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فاطمه زهرا)س( رامسر  ییماما یخزر، دانشکده پرستار یسالمت و سالمند مجله
 82-85، صفحه6931زمستانو  پاییز، 2شماره  دوم، دوره

 پندر: یبر الگو یخون مبتن یبه پرفشار سالمندان مبتال یخود مراقبت ءارتقا
 یتجرب یمهمطالعه ن یک

 

 2(PhD) یشاهرود یانمد واحدمح، *2 (MD ,DhP) پور یتق یعل ،6(Bsc) ییآهنگرکال یلیمعصومه اسمع

 
 

 ، مشهد، ایرانمشهد یدانشگاه علوم پزشک ،بهداشت دانشکده-6

 یران، مشهد، امشهد یبر سالمت، دانشگاه علوم پزشک مؤثر یعوامل اجتماع یقاتمرکز تحق-2

 

 69/62/31، پذیرش:93/66/31 ، اصالح:7/66/31دریافت: 

 خالصه
خون در ارتباا   یپرفشار یشسن با افزا یشرا با مشکل مواجه کند. افزا یطفرد و مح یسازگار تواندیرشد انسان است و م یردر مس یرناپذاجتناب یضرورت یسالمند :سابقه و هدف

وهش حاضار باهادف پا  شود،یم یقلب هایبیماریاز  یناش یرومو موجب کاهش مرگ اندازدیم یقها را به تعوکرده، آن یشگیریخون از عوارض آن پ یاست، کنترل منظم پرفشار

 شده است. انجام 6938سالمندان مبتالبه فشارخون باال در سال  یسالمت بر خود مراقبت یارتقا یالگو یآموزش بر مبنا یرتأث یینتع

هاا از داده یگاردآور یانتخااب شادند. بارا یتصادف یریگنفرِ به روش نمونه ۸2خون در دو گروه  ینفر از سالمندان مبتالبه پرفشار 5۸ یتجرب یمهمطالعه ن یندر ا: هاروشمواد و 

تاوان  یشاترینکاه ب یساازه خودکارآماد اسااسبار  ی. مداخلاه آموزشایادشد، اساتفاده گرد یدهآن سنج یاییو پا ییسالمت که روا یارتقا یبر اساس الگو شدهیپرسشنامه طراح

در ساط   ی،آماار یافزارهااو باا اساتفاده از نرم یآورعد از مداخلاه، اطالعاات از هار دو گاروه جما را داشته است، در گروه آزمون اجرا شد. بالفاصله و دو ماه ب کنندگییشگوییپ

 شدند. وتحلیلیهتجز 38/3 دارییمعن

ت مرتبط با رفتار، مناف  درک درک شده، احساسا یخودکارآمد یشین،مرتبط پ یرفتارها یهادر سازه دارییسالمت اختالف معن یارتقا یالگو یهاسازه ییراتتغ یابیدر ارز :هایافته

 یرفتاار یامادهای(. پp<336/3دارد ) دارییدر گروه مداخله اخاتالف معنا یتیموقع هاییرگذارندهو تأث یفرد ینب هاییرگذارندهتأث(. نمره p<336/3شده و موان  درک وجود دارد )

 (.p<336/3در گروه مداخله به وجود آمد ) یدر نمره خود مراقبت دارییمعن فاختال (.p= 36۸/3در گروه مداخله دارد ) دارییبعد از مداخله اختالف معن

 سالمندان مبتالبه فشارخون شود. یخود مراقبت یباعث ارتقا تواندیپندر م یبر الگو یمبتن یجلسات آموزش یبرگزارگیری: نتیجه

 .، سالمندانفشارخونسالمت،  یارتقا یآموزش، الگو کلیدی: یهاواژه

 

                                                 
 دکتر علی تقی پور:مقاله مسئول*

  E-mail: taghipoura@mums.ac.ir                                                         +35 869586862تلفن: دانشگاه علوم پزشکی مشهد    ،65مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه  :آدرس

 همقدم
 یالرشد انسان است و به دل یعیطب یردر مس یرناپذاجتناب یضرورت یسالمند

فارد و  یساازگار شاود،یم یجاادبادن ا یهاکه در شکل و عملکرد اندام ییراتیتغ

 ی(. حدود دوساوم کال ساالمندان درکشاورها6کند )یرا با مشکل مواجه م یطمح

باا داشاتن  6938 لسا یطبق سرشمار یرانو کشور ا کنندیم یتوسعه زندگدرحال

اسات  شادهیلتبد یرو به سالخوردگ یسال به کشور 13 یدرصد سالمند باال 9/3

در آناان  یساالمتسالمندان، مشکالت مرباو  به یتینسبت جمع یشموازات افزابه

از  یاادیبخاش ز یو عروقا یقلبا هاایبیماری (.6, 2) یابادیما یشتریب یتاهم

 یاص داده و بنا بار گازارش ساازمان جهااندر جهان را به خود اختص یرهاوممرگ

 یبارا یاادیز یالبااال در جهاان اسات. دال یوعبا ش هاییماریاز ب یکیبهداشت 

از  یکایخاون  یذکرشده کاه پرفشاار یو عروق یقلب هاییماریاحتمال ابتال به ب

مازمن و  ی ،شاا یمااریخاون ب رفشااریپ (.9اسات ) یماریب این یعوامل خطرزا

 یاحتقاان یینارساا ی،حملاه مغاز ی،قلب یهاسکته یبرا سازینهزم ؛ و(۸عودکننده )

(. در ساال 8اسات ) یطایعارو  مح هااییماریو ب یشرفتهپ یویکل یماریقلب، ب

در  شاودیم بینییششده و پاعالم درصد 21/۸خون  یپرفشار یجهان یوعش 2333

گردناد مباتال  یمااریب یانساالن به انفر از بزرگ میلیارد 8۸/6، حدود 2328سال 

خاون در ارتباا  اسات، کنتارل مانظم  یپرفشاار یشبا افازا یزسن ن یش. افزا(1)

انادازد یم یقها را به تعوآن یاکرده،  یشگیریآن پ ی خون از عوارض شا یپرفشار

 یلخون از قب یکننده پرفشارکنترل یجهت انجام رفتارها ی صح یزیر(. برنامه7)

کااهش مصارف نما ،  یاقاز طر ییغاذا یامکنترل منظم فشارخون، کنتارل رژ

 هاییکربن مصرف کلسترول و چربکم ی،از چاق یریجلوگ یبرا یکالر یتمحدود

مانظم و  یهااانجام ورزش یطی،و مح یروح یهابردن استرس ینشده، از باشباع

آن در جامعه  یو ابتال ارضاز عو یادیتا حدود ز تواندیفشارخون م یاکنترل دوره

باه شامار  یبهداشات یهاادر مراقبت یاروند تازه یمراقبت خود .(5کند ) یریجلوگ

 هایییتو به آن دسته از فعال محور استسالمت یاز ابعاد مهم زندگ یکیو  رودیم

محادود کاردن  یماری،از ب یشگیریپ ی،سالمت یارتقا یکه افراد برا شودیاتفا  م

 یاحرفه یها کم ناقدامات بدو ین. ادهندیو حفظ سالمت خود انجام م یماریب

 از (.3شاود )یدانش و مهاارت آن باه افاراد آماوزش داده ما یول آیدیبه اجرا درم

سااالمت  دهناادهءارتقا یکااه جهاات رفتارهااا کنندهیشااگوییجااام  و پ یالگوهااا

 ءارتقاا یجهات کشاع عوامال ماؤثر در رفتارهاا یشده و چهارچوب نظاراستفاده

 Effect of Healthسااالمت ) یارتقااا یالگااو نمایااد،یم یجااادسااالمت ا

Promotion Model= HPMشاده کاه الگاو اشاره ی( است. در اصول نظر

آن را  یازانم تواندیدرک شده م وایدکه ف شوندیم ییافراد متعهد به انجام رفتارها

انجاام آن شاده و  یدر تعهاد بارا یمشاکل تواندیدهد، موان  درک شده م یشافزا
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 35                                                                                                                                             6931/ پاییز و زمستان2مجله سالمت و سالمندی خزر،دوره دوم/ شماره 
 انو همکار ییآهنگرکال یلیمعصومه اسمع.... یسالمندان مبتالبه پرفشار یخود مراقبت ءارتقا

 

. خانواده، همسااالن و دهدیم یشا افزاعمل ر یدرک شده، تعهد برا یخودکارآمد

هساتند  یفرد ینب یرگذارمناب  مهم تأث ی،کنندگان خدمات بهداشتو ارائه ینمسئول

   (.63دهند )کاهش  یا یشعمل را افزا یانند تعهد براتویکه م

چااارچوب همسااان و  یاا بااا فااراهم ساااختن  توانناادیم دهناادگانآموزش

 ینارتقاا ساالمت ماراجع یرفتارها یشافزا مداخله، در جهت یبرا شدهیسازمانده

را مورداساتفاده قارار دهناد کاه باه  یماداخالت توانندیمثال، م ی. براینداقدام نما

و  ین فااردیباا هاییرگذارناادهدرک شااده، مواناا  درک شااده، تأث یخودکارآمااد

خااص هساتند، توجاه  یرفتار بهداشت ی که مناسب با  یتیوضع هاییرگذارندهتأث

درک شاده،  یو ساالمت یا دموگراف هاایی گیو ی،رفتار قبل یابیارزداشته باشد. 

 کاه ینادمسائله را مشاخن نما ینا توانندیاما م یستند،مداخله ن یهاگرچه مؤلفه

مختلاع  ینمراجع یازهاینحو، ن هترینشوند تا به ب یسازچگونه مداخالت، مناسب

کاه  یرک ابعاادد یرا بارا یساالمت، چاارچوب یارتقاا یرا برآورده سازند. الگاو

 (.66آورد )یشاوند فاراهم ما یدهدر آن سازمان توانندیسالمت م ءمداخالت ارتقا

در کنتارل و کااهش  یماداخالت خاود مراقبتا دهادیمختلاع نشاان م مطالعات

مؤثر بوده است و از  یاراز آن بس یناش یرومکاهش مرگ ینخون و همچن یپرفشار

خاون  یمبتالباه پرفشاار یماارانب یبتخود مراق یزانسن، م یشبا افزا یگرد یسو

و انجاام  اریخاون کنتارل پرفشا یپرفشاار یجاادلذا باه دنباال ا یابدیکاهش م

 باا (.62است )برخوردار  یاالعادهفو  یتدر سالمندان از اهم یخود مراقبت یرفتارها

جهت انجاام خاود  یخودکارآمد یتبر اهم یشده مبنمطالعات انجام یجتوجه به نتا

 یپرفشاار یدر ارتبا  با خود مراقبت یعضع یکه از خودکارآمد یمطالعات و یمراقبت

کشور  یتجمع یسن یانگینم یشافزا یدارند و با توجه به روند صعود یتخون حکا

 یاندر سالمندان ا یخود مراقبت یارتقا در یآموزش یهابرنامه یدیو اثرات کل یرانا

 یسالمت بر خود مراقبت یارتقابر مدل  یآموزش مبتن یرتأث یمطالعه، باهدف بررس

 فشارخون انجام شد. یسالمندان مبتالبه پرفشار

 

 

 هامواد و روش
 ینفر از سالمندان باال ۸2دو گروه  یبر رو یتجرب یمهپ وهش حاضر از نوع ن

 یریگشهر مشهد و به روش نمونه یدرمان یکننده به مراکز بهداشتسال مراجعه 13

کنندگان آگاهاناه از همااه شاارکت یتهااا باا رضااادادهشااده اسات. انجام یتصاادف

ساال، اباتال باه  13 یورود به مطالعه شاامل سان بااال یارهایمع شد. یآورجم 

 یتو دماان،، رضاا یاختالل شاناخت تنتکلم، نداش ییخون، داشتن توانا یپرفشار

خروج شامل عدم حضور در جلساات  یارهایمشارکت در مطالعه و مع یآگاهانه برا

 ینکننده در حاخاص در فرد شارکت یماریوقوع ب ی،برنامه آموزش یبرا شدهیینتع

باا توجاه  یآموزش برنامه اند.ادامه شرکت در مطالعه بوده یبرا یلمطالعه، عدم تما

قادرت  یدارا یسالمت، خودکارآمد یارتقا یالگو یهااز مجموعه سازه کهینابه 

 .یدگرد یباالبود طراح کنندگییشگوییپ

شاد. در جلساه اول اهاداف  یلتشاک یستا چهاار جلساه آموزشارا یندر هم 

 یمااریکنتارل ب یاتاهم یلداده شد و دال ی توض ینحاضر یکالس برا یبرگزار

فشاارخون بااال باروز  ی که به دنبال عادم کنتارل صاح هایییماریو ب شارخونف

 یمااریب هایعالمت ی و بحث شد. در جلسه دوم به توض یدارند سخنران یشتریب

توساط  یمارانب یزیتو یتاهم یماری،کاهش عوارض و عالئم ب هایون، راهفشارخ

 یامرژ یا  عرفایپزش  با مشارکت فعال سالمندان انجام شد. در جلساه ساوم م

 ییغاذا یامرژ یا جهت داشتن  یعمل یارائه راهکارها یفیت،مناسب و باک ییغذا

فودهاا و  مضرات استفاده از فست یاد،عوارض مصرف نم  و شکر ز یانمناسب، ب

 یامغلط در رژ یگزینیجا یجابه ی صح هاییگزینجا ترینمهم یمعرف و هایچرب

مناساب و  یآن غذا را باا چاشان یجاکم کرد به شودیمثالً نم  غذا را م) ییغذا

مصرف نماود( آماوزش داده شاد. در جلساه چهاارم  یجاتو ترش یسالم مثل سبز

 ینه منظم جهات داشاتن بهتاربرنام ی داشتن و مدرس با کم  خود سالمندان 

 یاانپا در اند.کرده ینمتناسب را تمر ییغذا یمرژ ی  یریتو مد یماریکنترل بر ب

ساالمند  یا توسط شده  قبلی  نکات از مطالب ارائه  ترینمهم یهر جلسه آموزش

از کاالس در  یزماان ییغاذا یمرژ یتداده شد و در مورد رعا ی توض یرینسا یبرا

 یانهمساالن خود در م باقرارگرفت تا  ینهزم ینتجربه موفق در اسالمندان با یاراخت

ساط   ارتقایاول:  یمداخله شامل استرات  یندر ا یآموزش هاییاسترات  بگذارند.

کاالس  یشاامل: برگازار هاایاتکاه فعال یسالمندان در مورد خود مراقبتا یآگاه

خصاوص خاود در  یخودکارآمد یتوضع یدوم: ارتقا یبوده است استرات  یآموزش

 یسالمندان در قبال رفتارهاا یقکالس، تشو یشامل: برگزار هایتکه فعال یمراقبت

غلاط باوده اسات.  یرفتارهاا ایجباه ی صاح یبه اتخاذ رفتارها یبترغ ی ،صح

کاه  یدر خصاوص خاود مراقبتا یرفتار یامدهایپ یتوضع یسوم: ارتقا یاسترات 

 یبرناماه کااربرد ینتادو یعمل ینتمر ی،کالس آموزش یشامل: برگزار هایتفعال

 ی صاح یو کم  باه ساالمندان جهات اتخااذ رفتارهاا یماریکنترل بهتر ب یبرا

گاروه هادف  ی گایو و یاهداف برناماه آموزشا هغلط. با توجه ب یرفتارها یجابه

پرساش و  ی،، بحث گروهیصورت سخنرانو به یقهدق ۸8به مدت  یجلسات آموزش

 .برگزار شد یپاسخ و بازخورد شفاه

و  یالتسط  تحص ین،مخاطب هایی گیبا توجه به و یآموزش یبرنامه ینا در

عنوان برد باه یتو از وا یآموزش یعنوان رسانهاز مدرس به یاهداف برنامه آموزش

و تاأثیر برناماه  یی. ارزشیابی از میازان کاارایداستفاده گرد یآموزشکم  ییلهوس

اتمام جلساات آموزشای و ساد، دو  از دبع بالفاصله بارآموزشی در دو مرحله، ی 

کاه خوشابختانه  یادگرد یالاز همان سالمندان تکم یماه پ، از اتمام دوره آموزش

 از مطالعه خارج نشده بودند. یمورد یچه

 یگااردآور یو ابزارهااا هااایاطالعااات، مصاااحبه بااا آزمودن یآورجماا  روش

 یزه رفتارهااسانجش ساا یسالمت باود. بارا یارتقا یاطالعات، پرسشنامه الگو

شاده توساط انجام یخاود مراقبتا یشد که رفتارها یطراح یسؤاالت یشینمرتبط پ

( انادازه ار)چها یشاهاز هرگز )صافر( تاا هم یفیماه گذشته را با ط ی  یسالمند ط

( وجاهیچهاز صفر )به یادرک شده بازه یسنجش سازه خودکارآمد ی. براگرفتیم

را  یبهداشات یکه تا چه حد قادرند عملکردهاا دادندیتا پنج )کامالً موفق( پاسخ م

 یادز یلیاز هرگز تا خ یاسنجش احساسات مرتبط با رفتار در بازه یانجام دهند. برا

چه حد احساس مثبت و  یتا هنگام انجام رفتار خود مراقبت دادندیسالمندان پاسخ م

کاامالً )صافر از  یاسنجش مناف  درک شاده، در باازه ی. براکندیم یافتدر یمنف

ارتقادهنده ساالمت )کااهش  یانجام رفتارها یدمخالع( تا چهار )کامالً موافق( فوا

 یسؤال شد. برا انو...( از سالمند ینههز کاهش ،یماریکنار آمدن بهتر با ب ی،بستر

 یعدم انجام رفتار خاود مراقبتا یسنجش موان  درک شده، موان  فهرست شده برا

 )چهار( اعالم نظر کردند. یشها هماز هرگز )صفر( ت توسط سالمندان

 ینساالمندان از با یو اجتمااع یفارد ینبا هاییرگذارنادهسانجش تأث یبرا

 یشاترینرا که ب یافراد بهداشتیکارمندان  یزدوستان و ن یان،خانواده، آشنا یاعضا

ساانجش  یدارنااد انتخاااب کردنااد. باارا یانجااام خااود مراقبتاا یباارا یااتحما
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لمندان مشااخن نمودنااد تااا چااه حااد در معاارض سااا یتیمااوقع هاییرگذارنادهتأث

اسات.  یافتاهیشافزا شاانیماریب در ماوردهاا آن یکه آگاه اند بوده هایییتموقع

چه حد متعهد باه انجاام رفتاار خاود  اسؤال شد ت یرفتار یامدهایسنجش پ یبرا

 یاندانشاجو یاارباا گذاشاتن پرسشانامه در اخت هاا،یتمهساتند. وضاوح آ یمراقبت

قارار  یاارپرسشنامه باا در اخت یصور ییانجام شد، روا یداشت عمومبه یکارشناس

 یجمتخصن در رشته آموزش بهداشت بر اساس نتاازدادن پرسشنامه به پانزده نفر 

باا  کاهتعیین شد  انجام آزمون باز آزمونبا روش  یاییشد و پا تعیینجدول الوشه 

   قرار گرفت. یدمورد تائ 55/3نمره آلفا 

پرسشنامه از روش مصاحبه استفاده شد. با استفاده از آزماون  یلمتک منظوربه

آزماون  یشاد. بارا یاینتع یکما یرهاینوف نرمال بودن متغ یراسم -کلموگروف 

 یمجاذور کاا یآزماون آماار یتنی،مستقل، من و -یرتیمتغ یهااز آزمون یهمگن

شاامل  یفیمشخصاات واحاد پا وهش از آماار توصا یعتوصا یشد. بارا دهاستفا

 یفراوانا یا ( و توزیاارو انحراف مع یانگین)م یمرکز و پراکندگ یلتما یهاصهشاخ

 یاانگینم یسهمقا یمستقل برا -یها از آزمون تداده یلو جهت تحل یداستفاده گرد

 یساهمقا یبارا یتنای،و-نرمال در دو گروه مستقل از آزماون مان یکم یرهایمتغ

 یساهجهات مقا یزوجا یمون تدو گروه از آز یانرمال و رتبه یرغ یکم یرهایمتغ

 دو– یهر گروه قبال و بعاد از مداخلاه و آزماون کاا ینرمال برا یکم یرهایمتغ

( در نظر 8/3) دارییدوحالته استفاده شد. سط  معن یفیک یرهایمتغ مقایسه جهت

 گرفته شد.

 

 

 هایافته
 مارددرصاد  93و  زن نموناه هاا  درصد 73نتایج نشان داد که از نظر جن، 

 ۸2هاا باا همسار و درصاد آن 85کاه  بود سال   18 آنها  یسن یانگینم بودند که

 یهانماره ساازه ییراتحاصل از تغ هاییافته .کردندیم یدرصد بدون همسر زندگ

نماره ساازه  یاانگینم یاز مداخلاه آموزشا قبل نشان داد که ارتقا سالمت  یالگو

باوده  88/99نتارل و در گاروه ک 38/92در گروه مداخلاه  یشینمرتبط پ یرفتارها

 کاهیطورکارد، به یاداپ یشنمره در گروه مداخله افزا یاست، بعد از مداخله آموزش

در گااروه مداخلااه قباال و بعااد از آمااوزش وجااود داشاات  دارییاخااتالف معناا

(336/3>p.) درک شاده  ینمره سازه خودکارآماد یانگینم یاز مداخله آموزش قبل

 یاانگینبعد از مداخله م .بوده است 71/95و در گروه کنترل  56/97گروه مداخله در

در گاروه  دارییاخاتالف معنا کاهیطورکارد به یداپ یشنمره در گروه مداخله افزا

  .(p <336/3مداخله قبل و بعد از آموزش وجود داشت )

در گاروه  یآموزش از مداخله قبلنمره سازه احساسات مرتبط با رفتار  یانگینم

نمره در  یانگینبوده است، بعد از مداخله م 62/29 و در گروه کنترل 38/26مداخله 

در گروه مداخله قبال  دارییاختالف معن کهیطورکرد به یداپ یشگروه مداخله افزا

 یاز مداخلاه آموزشا قبالهمچناین   (.p <336/3و بعد از آموزش وجود داشات )

 و در گاروه کنتارل 87/23گاروه مداخلاه  در نمره سازه مناف  درک شاده یانگینم

کارد  یاداپ یشنمره در گروه مداخله افازا یانگینبعد از مداخله م .بوده است 7۸/23

در گروه مداخله قبل و بعد از آموزش وجاود داشات  دارییاختالف معن کهیطوربه

(336/3> p).   یآموزشا از مداخلاه قبالکاه نتایج همچناین حااکی از ایان باود 

و در گاروه کنتارل  13/66اخلاه نمره سازه موان  درک شاده در گاروه مد یانگینم

   .بوده است 23/68

 کاهیطورکارد به یداپ یشنمره در گروه مداخله افزا یانگینبعد از مداخله ماما 

در گااروه مداخلااه قباال و بعااد از آمااوزش وجااود داشاات  دارییاخااتالف معناا

(336/3>p.) از  قبال یو اجتمااع یفارد ینب هاییرگذارندهنمره سازه تأث یانگینم

بعاد از  اماا باود 63/63و در گروه کنتارل  6۸/67در گروه مداخله  یآموزش مداخله

اخاتالف  کاهیطوربه ،کارد یاداپ یشنمره در گاروه مداخلاه افازا یانگینمداخله م

 یان(. اp<336/3) تدر گروه مداخله قبل و بعد از آماوزش وجاود داشا دارییمعن

  (.p=39/3بود ) داریمعن یزاختالف در گروه کنترل ن

نمااره سااازه  یااانگینم یاز مداخلااه آموزشاا قباال تااه هااا نشااان داد کااهیاف

در  باود 6۸/1و در گاروه کنتارل  38/8در گروه مداخلاه  یتیموقع هاییرگذارندهتأث

 کاهیطورکارد به یاداپ یشنمره در گروه مداخله افزا یانگینبعد از مداخله محالیکه 

وجااود داشاات  در گااروه مداخلااه قباال و بعااد از آمااوزش دارییاخااتالف معناا

(336/3>p.) در  یرفتاار یامادهاینماره ساازه پ یاانگینم یاز مداخله آموزش قبل

 یاانگینبعاد از مداخلاه ماما  بوده است  23/2و در گروه کنترل  ۸5/2گروه مداخله 

در گاروه  دارییاخاتالف معنا کاهیطورکارد به یداپ یشنمره در گروه مداخله افزا

 (.p= 36۸/3داشت ) مداخله قبل و بعد از آموزش وجود

 

 کنترل قبل و بعد از مداخله در دو گروه مداخله و یو انحراف خود مراقبت یانگینم. 6جدول 

 
 p-value آماره آزمون دو ماه بعد از مداخله قبل گروه

 میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار
 <Z= 336/3 -18/8 6۸/632±86/6۸ 7۸/6۸5±68/22 مداخله
 <Z= 336/3 -78/۸ 96/688 ± ۸9/21 37/683 ± 73/21 کنترل
  =Z= 357/8-Z-۸59/3 آماره آزمون

p-value 123/3 336/3>  

 
 گیرییجهبحث و نت
سالمت  یارتقا یبر اساس الگو یآموزش مداخله یاسؤال که آ ینپاسخ به ا در

گفات قبال از  تاوانیداده است م ییررا در سالمندان تغ ینمره خود مراقبت یانگینم

و  7۸/6۸5در گاروه مداخلاه  یخود مراقبت ینمره رفتارها یانگینم یمداخله آموزش

نماره در گاروه  یاانگینم داخلاهباوده اسات بعاد از م 37/683در گروه کنترل هم 

در گروه مداخله قبل و بعد  دارییاختالف معن کهیطورکرد به یداپ یشمداخله افزا

و  Leeمطالعاه  یجباا نتاا کاه (6( )جادول p <336/3از آموزش وجاود داشات )

فشارخون بااال  یریتمد یبرا یخود مراقبت یرفتارها یهمبستگعنوان همکاران با 

پ وهش نشاان  ینا یجدارد، نتا یخوان. هم«تبار ایکرهیکاییسالمندان آمر یاندر م

 باالتر و نماره یفشارخون دارند خودکارآمد ترییکه به مدت طوالن یداد سالمندان

عنوان باه یخودکارآماد دارد،یما یاانمطالعه ب این. اندداشته یباالتر یخود مراقبت

 ینهمچنا (.69اسات )فشارخون جهت  کنترل  در  یخود مراقبت یبرا یعامل مهم
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 33                                                                                                                                             6931/ پاییز و زمستان2مجله سالمت و سالمندی خزر،دوره دوم/ شماره 
 انو همکار ییآهنگرکال یلیمعصومه اسمع.... یسالمندان مبتالبه پرفشار یخود مراقبت ءارتقا

 

در  یو همکاران با عناوان خاود مراقبتا Chan مطالعه یجبا نتانتایج مطالعه حاضر

 یشمنظور افازاباه بتین آموزش خود مراقدر مطالعه چا .دارد یخوانهم «سالمندان

ساواد صاورت گرفات و نشاان داد آماوزش درآماد و کمدر سالمندان کم یسالمت

 (.6۸اسات )کننده ماؤثر و رفااه ساالمندان شارکت یدر سالمت یشخص یتوانمند

خاود  یو همکاران با عناوان  اثارات رفتارهاا Chen یمطالعه یجبا نتا ینهمچن

و  یدر سالمندان که نشان داد بااال باودن خاود مراقبتا یکبر خدمات پزش یمراقبت

 دهدیرا کاهش م یمارستاندر ب یرضروریغ یبستر ی،برنامه ورزش ی آغاز انجام 

 احتمااال  یخااود مراقبتاا یگرفاات رفتارهااا یجااهمطالعااه نت یاانا .دارد یخااوانهم

 دهادیاستفاده از خدمات اورژان، را کااهش ما یو حت یمارستاندر بن شدیبستر

  باا  ( کاه 6932)و همکااران یبامطالعه چناار حاضر مطالعه یجنتا چنینهم (.68)

 یساالمت بار اسااس الگاو یارتقاا یعوامل مؤثر بر انجام رفتارهاا تعیین هدف 

آن  .دارد یخاوانهم انجاام شاد  یاالماستان ا یمیاییسالمت در جانبازان ش یارتقا

( و p=333/3) ارآمادیخود ک ( وp=336/3درک شده ) یدمطالعه نشان داد که فوا

 یو مثبات بار رفتارهاا یماثر مستق ی( داراp=332/3درک شده ) یاجتماع یتحما

درک شاده  یپ وهش نشان داد خودکاار آماد یجهنت ؛ وسالمت دارند یارتقادهنده

ساالمت  یارتقادهناده یبار انجاام رفتارهاا یرگاذارعامال تأث تارینعنوان مهمبه

دهناده  یارتقاا یرفتارهاا یادو درک فوا مااعیاجت یاتشده، همراه با حماشناخته

ناوع  یاا یجیدر جانباازان بسا ی هورفتارهاا، باه ینجهت بهبود ا تواندیسالمت، م

در مطالعاه  چناینهم (.61) یردگموردتوجه خاص قرار  یزیکیف -یمیاییش یجانباز

 یوبار اسااس الگا یهآموزش تغذ یمداخله یرتأث عنوان با  که و همکاران یدهدار

از مصرف صابحانه در  یمواد مغذ یافتسالمت پندر در بهبود فرکان، و در یارتقا

در  یتوجهاز کااهش قابال یحااک یجانجاام دادناد نتاا یرانایدانش آموزان دختر ا

 یموانا  درک شاده و احساساات منفا ی،فور هرقابت کنند یو تقاضاها یحاتترج

با گروه شاهد باود. عاالوه  یسهقامرتبط با رفتار در گروه مداخله بعد از آموزش در م

درک شده و احساسات مثبت مرتبط با رفتار،  یمناف  درک شده، خودکارآمد ینبر ا

 و ماهبرنا یتعهد باه اجارا یتی،وضع هاییرگذارندهتأث ی،فرد ینب هاییرگذارندهتأث

طور از مصرف صابحانه باه هایزمغذیو اغلب ر هایدرشت مغذ یافتفرکان، و در

 بااالتر باا گاروه شااهد یساهدر مقا یاهآموزش تغذ یدر بعد از مداخله یتوجهقابل

 .(67دارد ) یخوانهمحاضر  مطالعه  یجبودکه با نتا

 یالگاو هاایساازه و فشاارخون ارتباا مطالعه کامران و همکاران با عناوان   در 

و  داریرابطاه معنا یج. نتاا«ییپرفشار خون روساتا یمارانسالمت پندر در ب یارتقا

و احسااس  یتیوضع هاییرگذارندهمناف  درک شده و تأث ی،خودکارآمد ینراب یفمن

 یجنتاا ینبرنامه، باا فشاارخون نشاان داد. همچنا یمرتبط با رفتار و تعهد به اجرا

موان  درک شده و فشارخون وجود  ینب دارییمثبت و معن ینشان داد که همبستگ

باا فشاارخون  دارییو معنا یمقارتباا  مسات یسن و توده بادن یندارد. عالوه بر ا

مناف  درک شده، احساساات مارتبط  ی،خودکارآمد هایبا سازه یمارانداشت. سن ب

را  دارییمعکاوس و معنا یو تعهد، همبساتگ یفرد ینب هاییرگذارندهبا رفتار، تأث

 یرا نشان داد، بدان معن یتوجهقابل یمبا موان  درک شده ارتبا  مستق ؛ ونشان داد

 مطالعاه یجبا نتاا ؛ که(65) یابدیم یشافزا یزسن، موان  درک شده ن یشاکه با افز

 یرتحات عناوان  تاأث ارانتوساط راد مهار و همکا یپ وهش .دارد یخوانهم حاضر

 یالگاو یاهبار پا ی،وسواس جبار یمارانسالمت ب یبر ارتقا یبرنامه آموزش یاجرا

 ی،جسامان هااییاتفعال ی،نمرات سب  زندگ یننشان داد ب هایافتهپندر انجام شد.

یاسترس قبل و بعد از مداخله اخاتالف معنا یریتو مد یفرد ینروابط ب ای،یهتغذ

 یساالمت یرفتارهاا یبا ارتقاا توانندیمطالعه نشان داد که م ینوجود دارد. ا داری

 یدمف یکارها، زندگ یسالمت مطلوب، انجام شخص یرمثبت نظ یبهداشت یامدهایپ

 یشافازا یگاران،ارتباا  مثبات باا د کاافی، اساتراحت تانش، کنتارل دار،و هدف

 ودرا بهبا یماارانب یزنادگ یفیاتساب  و ک یطی،مح یطکنترل شرا ی،خودکارآمد

و  یادریپ وهش محمد ح در (.63دارد ) یخوانهم حاضر مطالعه یجبخشندکه با نتا

 یزنادگ یفیاتبر ک یخود مراقبت یآموزش یبرنامه یرتأث یهمکاران با عنوان  بررس

سالمندان پ،  یزندگ یفیتک یشآموزش باعث افزا دهدینشان م یجنتا« المندانس

 ی صاح هااییوهاگر سالمندان در مورد شا نیزو  هستاز مداخله نسبت به قبل آن 

داشاته باشاند،  یورزش و مصرف داروها اطالعاات درسات استراحت،، خواب ،یهتغذ

 باه را آن یجاادر صاورت اد یاا هنمود یشگیریمشکالت آنان پ یاریاز بس دتوانیم

 (.23برداشات ) گام هاآن یزندگ یفیتو در جهت ارتقا ک هکنترل نمود مطلوبی نحو

آماوزش  یاتاهم یهم دربااره ایمطالعه .دارد یخوانهم حاضر مطالعه نتایج با که

و همکااران باا  یتوساط خرساند یسالمند یمزمن در دوره هاییماریب یدرباره

خاود  یسالمندان مبتالبه فشارخون باا رفتارهاا یخودکارآمدارتبا   یبررسعنوان 

در  یخودکارآماد یاانگیناز بااال باودن م حاکی یجنتاکه  شده است انجام یمراقبت

نیااز نتااایج  ارتبااا  معناای داری راب  بااین  و  شاات زنااان دا همااردان نساابت باا

 ییاساتولو د یساتولیفشاارخون س یسالمندان با عملکرد خود مراقبت یخودکارآمد

 یمطالعه نشان داد سالمندان مبتالبه فشارخون از خودکارآماد ینا یج. نتانشان داد

 کاهایان باه توجه با و اندبرخوردار بوده یخود مراقبت یدر ارتبا  با رفتارها یفیضع

 یوجااود دارد، توجااه بااه مقولااه دارییو رفتااار ارتبااا  معناا کارآماادیخود ینباا

 مطالعاه  یجکاه باا نتاا اسات یاتر حائز اهماتخاذ رفتا یا ییرجهت تغ یخودکارآمد

 .(26دارد ) یخوانهمحاضر 

 یارتقا یبر اساس الگو یآموزش مطالعه نشان داد که مداخله ینا نتایج 

 یناز ا یجهدر سالمندان گردد، درنت یباعث بهبود رفتار خود مراقبت تواندیسالمت م

 یانمرب یبترت ینبد استفاده کرد، یماراندر جهت بهبود رفتار ب توانیالگو م

 یآموزشروش   توانندیم وهادر چارچوب الگ یبا ارائه مطالب آموزش یآموزش

با  یندهدر آ شودیم یشنهاد. پیرندهدف خود به کار بگ یهاگروه یبرا یمؤثرتر

 ینبه آموزش اثرگذار، در ا یازو ن سالییانم ینفشارخون باال در سن یوعتوجه به ش

 سالمت ارائه شود. ءبر اساس الگو ارتقا یآموزشمداخالت  یزن یگروه سن

 
 

 تقدیر و تشکر
 ینا یکه در اجرا یسالمندان و همکاران یهاز کل دانیمیم مبر خود الز

 یتهمطالعه توسط کم ینا .گرددیم یاند تشکر و قدردانکرده یپ وهش همکار

در پ وهش دانشگاه علوم  IR.MUMS.REC.1396.20 با شماره اخال 
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Aging is an inevitable necessity in the path of human growth and can make the 

person and the environment difficult to adapt. Increasing age is associated with increased hypertension. Regular control 

of hypertension prevents, suppresses and reduces the complications and mortality from cardiac diseases. The aim of 

this study was to determine the effect of health promotion model-based education on the self-care of the elderly with 

hypertension in 2016. 

METHODS: In this semi-experimental study, 84 elderly people with high blood pressure were randomly divided into 

two experimental and control groups (each=42). To collect data, a health promotion model-based questionnaire whose 

validity and reliability were measured, was used. Educational intervention was conducted based on the self-efficacy 

structure that was the most predictive in experimental group. The questionnaire was completed immediately and two 

months after the intervention. Data were analyzed at the significant level of 0.05 using statistical softwares. 

FINDINGS: In assessing the changes of health promotion model constructs, there was a significant difference in 

perceived behavioral constructs, perceived self-efficacy, feelings related to behavior, perceived benefits and perceived 

barriers (p<0.001). There was a significant difference between the scores of interpersonal and positional influences in 

the intervention group (p <0.001).The behavioral outcomes after the intervention had a significant difference in the 

intervention group (p=0.014). A significant difference was found in the self-care score in the intervention group 

(p<0.001). 

CONCLUSION: Pender's HPM-based training can improve the self-care in the elderly with hypertension. 

KEY WORDS: Education, Health Promotion Model, Elder, Hypertension. 
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