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Background: Population ageing in recent years has led to a significant rise
in the number of chronic diseases. This issue has highlighted the need for
protection and management through self-care behaviors. The aim of this
study was to determine the effects of health belief model-based training on
self-care behavior among elderly patients with hypertension referring to the
comprehensive health centers of Daran city, Iran.
Methods: This quasi-experimental study was conducted on 100 elderly
patients with hypertension covered by the comprehensive health centers of
Daran city using a pretest-posttest design and intervention group. The study
population was randomly divided into intervention and control groups. Both
groups completed a researcher-made questionnaire, including demographic
data, knowledge, constructs of health belief model, and self-care behaviors,
the validity and reliability of which were confirmed. Data collection was
accomplished using interviewers. The data were analyzed in SPSS software
(version 18) using independent t-test, paired sample t-test, Chi-square test,
and Fisher’s exact test.
Findings: The mean age of the patients in the intervention and control
groups were 66.6±6.5 and 67.4±6.3, respectively. Before the intervention,
there was no significant difference between the two groups in terms of the
mean scores of sensitivity, severity, perceived benefits and barriers,
guidance for action, self-efficacy, and self-care behaviors (P>0.05).
However, after the intervention, the intervention group showed a significant
increase in the mean scores of knowledge and model components (P<0.001).
Conclusion: As the findings indicated, the application of the health belief
model-based training improved the self-care behaviors and function of the
elderly with hypertension. Therefore, it is recommended to use this model to
enhance such behaviors in this population.
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مقدمه :افزایش جمعیت سالمندان در سالهای اخیر باعث شده است که میزان بیماریهای مزمن و در نتیجه
نیاز به مراقبت از سالمندان افزایش چشمگیری پیدا کند؛ از این رو مدیریت آن از طریق انجام رفتارهای
خودمراقبتی الزامی میباشد .در این ارتباط ،مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد
بهداشتی بر رفتار خودمراقبتی سالمندان مبتال به پرفشاری خون مراجعهکننده به مراکز خدمات جامع سالمت
شهر داران انجام شد.
روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه نیمهتجربی قبل و بعد با گروه مداخله است که در آن  111نفر از سالمندان
مبتال به پرفشاری خون تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت شهر داران به صورت تصادفی ساده به دو
گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند .هر دو گروه پرسشنامه پژوهشگرساخته مشتمل بر سؤاالت دموگرافیک،
آگاهی ،سازههای مدل اعتقاد بهداشتی و رفتار خودمراقبتی که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است را
تکمیل نمودند .شایان ذکر است که اطالعات به صورت مصاحبه از دعوتکنندگان جمعآوری شدند و برای
تحلیل دادهها از نرمافزار  ،SPSS 18آزمونهای آماری  tمستقل t ،زوجی ،Mann–Whitney ،کای اسکوئر و
 Fisherاستفاده گردید.
یافتهها :میانگین سنی گروه مداخله  00/0±0/5و برای گروه کنترل  07/0±0/3سال بود .الزم به ذکر است
که میانگین نمره حساسیت ،شدت ،منافع و موانع درک شده ،راهنما برای عمل ،خودکارآمدی و رفتار
خودمراقبتی در دو گروه قبل از مداخله آموزشی اختالف معناداری وجود نداشت ()P>1/15؛ اما میانگین
نمرات آگاهی و اجزای مدل در گروه مداخله پس از مداخله افزایش معناداری یافت (.)P<1/111
نتیجهگیری :به نظر میرسد که آموزش طراحی شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی موجب افزایش عملکرد و
باورهای بهداشتی سالمندان مبتال به پرفشاری خون در زمینه رفتار خودمراقتبی میگردد؛ از این رو توصیه میشود
در راستای افزایش رفتارهای خودمراقبتی سالمندان مبتال به پرفشاری خون ،این مدل مد نظر قرار گیرد.

ارجاع :محمد شرریفی دارانی مریم ،جلیلی زهرا ،حسرن زاده اکبر .تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار خود مراقبتی سالمندان
مبتال به پر فشراری خون مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سرالمت ،شهر داران . 1310-1317 ،مجله تحقیقات نظام سالمت 1311؛ :)2(15
.117-110

مقدمه
سالمندی یک سیر طبیعی از مراحل رشد است که تغییرات
ویژه جسمانی ،روانی و اجتماعی در آن رخ میدهد ( .)1به عبارت
دیگر ،سالمندی تغییرات تحلیلی خود به خود و پیشرونده غیر

قابل برگشتی است که در آن قوای جسمی و روحی به شکل قابل
مالحظهای رو به نقصان میگذارد ( .)2مطابق با گزارش سازمان
جهانی بهداشت ( )WHO: World Health Organizationدر
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سال  ، 2112تعداد سالمندان جهان تا سال  2151از 015
میلیون نفر به دو میلیارد نفر افزایش خواهد یافت ( .)3با توجه
به سرعت افزایش تعداد سالمندان ،تا سال  2151از هر پنج نفر
جمعیت جهان ،یک نفر سالمند خواهد بود .مطابق با برآوردهای
مراجع بینالمللی ،جمعیت سالمند ایران از سال  1011به بعد
در مقایسه با سایر نقاط و حتی میانگین جهانی ،رشد سریعتری
خواهد داشت و تا سال  1020از میانگین رشد جمعیت
سالمندان جهان پیشی خواهد گرفت ( .)0روند افزایش جمعیت
سالمندان ایران نشان میدهد که مسئوالن در آینده با مشکالت
متعدد مرتبط با سالمندی مواجه خواهند بود .در این راستا
شرایط ویژه سالمندان و تأمین سالمت جسمی ،روانی و
اجتماعی آنها از جمله مسائلی هستند که توجه ویژهای را
میطلبند (.)5
سالمندی جمعیت یکی از اساسیترین چالشهای جهان
امروز به شمار میرود ( )0و با افزایش این جمعیت ،نسبت
بیماریهای مزمن ،ناتوانیها و معلولیتها نیز افزایش مییابد.
در این راستا در مطالعهای نشان داده شد که  11درصد از
سالمندان حداقل از یک بیماری مزمن و  51درصد از دو بیماری
مزمن رنج میبرند ( .)7،1این بیماری هم اکنون علت  11درصد
از کل مرگ و میرها در کشورهای با درآمد متوسط و کم بوده
و سه چهارم این مرگ و میرها در سنین باالی  01سال اتفاق
میافتد ( .)1،1شیوع پرفشاری خون در دنیا به عنوان یک
معضل و نگرانی بهداشتی باعث شده است که عنوان روز جهانی
بهداشت در سال  2113از سوی سازمان جهانی بهداشت به نام
"مبارزه با بیماری فشار خون باال" نامگذاری گردد .بر مبنای
گزارشات ارائه شده ،از هر سه نفر بزرگسال در سراسر دنیا یک
نفر فشار خون باال دارد که این نسبت با باالرفتن سن افزایش
مییابد؛ به طوری که یک نفر از هر  11نفر در دهه دوم و سوم
زندگی به پنج نفر از هر  11نفر در دهه پنجم زندگی میرسد
( .)11شایان ذکر است که ساالنه حدود  17میلیون مرگ به
دلیل بیماریهای قلبی -عروقی ( )11و  1/0میلیون مرگ به
دلیل عوارض ناشی از فشار خون باال رخ میدهد ()12؛ به طوری
که پرفشاری خون علت  51درصد از مرگ و میرهای ناشی از
سکته مغزی و  05درصد از مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای
قلبی -عروقی محسوب میشود .این بیماری مزمن به دلیل
نداشتن نشانههای آشکار و قابل تشخیص به عنوان قاتل خاموش
نامگذاری شده است ( .)13مطالعات نشان می دهد که آمار
پرفشاری خون در ایران رو به افزایش است چنانچه شیوع
پرفشاری خون در گذر زمان ،در پژوهش رضازاده و همکاران
شیوع پرفشاری خون در جمعیت  31تا  55سال23 ،درصد و
در جمعتی باالی  55سال 51،درصد تخمین زده و اعالم نموده
شیوع پرفشاری خون در مردان  3/1درصد کمتر از زنان میباشد
( .)10پس از ابتال به فشار خون ،کنترل آن اهمیت بسیاری پیدا
میکند تا بدین وسیله بتوان عوارض ابتال به فشار خون را

به حداقل ممکن رساند .بر مبنای مطالعات صورتگرفته،
راهکارهای مشخصی برای درمان و پیشگیری از فشار خون ارائه
گردیده است ( .)15،10در این راستا میتوان به در دسترس
بودن بیش از  111نوع داروی متفاوت برای فشار خون اشاره
کرد؛ اما با این وجود ،هنوز میزان آمار گزارش شده برای کنترل
فشار خون پایین میباشد ( .)17بر اساس نتایج ارائه شده،
موفقیت کنترل فشار خون در آمریکا تنها  27درصد بوده است
که این میزان در کشورهای انگلستان ،فرانسه و آلمان ،کمتر از
این مقدار میباشد (.)11
متأسفانه بیشتر مطالعات صورتگرفته به پرس و جو در
مورد خوردن دارو محدود شدهاند ( )11و سهم عوامل مؤثر بر
فرایند تصمیمگیری در زمینه خودمراقبتی فشار خون توسط
بیمار بسیار ناچیز میباشد ( .)21نتایج آنالیزهای آماری
مطالعات قبلی نشان میدهند که مداخالت خودمراقبتی در
مورد بیماریهای فشار خون ،بسیار کارآمد میباشند؛ به طوری
که با استفاده از خودمراقبتی  ،فشار خون سیستولی و دیاستولی
به ترتیب معادل  5و  0/3میلیمتر جیوه کاهش یافته است
()21؛ از این رو میتوان رفتارهای خودمراقبتی را به عنوان
راهبرد اصلی به منظور حفظ و ارتقای سالمت مورد توجه قرار
داد ( .)22،23مهمترین رفتارهای خودمراقبتی عبارت هستند
از :رفتارهای تغذیهای سالم ،فعالیت جسمانی ،مدیریت استرس،
ارتباطات بین فردی ،رشد معنوی ،مسئولیتپذیری در قبال
سالمتی ( ،)20کنترل فشار خون ،کاهش مصرف نمک ،عدم
استعمال سیگار ،کاهش وزن و مصرف مرتب داروهای
تجویزشده (.)25
در ایران به دلیل ساخت جمعیتی تاکنون مشکالت دوران
سالمندی به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ از این رو
با توجه به افزایش فزاینده تعداد سالمندان در ایران ،مشکالت
این قشر از جامعه در آیندهای نزدیک بروز خواهد نمود؛ بنا بر
این شناخت مشکالت و بیماریهای این دوران و همچنین
آشنایی با راههای پیشگیری از آنها از مهمترین مسئولیتهای
سیاستگذاران و کارکنان سالمت میباشد که این مهم از طریق
طراحی برنامههای آموزشی هدفمند میسر خواهد شد (.)20
آموزش بهداشت یکی از پرکاربردترین روشهای مداخله به
منظور پیشگیری از بیماریها است ()27؛ زیرا هدف از آموزش
بهداشت ،تغییر رفتارهای بهداشتی میباشد که اقدامی بسیار
مشکل است و آموزش سنتی به این گروه سنی عموماً کارایی
الزم را نخواهد داشت ( .)21اثربخشی مداخالت بهداشتی به
استفاده از تئوریها و مدلهای آموزشی بستگی دارد .یک مدل،
برنامه آموزشی را در مسیر صحیح قرار داده و آن را در قالب
چارچوبی برای اندازهگیری و ارزیابی برنامه آموزشی فراهم
میکند (.)21
مدل اعتقاد بهداشتی ()HBM: Health Belief Model
چارچوبهای ادراکی استفاده شده در زمینه شناخت هرچه بهتر
801
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رفتارهای بهداشتی میباشد ( .)31این مدل در زمینههای
زیادی در ارتباط با ارتقای سالمت از قبیل خودآزمایی پستان،
کنترل فشار خون ،انجام پاپ اسمیر برای سرطان گردن رحم و
پیشگیری از سل ،دیابت و بیماریهای عروق کرونر مورد
استفاده قرار گرفته است ( .)31مدل اعتقاد بهداشتی برای
نخستین بار در دهه  1151توسط گروهی از روانشناسان
(هوچبام ،کلگس ،لونتال ،ورزن استاک) که در بخش خدمات
بهداشت عمومی ایاالت متحده فعالیت میکردند ،معرفی گردید
( )32و با هدف پی بردن به این نکته که چرا گروهی از مردم
در مسئولیتپذیری در راستای حفظ خود از ابتال به بیماری
موفق هستند و گروهی موفق نمیباشند ،مورد استفاده قرار
گرفت ( .) 33مدل اعتقاد بهداشتی نقش عوامل تعدیلکننده
(عوامل جمعیتشناختی ،روانی ،اجتماعی و ساختاری) ،ادراکات
فردی (حساسیت درک شده ،شدت درک شده ،منافع درک
شده ،موانع درک شده ،راهنما برای عمل و خودکارآمدی) و
عمل را در تعیین احتمال انجام رفتار ،مورد تأکید قرار میدهد
( .)31،30به منظور انجام رفتار پیشگیریکننده از عوارض فشار
خون (خودمراقبتی) الزم است ابتدا در برابر موضوع ابتال به
عوارض فشار خون احساس خطر شود (حساسیت) .سپس عمق
این خطر و جدی بودن عوارض آن در ابعاد جسمانی ،روانی و
اجتماعی -اقتصادی درک گردد (شدت) .در ادامه بر مبنای
عالئم مثبت که از محیط اطراف یا داخل بدن دریافت میشوند
(راهنما برای عمل) ،مفید و قابل اجرا بودن برنامه پیشگیری از
عوارض فشار خون باور گردد (منافع) .همچنین مشخص شود
که عوامل بازدارنده از اقدام به این عمل ،کمهزینهتر از فواید آن
میباشند (موانع) .در ادامه الزم است افراد به تواناییهای خود
در مورد انجام رفتارهای پیشگیریکننده از عوارض فشار خون
اطمینان داشته باشند (خودکارآمدی) تا در نهایت به رفتار
پیشگیری از عوارض فشار خون اقدام کنند (.)35
با توجه به اهمیت شناخت عوامل اثرگذار بر انجام رفتارهای
خودمراقبتی فشار خون در جهت طراحی مداخالت آموزشی
اثرگذارتر و با در نظر داشتن این نکته که افزایش جمعیت
سالمندان و بیماریهای مزمن در جوامع کنونی یک معضل
بهداشتی -رفتاری میباشد ،مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر
آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار خودمراقبتی
سالمندان مبتال به پرفشاری خون مراجعهکننده به مراکز خدمات
جامع سالمت شهر داران انجام شد.
روشها
مطالعه نیمهتجربی حاضر در سال  1310در ارتباط با
سالمندان مبتال به پرفشاری خون تحت پوشش مراکز خدمات
جامع سالمت شهر داران انجام شد .به منظور انجام این پژوهش،
ابتدا افراد نمونه از بین دو مرکز خدمات جامع سالمت شهر
داران به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند و در دو گروه

مداخله و کنترل جای گرفتند .معیارهای ورود به مطالعه عبارت
بودند از :داشتن پرونده بهداشتی ثبت شده در سامانه سیب،
داشتن حداقل یک سال سابقه ابتال به بیماری پرفشاری خون،
سن باالی  01سال ،زندگی بیش از پنج سال در شهر داران،
برخورداری از توانایی انجام فعالیتهای روزانه و نداشتن بیماری
جدی .بر مبنای این معیارها ،در مجموع  111نفر سالمند به
روش تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها در
این پژوهش ،پرسشنامه پژوهشگرساختهای مشتمل بر چهار
قسمت بود که بخش اول آن مربوط به ویژگیهای دموگرافیک
(شامل  11سؤال)؛ بخش دوم مربوط به سنجش آگاهی (شامل
 11سؤال دو گزینهای که به هر پاسخ صحیح ،امتیاز یک و به
هر پاسخ غلط ،امتیاز صفر تعلق میگرفت)؛ بخش سوم مربوط
به سنجش اجزای مدل اعتقاد بهداشتی (شامل :حساسیت درک
شده ( 7سؤال) ،شدت درک شده ( 0سؤال) ،منافع درک شده
( 7سؤال) ،موانع درک شده ( 7سؤال) ،راهنما برای عمل (0
سؤال) و خودکارآمدی ( 11سؤال) که بر مبنای روش لیکرت
پنج گزینهای طراحی گردیده و از  1تا  5نمرهگذاری میشوند)؛
بخش چهارم مربوط به سنجش رفتار (شامل  10سؤال در زمینه
وعدهها ،میان وعدهها و چگونگی مصرف گروههای غذایی که از
 1تا  5امتیازدهی شده بودند) بود .برای کسب روایی محتوایی
این ابزار ،پرسشنامه در اختیار  11نفر از اعضای هیأت علمی و
متخصصان آموزش بهداشت قرار گرفت و نظرات آنها در
پرسشنامه اعمال گردید .پایایی پرسشنامه نیز توسط  21نفر از
سالمندان مبتال به پرفشاری خون که جزء گروه مداخله و کنترل
نبودند ،با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب  71درصد
مورد تأیید قرار گرفت.
پس از تهیه طرح درس ،تدارک ابزارهای کمک آموزشی و
پمفلت و نیز برگزاری پیشآزمون در مرکز ،هر هفته یک جلسه
آموزشی  01دقیقهای با استفاده از روشهای سخنرانی ،پوستر
آموزشی ،بحث در گروههای کوچک و پرسش و پاسخ برای گروه
مداخله برگزار گردید .شایان ذکر است که پمفلت آموزشی به
منظور مرور مطالب بیان شده در جلسات در اختیار سالمندان
مبتال به پرفشاری خون قرار گرفت و شماره تماس پژوهشگر به
آنها داده شد تا در صورت وجود مشکل با وی تماس بگیرند.
همچنین از سالمندان خواسته شد اصولی را که آموزش میبینند،
در زمان حضور در منزل به کار گیرند .الزم به ذکر است که برای
اطمینان از ماندگاری برنامههای آموزشی ،در ابتدای هر جلسه
یک سناریو مطرح میشد .سؤاالت طراحی شده در راستای
مطالبی بودند که در جلسه گذشته آموزش داده شده بودند .باید
خاطرنشان ساخت که در طول مدت مداخله ،هیچگونه برنامه
آموزشی برای گروه کنترل برگزار نگردید و آنها تنها در
برنامههای روتین مرکز شرکت نمودند.
شایان ذکر است که تکمیل پرسشنامه در مراکز خدمات
جامع سالمت به صورت مصاحبه با سالمندان مبتال به پرفشاری
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خون در سه مرحله پیشآزمون و پسآزمون یک و دو صورت
گرفت؛ پسآزمون یک (شامل :آگاهی ،حساسیت ،شدت ،منافع،
موانع درک شده ،راهنما برای عمل و خودکارآمدی) تا سه روز
پس از برگزاری جلسات آموزشی و پسآزمون دو ،دو ماه پس از
برگزاری جلسات آموزشی توسط پژوهشگر و با دعوت تلفنی برای
حضور در مرکز انجام شد.
در انتها ،دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار
 SPSS 18تجزیه و تحلیل گردیدند .برای بررسی عوامل
دموگرافیک از آزمونهای  tمستقل ،کای اسکوئر Fisher ،و
 Mann–Whitneyبهره گرفته شد و برای بررسی آگاهی،
سازههای مدل و رفتار از آزمونهای  tمستقل و  tزوجی استفاده
گردید.
یافتهها
در این مطالعه  111نفر از سالمندان مبتال به پرفشاری خون
شرکت نمودند که بیشتر آنها را زنان تشکیل میدادند .از میان
 111پرسشنامه توزیع شده در این پژوهش 51 ،پرسشنامه در
گروه مداخله و  51پرسشنامه در گروه کنترل تکمیل گردید.
شایان ذکر است که میانگین سنی گروه مداخله معادل 00/0±0/5
سال و برای گروه کنترل برابر با  07/0±0/3سال بود و از این نظر
تفاوت معناداری میان دو گروه وجود نداشت .در ارتباط با مقایسه
میانگین سن و فشار خون سیستول و دیاستول نیز اختالف
معناداری بین دو گروه مشاهده نگردید (جدول  .)1عالوه بر این

مقایسه بین جنسیت ( )P=1/01و سابقه بیماری (،)P=1/01
اختالف معناداری را بین دو گروه مداخله و کنترل نشان نداد.
همچنین مقایسه بین وضعیت تأهل ( )P=1/31و همراه زندگی
( )P=1/12در دو گروه مداخله و کنترل و نیز مقایسه بین شغل
( ،)P=1/11سابقه فشار خون ( )P=1/22و سطح تحصیالت
( )P=1/11نشاندهنده اختالف معنادار بین این دو گروه نبود .بر
مبنای نتایج ،حدود  30درصد از افراد گروه مداخله و  01درصد
از افراد گروه کنترل بیسواد بودند و حدود  02درصد از افراد
گروه مداخله و  31درصد از افراد گروه کنترل ،تحصیالت در
سطح ابتدایی داشتند که تفاوت دو گروه با استفاده از آزمون
 Mann–Whitneyاز این نظر معنادار نبود ( .)P=1/11شایان
ذکر است که تمامی اطالعات دموگرافیک به جز سابقه فشار
خون و سطح تحصیالت با استفاده از آزمون کای اسکوئر با نسبت
درستنمایی سنجیده شد که بر مبنای نتایج ،تفاوت معناداری
بین دو گروه وجود نداشت .در ارتباط با توزیع فراوانی سابقه
فشار خون که با استفاده از آزمون  Fisherسنجیده شد نیز
اختالف معناداری بین دو گروه مشاهده نگردید (جدول  .)2از
سوی دیگر ،مقایسه میانگین نمرات اجزای مدل (حساسیت درک
ش ده ،شدت درک شده ،موانع درک شده ،منافع درک شده،
راهنما برای عمل و خودکارآمدی) و رفتار خودمراقبتی نشان از
آن داشت که تفاوت معناداری در میانگین نمرات ،قبل و بعد از
آموزش در گروه کنترل وجود ندارد (جدول )0؛ اما این تفاوت
در گروه مداخله معنادار میباشد (( )P<1/111جدول .)3

جدول  :8مقایسه میانگین سن و فشار خون سیستول و دیاستول بیماران دو گروه
گروه مداخله

متغیر
سن (سال)
فشار خون سیستول
فشار خون دیاستول

گروه کنترل

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

00/0
120/1
11/2

0/5
10/1
0/3

07/0
127/5
71/5

0/3
21/1
1/0

سطح معناداری
1/53
1/32
1/21

جدول  :2توزیع فراوانی جنس ،سابقه بیماری دیگر ،وضعیت تأهل و همراه زندگی ،شغل ،سابقه فشار خون و سطح تحصیالت بیماران در دو گروه
گروه مداخله

متغیر
جنسیت
سابقه بیماری دیگر

وضعیت تأهل

همراه زندگی

گروه کنترل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

خانم

31

01

30

01

آقا
ندارد

21
22

01
00

10
11

32
30

دارد
متأهل

21
00

50
12

32
05

00
11

مطلقه

1

2

1

1

همسر فوت شده
تنها

3
1

0
2

5
7

11
10

همسر

21

01

21

01

همسر و فرزند

20

52

21

02

فرزندان

3

0

2

0
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ادامه جدول .2

شغل

سابقه فشار خون

سطح تحصیالت

کشاورز

2

0

2

0

کارگر

1

1

3

0

بازاری

1

1

1

2

خانهدار

31

01

33

00

بازنشسته

10

32

11

21

سایر
بله با دارو

2
01

0
10

1
05

2
11

بله بدون دارو
بیسواد

2
11

0
30

5
20

11
01

ابتدایی

21

02

11

31

راهنمایی

0

1

3

0

دیپلم

0

12

3

0

دانشگاهی

1

2

1

2

1/11

1/22

1/11

جدول  :3مقایسه میانگین نمرات حساسیت ،شدت ،منافع و موانع درک شده ،راهنمایی برای عمل ،خودکارآمدی ،خودمراقبتی و آگاهی بیماران در
گروه مداخله ،قبل و بعد از مداخله
متغیر
آگاهی
حساسیت درک شده
شدت درک شده
منافع درک شده
موانع درک شده
راهنمایی برای عمل
خودکارآمدی
خودمراقبتی

بعد از مداخله

قبل از مداخله
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

71/7
12/0
71/0
12/2
20/1
15/3
12/0
00/2

10/1
1/0
10/1
0/3
15/7
0/5
1/1
11/5

11/2
11/1
15/7
11/0
0/5
11/1
10/5
12/1

1/11
2/7
10/10
3/3
1/1
3/0
0/0
0/0

سطح معناداری
>1/111
>1/111
>1/111
>1/111
>1/111
>1/111
>1/111
>1/111

جدول  :4مقایسه میانگین نمرات حساسیت ،شدت ،منافع و موانع درک شده ،راهنمایی برای عمل ،خودکارآمدی ،خودمراقبتی و آگاهی بیماران در گروه
کنترل ،قبل و بعد از مداخله
متغیر
آگاهی
حساسیت درک شده
شدت درک شده
منافع درک شده
موانع درک شده
راهنمایی برای عمل
خودکارآمدی
خودمراقبتی

بعد از مداخله

قبل از مداخله
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

73/0
10/2
11/1
13/1
21/5
15/0
13/1
01/5

11/1
1/7
12/3
7/2
13/7
5/1
0/3
10/2

73/7
10/1
71/7
13/3
21/3
15/0
13/7
01/0

11/7
1/1
13/0
7/2
13/0
5/1
0/3
10/1

بحث
با آغاز مرحله پیری ،برخی از تغییرات در ارگانیسم به وجود
میآین د که عبارت هستند از :فرسودگی عمومی بدن و فراوانی
بیماریهای مزمن در افراد  05سال و باالتر .در ایران مطالعات
زیادی در ارتباط با اپیدمیولوژی بیماریهای مزمن در

سطح معناداری
1/71
1/02
1/17
1/30
1/11
1
1/31
1/01

سالمندان انجام شده است که در بیشتر آنها همانند سایر
کشورها ،بیماریهای قلبی -عروقی و پرفشاری خون به عنوان
شایعترین بیماریها گزارش شدهاند .نتایج به دست آمده از
پژوهش حاضر نشان دادند که میانگین نمره آگاهی ،اجزای
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مدل و رفتار خودمراقبتی در گروه مداخله سیر افزایشی داشته
است که این مهم با نتایج سایر مطالعات مشابه از جمله پژوهش
فکریزاده و همکاران همسویی دارد .در این پژوهش که در
زمینه بررسی کارایی مدل اعتقاد بهداشتی در ارتباط با آموزش
سالمندان مبتال به پرفشاری خون صورت گرفت ،نشان داده
شد که میزان آگاهی ،راهنما برای عمل ،حساسیت ،شدت و
منافع درک شده ،خودکارآمدی و عملکرد پس از انجام مداخله
به طور معناداری در گروه مورد نسبت به گروه شاهد افزایش
یافته است؛ اما موانع درک شده در گروه مورد به طور معناداری
کاهش یافته است (.)30
عالوه بر این ،نتایج در ارتباط با موانع درک شده نشان دادند
که میانگین نمره موانع درک شده در گروه مداخله و کنترل پس
از آموزش تفاوت معناداری داشته است؛ به طوری که این میزان
در گروه مداخله کاهش یافته است .بر مبنای نتایج با شناخت
عوامل خطر ،راههای انجام رفتارهای خودمراقبتی فشار خون باال
و پیگیریهای به عمل آمده ،برگزاری جلسات آموزشی و بحث و
گفتگو به منظور انجام فعالیتهای فیزیکی ،مصرف غذاهای مفید،
کاهش مصرف نمک و دخانیات ،دوری از استرس ،عالقهمند کردن
و آموزش سالمندان مبتال به پرفشاری خون به مصرف داروها و
تعدیل هزینههای زندگی با انجام رفتارهای خودمراقبتی افزایش
یافت .این نتایج با یافتههای مطالعات هزارواره و همکاران (،)37
مظلومی و همکاران ( Glanz ،)31و همکاران ( ،)31اسماعیل و
همکاران ( )01و باگوزی و همکاران ( )01همخوانی دارند.
به نظر میرسد که در برخی از مطالعات بر تعداد محدودتری
از اجزای مدل تأکید شده است .در حقیقت مدل اعتقاد بهداشتی،
رفتار فرد را تحت تأثیر سه عامل معرفی میکند (تهدید درک
شده که مجموع حساسیت و شدت درک شده ،منافع و موانع
درک شده و راهنما برای عمل است) که یکی از سه عامل و یا
گاهی دو عامل و یا هر سه آنها در رفتار نقش خواهند داشت؛
بنا بر این گاهی با تأکید و تأثیر گذاشتن بر یکی از این عوامل
میتوان به تغییر رفتار مورد نظر دست یافت؛ هر چند تالش در
جهت ارتقای معنادار تمام اجزای مدل ،تأثیر چشمگیرتری خواهد
داشت .در مطالعه پورمحمد و همکاران که در آن به بررسی عوامل
مرتبط با رفتارهای خودمراقبتی سالمندان مبتال به پرفشاری
خون صورت گرفت ،نتایج نشان دادند که بین چهار متغیر
خودکارآمدی درک شده ،راهنما برای عمل ،حساسیت درک شده
و شدت درک شده با متغیر رفتار خودمراقبتی رابطه آماری
معناداری وجود دارد ( .)02خودکارآمدی درک شده در
این مطالعه که دارای بیشترین میزان پیشگیریکننده رفتار
خودمراقبتی بود با نتایج مطالعه باقیانی مقدم و همکاران با عنوان
"نقش اعتقاد بهداشتی در رفتار پیشگیریکننده از بیماری قلبی-
عروقی در افراد در معرض خطر در یزد" همسویی داشت (.)11
از سوی دیگر ،نتایج نشان دادند که بین سازههای شدت درک

شده با متغیر رفتار خود مراقبتی رابطه معناداری وجود دارد که
علت این امر میتواند آگاهی از جدی بودن خطر مانند سکته قلبی
و مغزی ،عوارض کلیدی و هزینههای درمان ،عوامل مهمی در
جهت ارتقای سطح شدت درک شده در این خصوص است .در
این راستا در پژوهش  Linکه در ارتباط با مهاجران تایوانی صورت
گرفت ،گزارش گردید که بین شدت و تهدید درک شده با کاهش
رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود دارد (.)02
شایان ذکر است که در مطالعه حاضر بین متغیر حساسیت درک
شده با رفتار خودمراقبتی رابطه معناداری وجود داشت .به نظر
میرسد که باالبودن حساسیت درک شده افراد باعث عملکرد بهتر
در انجام رفتارهای خودمراقبتی میشود.
نتیجهگیری
با توجه به نتایج این مطالعه که بیانگر ویژگیهای سالمندان
و مشکالت دوران سالمندی بودند ،لزوم انجام برنامهریزی و
سیاستگذاریهای طوالنیمدت در بخش آموزش سالمندان
مبتال به پرفشاری خون (در جهت افزایش آگاهی ،تغییر باورهای
منفی و ترغیب افراد برای دوری از عملکردهای ناصحیح و اتخاذ
رفتارهای خودمراقتبی) بر اساس سازههای مدل اعتقاد بهداشتی،
راهنما برای عمل ،حساسیت درک شده ،منافع درک شده و
خودکارآمدی که از پیشگوییکنندههای قوی رفتار بودند،
مشخص میشود .شایان ذکر است که این مدل به خوبی میتواند
پایه و اساسی برای مداخالت آموزشی باشد تا بدین وسیله شاهد
افزایش توان سالمندان در راستای انجام رفتارهای خودمراقبتی
در رابطه با پرفشاری خون در سطح جامعه باشیم.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته
آموزش بهداشت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات با کد
 1317110میباشد .نویسندگان بر خود الزم میدانند از زحمات
تمامی افراد مورد مطالعه و نیز افرادی که در راستای اجرای این
پژوهش با پژوهشگران همکاری نمودند ،صمیمانه تشکر و
قدردانی نمایند.
تضاد منافع
سهم تمامی نویسندگان در این مطالعه یکسان است و
هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
مالحظات اخالقی
این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته
آموزش بهداشت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات با
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