقف مصرف دخانیات را ارزیابی میمصرف ال

 . )12، 13( مطالعات مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است

اجتماعی به شرح زیر  شناختیهاي تئوري سنجش سازه

اي (صحیح، گزینه 3هاي سوال با پاسخ 8انجام شد. آگاهی از 

ون کننده آگاهی افراد مبتال به فشارخدانم) که مشخصغلط، نمی

سؤال، ارزشیابی  9. انتظار پیامد از باال نسبت به خودمراقبتی بود

سؤال، خودکارآمدي غلبه بر  10سؤال، خودکارآمدي  16پیامد 

سؤال،  5اي سؤال، یادگیري مشاهده 4سؤال، محیط  7موانع 

سؤال و سازگاري عاطفی  6سؤال، خودتنظیمی  4درك موقعیت 

 امتیازي استفاده شد. 5تا  1مقیاس لیکرت  براساسسؤال  3

ـار  ـنامه در اختی نفـر از  10به منظور ارزیابی روایـی، پرسش

هاي آموزش بهداشـت، روانشناسـی و افراد متخصص در زمینه

ـاسعلوم بالینی قرار گرفـت و  ـاي ارائـه شـده،  براس بازخورده

تغییرات و اصالحات الزم بر روي سؤاالت اعمال گردید. پـس از 

ـنامه،آوري و انجام اصـالحجمع بدسـت  =94/0CVI ات پرسش

نفـر از  30در اختیار براي تعیین روایی صوري، پرسشنامه آمد. 

افراد گروه هدف که جزو افراد مورد مطالعه نبودند، قرار گرفت و 

ـا ضـریب  .اصالحات مورد نظر انجام شـد ـنامه ب ـایی پرسش پای

 ها  بدست آمد.براي همه سازه 5/0آلفاي کرونباخ باالي 

به منظور حفظ سالمت  19-جه به شیوع بیماري کوویدا توب

کننده در تحقیق و پرسنل شاغل در مرکز کلیه افراد شرکت
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نفر با رعایت  15سالمت جامعه، در هر جلسه آموزشی حداکثر 

گذاري اجتماعی حضور داشتند. برنامه هاي الزم و فاصلهاحتیاط

 هاياي به روشدقیقه 90تا  60جلسه  12آموزشی طی 

سخنرانی، بحث گروهی، نمایش عملی، پرسش و پاسخ و استفاده 

هاي آموزشی از فیلم آموزشی برگزار شد. عالوه بر کالس

هفته روزهاي جمعه از طریق گروه واتساپی که  4حضوري، 

هایشان بود و با مشارکت پزشکان شامل گروه مداخله و خانواده

هاي برنامهعمومی، کارشناس تغذیه و کارشناس بهداشت روان 

آموزشی به صورت فایل سخنرانی در اختیار افراد گروه مداخله 

گرفت. در این جلسات بر اهمیت هاي آنها قرار میو خانواده

گیري رعایت رژیم غذایی، عدم استعمال دخانیات، نحوه اندازه

شد و به فشارخون، نحوه استفاده از داروها و ورزش تأکید می

رح شده توسط بیماران پاسخ داده سؤاالت و بازخوردهاي مط

کردند. هاي روتین را دریافت میشد. گروه کنترل فقط مراقبتمی

کننده در هر ها توسط افراد شرکتماه مجدد پرسشنامه 3بعد از 

گیري دو گروه تکمیل گردید و وزن و میزان فشارخون آنها اندازه

تیار گروه ها و بسته آموزشی در اخشد. پس از اتمام مطالعه فایل

 .کنترل قرار گرفت

ـاري ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده  SPSSافـزار آم

هاي همقایسه میانگین نمرات ساز جهت صورت گرفت. 22نسخه 

ـاي خـودمراقبتی و میـزان  ـاعی و رفتاره ـناختی اجتم تئـوري ش

فشارخون بیماران قبل و بعد از مداخله در هر گروه از آزمون تی 

ـتفاده شـد. بـراي ن گروهزوجی و بی ـتقل اس ها از آزمون تی مس

بررسی اثر مداخله آموزشی با کنترل نمره پیش آزمون بر روي 

ـناختیهاي تئـوري سازه ـاعی و خـودمراقبتی از تحلیـل  ش اجتم

ـین تغییـرات در وکو اریانس استفاده شد. براي بررسـی رابطـه ب

 اده شد.هاي تئوري با تغییر رفتار از تحلیل رگرسیون استفسازه

 هایافته

میانگین و انحراف معیار سن در گروه مداخلـه و کنتـرل بـه 

درصد  3/53سال بود. از نظر جنسیت  04/54±1و  55±1ترتیب 

درصد در گـروه کنتـرل زن بودنـد. در  7/46در گروه مداخله و 

دار درصـد خانـه 4/41و  4/44گروه مداخله و کنترل بـه ترتیـب 

ـیالت اکثـر  ـاران بودند. سطح تحص  8/67در گـروه مداخلـه (بیم

زیر دیپلم بودند. به ترتیـب درصد)  2/72درصد) و گروه کنترل (

طـول  درصد در گروه مداخله و کنترل متأهل بودنـد. 72و  1/71

تا  10مدت بیماري اکثر بیماران مورد مطالعه در هر دو گروه بین 

 درصـد 58سال بود. نوع درمان اکثر بیماران مورد مطالعـه ( 20

در هر گروه) داروي خوراکی بود. اکثر بیماران مورد مطالعـه در 

 ) داراي چربی خون باال بودند.2/22هر گروه (

 براساسنشان داده شده است و  1گونه که در جدول  همان

ـانگین نمـرات خـودمراقبتی در نتایج آزمون آماري تی زوجی، می

آل دههاي تغذیه، ورزش، دارو، کاهش وزن یا حفظ وزن ایـحیطه

ـازه ـاعی در و خودمراقبتی کل و س ـناختی اجتم ـاي تئـوري ش ه

ـارخون در گـروه مداخلـه بعـد از مداخلـه  ـتال بـه فش بیماران مب

آموزشی نسبت به قبل از مداخله افزایش یافته بود که این میـزان 

در گروه  ).>001/0P-Value( دار بودافزایش از نظر آماري معنی

داري قبـل و الف آماري معنـیکنترل در سازه درك موقعیت اخت

امــا در بقیــه  )،=056/0P-Value( بعــد از مداخلــه مشــاهده نشــد

ـازه ـاعی و همچنــین ســازهس هــاي هــاي تئــوري شــناختی اجتم

اي بود که میانگین نمرات بعد از مداخله نتایج به گونه خودمراقبتی

بـود  داري کاهش پیدا کردهنسبت به قبل از مداخله به طور معنی

)001/0P-Value< .( 

 

 هاي تئوري شناختی اجتماعی بیماران در گروه مداخله و کنترل قبل و بعد از مداخلههاي خومراقبتی و سازهمقایسه میانگین حیطه -1جدول 

 داريسطح معنی بعد از مداخله قبل از مداخله گروه متغیر

 آگاهی
 >0/  001 8/7±4/0 0/3±7/2 مداخله
 >0/  005 0/3±2/7 4/3±3/3 کنترل

 >0/  001 1/49±5/1 0/27±4/4 مداخله خودکارآمدي
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 >0/  001 7/24±2/4 9/25±6/4 کنترل

 خودکارآمدي غلبه بر
 >0/  001 6/32±8/1 7/17±9/3 مداخله
 >0/  001 6/16±8/3 2/17±2/4 کنترل

 محیط
 >0/  001 3/19±9/0 8/12±9/3 مداخله
 006/0 00/12±00/4 4/13±6/4 کنترل

 ايیري مشاهدهیادگ
 >0/  001 3/24±9/0 8/12±1/4 مداخله
 01/0 2/12±3/4 7/12±8/4 کنترل

 درك موقعیت
 >0/  001 7/18±8/0 7/7±7/2 مداخله
 056/0 2/7±9/2 4/7±1/3 کنترل

 خود تنظیمی
 >0/  001 8/33±4/1 8/12±6/3 مداخله
 >0/  001 0/11±7/3 3/12±1/4 کنترل

 سازگاري عاطفی
 >0/  001 5/14±5/0 1/6±1/2 مداخله
 001/0 0/5±1/2 6/5±3/2 کنترل

 ارزشیابی پیامد
 >0/  001 8/29±4/0 8/22±3/6 مداخله
 >0/  001 0/23±2/7 1/24±5/7 کنترل

 انتظار پیامد
 >0/  001 4/43±7/2 1/26±9/4 مداخله
 >0/  001 6/24±6/4 9/25±9/4 کنترل

 خودمراقبتی در حیطه تغذیه
 >0/  001 00/63±00/2 00/20±00/6 همداخل

 09/0 00/17±00/6 00/18±00/6 کنترل

 در حیطه ورزش خودمراقبتی
 >0/  001 8/11±9/1 2/9±4/2 مداخله
 >0/  001 9/8±5/2 8/9±3/2 کنترل

 در حیطه دارو خودمراقبتی
 >0/  001 7/20±5/0 5/7±9/2 مداخله
 005/0 9/6±1/3 3/7±1/3 کنترل

در حیطه کاهش وزن یا حفظ  تیخودمراقب
 آلوزن ایده

 >0/  001 00/44±00/2 00/17±00/3 مداخله
 15/0 00/16±00/3 00/16±00/3 کنترل

 کل خودمراقبتی
 >0/  001 1/143±8/3 3/64±2/9 مداخله
 >0/  001 1/59±7/10 8/61±3/10 کنترل

 

هــاي تئــوري شــناختی بــراي بررســی اثــر تغییــرات حیطــه

ـار خـودمراقبتی از  اجتماعی و همچنین نقش مداخله بر تغییر رفت

ـتفاده شـد.  ـیون اس ـاستحلیل رگرس ـیون  براس ضـرایب رگرس

هاي تئوري شناختی اجتماعی با خودمراقبتی بیماران مورد سازه

ـاکی از آن بـود کـه هـرمطالعه، یافته ـا ح چـه میـزان تغییـرات  ه

ـیابی  اي، خـودتنظیمی وهاي یادگیري مشاهدهسازه پیامـد ارزش

افراد مبتال به فشارخون بیشتر باشد، خودمراقبتی بهتري خواهند 

ـاسهمچنین ). 2 جدولداشت ( ـیونی،  براس  97ایـن مـدل رگرس

ـازه ـاي تئـوري درصد تغییرات رفتار خـودمراقبتی توسـط س ه

 شناختی اجتماعی تبیین گردید.
 

 ماران مورد مطالعهبی خودمراقبتیهاي تئوري و شناختی با ضریب رگرسیون سازه -2جدول 

 متغیر
ضریب رگرسیون 

 (B)استاندارد نشده 
 خطاي معیار

ضریب رگرسیون 
 Betaاستاندارد 

T P-Value 

 325/0 990/0 132/0 249/0 246/0 خودکارآمدي
 897/0 130/0 019/0 326/0 042/0 خودکارآمدي غلبه بر موانع

 468/0 729/0 086/0 264/0 192/0 محیط
 006/0 755/2 315/0 180/0 496/0 يیادگیري مشاهده ا
 047/0 022/2 258/0 552/0 117/1 درك موقعیت
 >001/0 743/3 522/0 258/0 966/0 خود تنظیمی

 127/0 540/1 234/0 568/0 874/0 سازگاري عاطفی
 048/0 013/2 236/0 177/0 357/0 ارزشیابی پیامد
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 331/0 977/0 104/0 245/0 239/0 انتظار پیامد
 325/0 990/0 132/0 249/0 246/0 کارآمديخود

 

ـاي خـودمراقبتی اریانس نشان داد که نمره,نتایج تحلیل کو ه

در حیطه تغذیه، خودمراقبتی در حیطـه ورزش، خـودمراقبتی در 

ـا حفـظ وزن  ـاهش وزن ی حیطه دارو، خـودمراقبتی در حیطـه ک

به هاي انتظار پیامد، خودکارآمدي، خودکارآمدي غلسازه ،آلایده

اي، درك موقعیــت، خــود بــر موانــع، محــیط، یــادگیري مشــاهده

بعد از  تنظیمی، سازگاري عاطفی، ارزشیابی پیامد و خودمراقبتی

ـاالتر از گـروه  کنترل اثر نمره پیش آزمـون، در گـروه مداخلـه ب

 ).3 جدولکنترل است (
 

 هاي تئوري شناختی  اجتماعی و رفتار خودمراقبتیهاي خودمراقبتی و سازهاریانس مربوط به حیطهونتایج تحلیل کو -3جدول 
 P-value مالك آزمون میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات متغیر

 >001/0 65/1672 24/15686 1 24/15686 انتظار پیامد
 >001/0 000/1872 056/11240 1 056/11240 خودکارآمدي غلبه بر موانع

 >001/0 000/440 000/2157 1 000/2157 محیط
 >001/0 000/1601 06/6555 1 06/6555 ايیادگیري مشاهده
 >001/0 000/3436 000/5881 1 000/5881 درك موقعیت
 >001/0 008/4730 04/22900 1 04/22900 خود تنظیمی

 >001/0 000/2879 052/3769 1 052/3769 سازگاري عاطفی
 >001/0 00/223 00/2574 1 00/2574 ارزشیابی پیامد

 >001/0 000/6086 00/89944 1 00/89944 در حیطه تغذیه خودمراقبتی
 >001/0 000/227 000/483 1 000/483 در حیطه ورزش خودمراقبتی

 >001/0 000/3187 038/8435 1 038/8435 در حیطه دارو خودمراقبتی
در حیطه کاهش  خودمراقبتی

 وزن یا حفظ وزن ایده آل
000/33918 1 000/33918 0000/5916 001/0< 

 >001/0 00/8009 040/303127 1 040/303127 کل خودمراقبتی

 

 گیريبحث و نتیجه

دهد و خودمراقبتی در فشارخون، سالمتی فرد را ارتقاء می

هاي درمانی را کاهش میزان ناتوانی و از کارافتادگی و هزینه

نتایج این مطالعه نشان داد بعد از مداخله آموزشی، در دهد. می

میانگین نمره رفتارهاي خودمراقبتی از قبیل  ،گروه مداخله

ذایی مناسب غورزش، مصرف منظم داروها و استفاده از رژیم 

 اي، طل،داري داشتند که با نتایج مطالعه هزاوهافزایش معنی

اي و مطالعه تغذیه جیحونی در زمینه رفتارهاي خودمراقبتی

  ).14-17( خوانی داردزاده در زمینه ورزش همشجاعی

براي کنترل عوارض فشارخون و انجام رفتارهاي 

آموزش نقش  ،در این پژوهش .بیمار باید توانمند شود خودمراقبتی

مهمی در توانمندسازي بیماران در خودمراقبتی و انجام منظم 

دار فشارخون در فعالیت فیزیکی داشت. ورزش باعث کاهش معنی

نین در افراد داراي بیماران مبتال به پرفشاري خون و همچ

 ).18(شود فشارخون طبیعی داراي اضافه وزن یا وزن طبیعی می

هاي غیردارویی در کنترل فشارخون ورزش منظم از درمان

باشد و باعث کاهش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک می

 این بیماران بین در شود. همچنین بهبود مصرف منظم داروهامی

کنندگان در مطالعه از تواند به این دلیل باشد که شرکتمی پژوهش

 مراجعه با کنندگان به مراکز بهداشتی بودند و این افرادبین مراجعه

 و آموزشیهاي در کالس و شرکت بهداشتی مراکز به مداوم

مطلوبی از نظر  وضعیت دری آموزش هاياز رسانه استفاده

 .گرفتند قرار مصرف منظم داروها

ترین سازه در هاي باندورا، خودکارآمدي قويافتهی براساس

ی که یکی از یپیشگویی تغییر رفتار در شخص است. از آنجا

قدرتمندترین ابزارها جهت افزایش خودکارآمدي، تسلط بر انجام 
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رفتار است، لذا این امکان وجود دارد که تغییرات خودکارآمدي به 

  ).19( دهد دنبال مشارکت فعال افراد در خودمراقبتی روي

 داري در خودکارآمدينتایج این مطالعه نیز افزایش معنی

 . بیماران گروه مداخله نسبت به گروه کنترل نشان داد

هاي ما در این مطالعه از سه نفر از بیماران موفق که از توصیه

هاي به تبعیت کرده بودند، خواستیم تا موفقیت انجام شده به خوبی

ند. سایرین بازگو کن رد خود را برايدست آمده و چگونگی عملک

این مسئله بر باورهاي بیماران درباره امکان خودمراقبتی و داشتن 

ثیر گذاشت و این باور در آنها تقویت شد که اگر أعادي ت یک زندگی

  .توانندپس آنها نیز می اند رفتار را انجام دهنددیگران توانسته

خودکارآمدي بیماران داري در نتایج این مطالعه افزایش معنی

گروه مداخله نسبت به گروه کنترل نشان داد که با نتایج مطالعات 

-Warren، و همکارانش Kim، و همکارانش افتخاراردبیلی

Findlow و  و همکارانشPark 22(خوانی دارد هم و همکارانش-

20 ،13 .( 

داري در افزایش معنی ،نتایج مطالعه حاضر براساس

اخت اجتماعی در گروه مداخله نسبت به گروه هاي تئوري شنسازه

راد درك موقعیت تأثیر در مطالعه شریفی د.شکنترل مشاهده 

خانی در مطالعه  ).23( اي داشتبسیار زیادي بر خودمراقبتی تغذیه

اي، تنظیم اهداف خود نشان داد که خودتنظیمی شامل خودمشاهده

از پوکی  و تقویت در انجام رفتارهاي ورزشی براي پیشگیري

 ). 24دارد (استخوان در زنان سالمند نقش مهمی 

زمان مانند ترغیب رسد استفاده از استراتژي همنظر میه ب

اي، انجام کالمـی و تشویق در هنگام انجام رفتار مطلوب تغذیه

فعالیت فیزیکی و مصرف منظم داروها منجر به بهبود خودتنظیمی 

 .کنندگان گـروه مداخله شده استشرکت

با هدف تعیین عوامل  Maddenاي که توسط نتایج مطالعه

مؤثر بر موفقیت خودمدیریتی و کنترل بیماري دیابت انجام شد، 

داشتند،  نشان داد بیمارانی که کنترل بیشتري بر بیماري خود

نمودند که این ارتباط بهتري با دوستان و خانواده خود برقرار می

اعی درك شده از نوع عاطفی حمایت اجتم تواند ناشی ازامر می

حمایت  ).25( باشدراستا با نتایج مطالعه حاضر میباشد که هم

اجتماعی از عوامل موثر در سالمتی و رفتارهاي مراقبت از خود 

 و تطابق بهتر با بیماري است.

نتایج مطالعه براتی نیز نشان داد افراد برخوردار از حمایت 

ل منظم فشارخون، کاهش خانواده رفتارهاي خودتنظیمی (کنتر

نمک مصرفی، عدم مصرف سیگار، انجام ورزش، تغذیه سالم، 

کاهش وزن و مصرف مرتب دارو) بهتري نسبت به سایرین 

 ). 26( داشتند

هاي دیگري از تئوري اي از جمله سازهیادگیري مشاهده

داري را اجتماعی بود که در گروه مداخله افزایش معنی شناختی

دیدگاه آلبرت بندورا، بخش  براساس رل داشت.نسبت به گروه کنت

بزرگى از یادگیرى انسان از راه مشاهده و تقلید از رفتار دیگران 

اى یا الگوبرداري، یادگیري به شود. یادگیرى مشاهدهآموخته می

  ).27(وسیله مشاهده دیگران و تقلید از رفتارشان است 

ـارخو ـتال بـه فش ـاران مب ـات موفـق بیم ن در مشاهده تجربی

کنندگان گـروه مداخلـه خودمراقبتی در جهت الگوبرداري شرکت

 در افزایش رفتارهاي خودمراقبتی آنان موثر بود.

اي از ما در این مطالعه جهت ارتقا سازه یادگیري مشاهده

هاي همسان کمک گرفتیم تا در مورد تجربیات رفتاري گروه

ال به فشارخون مبت یک بیمار از همچنین .یکدیگر بحث و گفتگو کنند

سال از ابتالي او به بیماري فشارخون گذشته بود ولی  15که مدت 

دعوت کردیم تا در بین گروه  ،به عوارض بیماري دچار نشده بود

مداخله حاضر شود و در خصوص رژیم غذایی، فعالیت بدنی، 

گیري فشارخون صحبت کند و کار با دستگاه نحوه اندازه

ورت عملی انجام دهد. نتایج صه فشارسنج با حضور محقق ب

اي با نتایج حاصل از مطالعه حاضر در سازه یادگیري مشاهده

اریانس ونتایج تحلیل کو ).28( خوانی داردمطالعه بشیریان هم

 دار رفتاردهد که افزایش معنیهاي مطالعه حاضر نشان میداده

اجتماعی در گروه  شناختیهاي تئوري خودمراقبتی و سازه

همچنین  دلیل مداخله آموزشی در طی مطالعه است.مداخله به 

اجتماعی در گروه  شناختیهاي تئوري دار سازهکاهش معنی



 شهرام رافعی و همکاران                                                                                                                 خودمراقبتی در بیماران مبتال به فشارخون  

  

1400 بهار، اول ، شمارههشتم مجله طب پیشگیري، سال  

http://jpm.hums.ac.ir/ 
۸ 

هاي ها و آموزشکنترل ممکن است به دلیل دریافت کمتر مراقبت

روتین به دلیل کاهش مراجعه آنها به مراکز بهداشتی درمانی به 

 باشد.  19-دلیل شرایط کووید

ـاس ـایج براسـ ـاهدههرچــه  ،نتـ ـادگیري مشـ اي، میــزان یـ

ـتر  ـارخون بیش خودتنظیمی و ارزشیابی پیامد افراد مبتال بـه فش

ـابراین  باشد، رفتارهاي خـودمراقبتی بهتـري خواهنـد داشـت. بن

 شناختیاي مبتنی بر تئوري مداخلهشود در مطالعات توصیه می

اجتماعی به منظور بهبود رفتارهاي خودمراقبتی بیماران مبتال به 

 ها تأکید شود.ن باال بر این سازهفشارخو

 

 تشکر و قدردانی

ـامی داننـد ازنویسندگان این مقاله بر خود الزم مـی افـراد  تم

ـبکه بهداشـت و شرکت ـنل ش ـئولین و پرس کننده در مطالعه، مس

و همچنین معاونت تحقیقات فارسان  مراکز خدمات جامع سالمت

ـان بابـت حما ـالی و فناوري دانشگاه علوم پزشکی هرمزگ یـت م

 .قدردانی نمایند و تشکر

 
 تأییدیه اخالقی

مطالعه داراي تأییدیه اخالقی به شماره این 

IR.HUMS.REC.1398.440 میته اخالق در پژوهش دانشگاه از ک

 علوم پزشکی علوم پزشکی هرمزگان ثبت شده است.

 
 منافع عارضت

 نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی ندارند.

 

 سهم نویسندگان
ـنده اول) طراحـی مطالعـه، جمـعشه آوري رام رافعی (نویس

ـنده  درصد؛ 30 اطالعات در نگارش مقاله ـامالیی (نویس تیمور آق

زهـرا درصـد؛  30بازنگري مقاله  ،دوم و مسئول) طراحی مطالعه

ـارش و  ـاري در نگ حسینی (نویسنده سوم) طراحی مطالعه، همک

ـالیز امین قنبرنژاد (نویسنده درصد؛  20 بازنگري مقاله چهارم) آن

 .درصد 20 آماري

 

 حمایت مالی
مطالعه با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه این 

 علوم پزشکی هرمزگان انجام شد.
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Abstract 
Introduction: High blood pressure is one of the major risk factors for cardiovascular diseases in developed and 
developing countries. Controlling blood pressure requires lifelong self-care behaviors. The aim of this study was to 
investigate the effect of intervention based on social cognitive theory on self-care behaviors of patients with hypertension. 
Methods: The target population of this quasi-experimental study were patients with high blood pressure in health 
centers of Farsan. Participants were randomly divided into two groups of intervention (90 people) and control (90 people). 
Data were collected using the self-care activity and social cognitive theory questionnaires before and 3 months after the 
educational intervention. The training program were held in 12 sessions with 60 to 90 minutes duration, using lecture, 
group discussion, practical demonstrations, questions and answers, and video/film methods, as well as the use of a 
WhatsApp group for the intervention group. Data were analyzed using SPSS ver. 22 software. 
Results: After the educational intervention, the mean scores of knowledge, social cognitive theory constructs, and self-
care behaviors in the intervention group increased significantly compared to that of the control group. Results of the 
regression analysis showed that more changes in the constructs of observational learning, self-regulation, and outcome 
evaluation results in the better self-care behavior in patients with hypertension. 
Conclusion: In interventional studies based on social cognitive theory, in order to improve the self-care behaviors of 
patients with hypertension, special emphasis should be placed on observational learning, self-regulation, and outcome 
assessment costructs. 
Keywords: Social Cognitive Theory, Self-Care, Blood Pressure. 
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