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مقدمه
امروزه افزايش فشارخون ،مهمترين عامل خرلر مارلار
قلبي ،عروق كرونر  ،مغز و كلاو است [ .]1شلاوع ملاال
هاپرتانساون ،اين مارار را مه يک مشک عرده مهداشل ي در
سراسر دناا تبدي نرللوده است [ .]2وجود يلک مالالون فلرد
مب ال مه هاپرتانساون و وقلوع سللاالنه  4مالالون مللر در
جهلان از ن ايج مس قام ايلن مارلار اسللت [ .]3در طلللر
كشلور مررسللي عوامل خرلر مارار ها غالر واگالر در
سلال  1333مازان شلاوع خلام پرفشلار خلون در جواملع
شلهر و روس ايي ايلران مله ترتالب  33/5درصلد و 22/2
درصد مرآورد گرديد [ .]4تحقاقات نشان داده است كله مالزان
شاوع اين مارار در ترام كشلورها مله ويلژه ايلران در حلال
افزايش است [.]5

ملله دنبال ايجلاد فشلارخون ،كت لرل فشلارخون ملاال از
اهرات خاصي مرخوردار ميماشد تا شانس ايجاد عوارض مله
واسللره فشارخون مه حداق مقدار خود مرسد .عليرغم ايلن
كه پاشگار و درمان پرفشار خون مورد توجه قرار گرف ه و
راهكارها مشخص مرا درمان آن ارائله گرديلده [ ،]7،6املا
همچتان مازانها گزارش شلده ملرا كت للرل فشلار خلون
ناامادكتتلده اسلت [ .]3كت رل و درملان هاپرتانساون در ايران
مرلوب ناست مله طور كه مرالعه طولي عزيز و هرکلاران
در سالها  1377و  1373نشان داد  63درصللد از افللراد
مب لال مله هاپرتانساون عليرغلم آگلاهي از مارلار خللود،
فشلارخون كت لرل نشلده داشل هانلد [ .]2پلر فشلار خلون
طوالنيمدت در نهايت مه عروق خوني سراسر مدن مه خصوص
ارگانها حااتي از قبا قلب ،كلاهها و مغز آساب ميرساند.
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در ترام ماراران ملود [ .]23مرالعلها تحلت عتلوان آملوزش
گروهي و مرنامه آموزشي مرا مددجويان ماانسال مبل ال مله
پرفشار خون در سال  2313توسل  Songو هرکلاران در
شهر سئول كره جتومي انجام شد .از ن ايج اين مرالعه ميتلوان
تاثار مح گروهي و ورزش گروهي در كلاهش فشلار خلون
ساس ولاک و تراي مه سبک زندگي سالم و تراي مله ورزش
را اشاره كرد [ .]24ما توجه مه اهرات تاثار سبک زنلدگي ملر
شاوع هاپرتانساون و ما اه رام مه اهرات تاثار مح گروهي در
تغاار رف ار ،پژوهشگران ما اشلرا مله اهرالت ويژگليهلا
فرهتگي و اج راعي در تغاار رف ار و عادات مرموط مه سلبک
زندگي ،مرالعها ما هد تعاان تاثار مح گروهي مب تلي ملر
سبک زندگي سلالم ملر كت لرل پرفشلار خلون در مارلاران
مراجعهكتتده مله مركلز آموزشلي و درملاني تخصصلي قللب
سادالشهدا اروماه در سال  1325انجام دادند.
مواد و روشها
ايلللن مرالعلللله كارآزمللللايي مللللالاتي مللللا كللللد
 IRCT2015122317059N4ميماشد كه ملا مجلوز از كرا له
اخلللالق دانشلللگاه عللللوم پزشلللکي ارومالله مللله شلللراره
 .IR.umsu.iric 13243275مه صورت قب و معد انجام شلد.
 53نفللر مللا هاپرتانسللاون از مللراجعان ملله درمانگللاه قلللب
سادالشهدا اروماه در سلال  1325مله صلورت در دسل را
ان خاب شدند و پس از آن مه صورت تصادفي در دو گروه 25
نفره كت رل و آزمون تخصاص داده شدند .حجم نرونه ما توجله
مه مرالعه صادقي و هرکاران [ ،]25ملا توجله مله  α=3/35و
توان آزمون  33درصد ملا اسل فاده از نلرمافلزار Power SSC
تعاان شد .نرونهها از مان افراد كه معاارها ورود مه مرالعه
شام توانايي و تراي فرد مرا شركت در مرالعله ،سلن ملان
 33-63سال ،امکان و توانايي مرقرار تراا تلفتي ،نداشل ن
مارار زماتها سخت مث سرطان و ديامت و غالره ،نداشل ن
سامقه اع ااد مه مواد مخدر ،سکونت در شهر اروماله ،گذشل ن
حداق يک سلال از تشلخاص قرعلي هاپرتانسلاون در فلرد
(فشللارخون ساسلل ولاک مللاش از  143ماللليم للر جاللوه و
فشارخون دياس ولاک ماش از  23ماليم ر جاوه) ،اسل فاده از
داروها كت رلكتتده فشلار توسل مارلار و علدم شلركت در
كالاها آموزشي مشامه را داش تد ،ان خاب شدند .در ام دا
كار مه ماراران در مورد اهرات انجام پژوهش و روند پاگالر
مرنامه آموزشي و همچتان در مورد محرمانه ملودن اطالعلات
آموزش كافي داده شد .پس از كسب رضايتنامله از مارلاران،
مشخصات جرعاتشتاخ ي آنها توس پرسلشنامله حلاو
سواالتي در ارتباط ما سن ،جلتس ،كفايلت درآملد ،وضلعات
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عواقب معرول هاپرتانساون كت رل نشده عبارت از سک ه قلبي،
نارسايي قلبي ،نارسايي كلاو و اخ الل ماتايي است [.]13
امروزه اكثر مشکالت مهداش ي سالم ي مانتد چاقي ،انلواع
سرطانها و هاپرتانساون و ملر و مالر ناشلي از آنهلا ملا
دگرگوني سبکها زندگي ارتبلاط دارد و ن اجله رف ارهلا
افراد و شاوه زندگي آنهلا اسلت [ .]12،11سلازمان جهلاني
مهداشلت اصرال سلبک زندگللي را مللر اسلاا الگوهلا
مشخص و قامل تعريلف رف لار مليدانلد كله از تعامل ملان
ويژگيها شخصي ،مرهم كلتش رواملل اج رلاعي ،شلراي
محاري و موقعاتها اج راعي -اق صاد حاصل مليشلود
[ .]13سبک زندگي مايد مه صلورت يلک تركالب پاچالده از
كارها و عادتها رف ار در افراد و گروهها مهخصلوص ملا
توجله مله شلراي فرهتگلي ،اج رلاعي -اق صلاد  ،روامل
اج راعلي و شلخصات آنها ملورد توجله قلرار گالرد [.]14
رف ار و سبک زنلدگي ناسلالم در ايجلاد مارلار هلا قلبلي
عروقي ماشتر از شراي طبي و اسل عداد ژن اکلي نقلش دارد
[ .]15-17در حاره آموزش مهداشت يکي از نکاتي كه حلان
كار مرر ميشود ان خاب روش آموزشي متاسب مرا اصال
سبک زنلدگي اسلت و در مالان روشهلا آموزشلي محل
گروهي ميتواند روش كار آمد مرا آملوزش مهداشلت مله
شرار رود مح گروهي يکي از روشها فعال و نللوين و از
مفالدترين و مع برتلرين روشها آموزشي مه ماراران ملزمن
ميماشد [.]13
روش تدريس محل گروهلي ،يکلي از انلواع روشهلا
ست ي است كه در ماشتر مراكز آموزشي دناا در طلول تلاريخ
آموزش و پرورش از آن اس فاده كردهاند و امروزه ناز يکلي از
م داولترين روشها حاكم است [ .]12مح گروهي روشلي
است ستجاده و متظم كه مله افلراد فرصللت ملليدهللد تللا
نظلرات ،عقايللد و تجرماللات خللود را در مللورد مسللائ
مش ركشان مه مح مگذارنلد .روش محل گروهلي ملا ايجلاد
وامس گي در اعضاء گروه ،مارش افکار ،تکاپو دس ه جرعي و
تلالش در انربلاق ملا گللروه ماللزان قلللدرت تجزيللله و
تحلالل و قضللاوت در مللان گللروه را مر ميانگازد .ملدين
شک مارلاران در تعامل ملا يکديگر از تجللارب و نظلرات
يکديگر اس فاده ميكتتد [ .]21،23مه طور كه مه كلارگار
محلل گروهللي در ارتقلللاء توانرتلللد  ،در قضلللاوت و در
اس داللها تشخاصي افراد ميتوانلد مله عتلوان يلک روش
آموزشي كارآمد تلقي شود [ .]22مرالعها تحت عتوان فرايتد
پاگار و مح پارامون تغاارات سلبک زنلدگي در افلراد ملا
هاپرتانساون در سال  2335توس  Drevenhornو هرکلاران
انجام شد ،از ن ايج اين مرالعه كاهش فشار خلون ساسل ولاک
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نتايج
ن ايج آزمون آمار كا دو و تي مس ق نشان داد كه مان
دو گروه كت رل و آزمون از نظر م غارهلا جرعالت شلتاخ ي
اخ ال معتيدار وجود ندارد (جدول .)1
طبق ن ايج مه دست آمده از آزملون تلي مسل ق  ،قبل از
مداخله ،ماانگان نررات فشار خون ساس ولاک ملان دو گلروه
كت رل و آزملون از نظلر آملار تفلاوت معتليدار نداشلت
( ،)P=3/362ولللي معللد از مداخللله ،در ماللانگان نرللرات
فشارخون ساس ولاک مان دو گلروه كت لرل و آزملون از نظلر
آمار تفاوت معتيدار وجود داشت ( .)P=3/3331آزملون
آمار تي مس ق نشان داد كله قبل از مداخلله ،در مالانگان
نررات فشارخون دياس ولاک مان دو گروه كت رل و آزملون از
نظر آمار تفاوت معتيدار وجود نداشت ( .)P=3/115ولي
معد از مداخله ،در ماانگان نررات فشارخون دياسل ولاک ملان
دو گروه كت رل و آزمون از نظر آمار تفاوت معتيدار وجود
داشت (( )P=3/3331جدول.)2
آزمون تي زوجي نشان داد كه ماانگان نرلرات فشلارخون
ساس ولاک و دياس ولاک ام دا و ان هلا مرالعله درون گلروه
كت رل از نظر آمار تفاوت معتيدار داشت ( ،)p<3/35كله
ايللن تفللاوت ملله علللت افللزايش فشللارخون ساسلل ولاک و
دياس ولاک ماراران در اين گروه در ان ها مرالعه مود .ولي در
گللروه آزمللون ،ماللانگان نرللرات فشللارخون ساسلل ولاک و
دياس ولاک قب و معد از مداخله ،تفاوت معتيدار مله عللت
كاهش فشارخون ساس ولاک و دياسل ولاک مارلاران در ايلن
گروه معد از مداخله داشت (( )P=3/3331جدول.)3
ن ايج آزمون آمار كا دو نشلان داد كله ملان دو گلروه
كت رل و آزمون از نظر عاليم فازيولوژيک قبل از مداخلله در
سردرد ،سرگاجه ،خس گي زودرا ،شب ادرار  ،تپش قلب و
ايرپوتانس تفاوت معتيدار وجود نداشلت ( ،)p>3/35وللي
معللد از مداخللله در عالي لم فازيولوژي لک سللردرد ،سللرگاجه،
خس گي زودرا ،تپش قللب و ايرپوتلانس تفلاوت معتليدار
وجود داشت (( )p<3/35جدول .)4
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تاه  ،تحصاالت و شغ تکرا گرديد .قد ماراران ملا اسل فاده
از م ر نوار مر حسب سان يم ر در حالي كه مارار مدون كفش
و پشت مه ديوار ايس اده مود ،اندازهگار شد .وزن مارار مدون
كفش و ما حداق لباا ما اس فاده از ترازو پزشکي مر حسب
كالوگرم اندازهگار شد .فشار خون آنان قبل از مداخلله در
چهار نومت مه فاصله پتج دقاقه ما اس فاده از فشارستج جاوها
كالابر شده توس پژوهشگر اول مرالعه اندازهگار و ثبت شد،
و ماانگان اين چهار نومت مه عتوان فشارخون قب از مداخلله
در نظر گرف ه شد .قامل کكلر اسلت كله نلامسلاعت قبل از
اندازهگار اطراتان حاص شد ماراران از مصر چا و غذا،
ساگار كشادن و فعالات خوددار كرده و مثانه خود را خلالي
كردند .همچتان ترام ماراران  5دقاقه قب از اندازهگار فشلار
خون اس راحت كرده و مدون اضلرراب ،هاجلان و درد مودنلد.
مح اندازهگار فشار خون اتاقي ملود مله حلد كلافي آرام و
دارا هوا مرلوب مود .ملرا مررسلي عاليلم فازيولوژيلک
هاپرتانساون از چکلاست حاو  6سوال اس فاده شلد .ملرا
تعاان اع بلار فشارسلتج از فشارسلتج جاللوها "ياماسللو"
اس فاده شد و مرا ترام واحدها پژوهش از يلک دسلل گاه
فشارسلتج واحلد اس فاده گرديلد .ملرا تعالان اع بلارعلري
فشارستج ،فشار خون 13نفر توسل يلک نفلر در دو مرحلله
اندازهگار شلد .سلواالت چلکلاسلت عاليلم فازيولوژيلک
هاپرتانساون از ك ابها مع بر اسل خرا شلده و روايلي آن
توس  5نفر از پزشکان م خصص قلب تاياد شد.
سپس ماراران مه روش تخصاص تصادفي و ملا اسل فاده از
كارتهايي ما دو رنگ م فاوت كه داخ پاكت مخصوص قرار
داده شده مودند مه دو گروه كت رل و آزمون تقسلام شلدند .مله
طور كه ماراران مه صورت مياطالع از مفهوم رنگهلا گلروه
خود را ان خاب كردند .قام کكر است جهت كت رل و مفاد واقع
شدن مح گروهي،گروه آزمون مه دو زير گروه 12و  13نفلره
تقسام شد .مرا هر زير گروه آزمون  12جلسه مح گروهلي
( 3جلسه يک ساع ه در هر هف له و مله ملدت  4هف له) در
درمانگاه مركز آموزشي درماني سادالشهدا اروماه ما رهبلر
پژوهشگر مرگزار شد .موضوعات مرر شده در جلسات مح
گروهي ما محوريت ماهات هاپرتانساون ،مود .هاپرتانسلاون و
عوارض ،تغذيه سالم ،رژيم غلذايي و فعالالت فازيکلي ،علدم
اس عرال دخاناات ،كت لرل اسل را ،مصلر ملتظم داروهلا و
مراجعه متظم مه درمانگاه جهلت كت لرل و ثبلت فشلار خلون
موضوعات مح گروهي مود .در طول جلسات ما سواالت ماز
اعضا گروه نظرات خود را ماان نروده و اين نظرات مه محل
گذاش ه ميشد .پس از اجرا مداخله (مح گروهي) مه فاصله
هر  15روز فشار خون ماراران كت رل شد و مه اين ترتاب پس

از گذشت دو ماه از مح گروهي فشار خون هر مارلار چهلار
مرتبه اندازهگار و ماانگان آن مه عتوان فشار خون مارار پس
از مداخله ثبت شد .مرا تجزيه و تحلا دادههلا از نلرمافلزار
آمار  SPSSنسخه  16اس فاده شد .پس از اطراتان از طباعي
مودن توزيلع م غارهلا (آزملون كولرلوگرو -اسلرارنو ) از
آزمون تي مس ق مرا مقايسه ماان نرلره فشلارخون ملان دو
گروه اس فاده شد .از آزمون آمار كا دو مرا مقايسه عاليم
فازيولوژيک فشارخون مان دو گروه اس فاده شلد)p<3/35( .
مه عتوان سرح معتيدار در نظر گرف ه شد.
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جدول  .1مقایسه مشخصات جمعیت شناختی بین دو گروه کنترل و آزمون
متغیر
جنسیت

تعداد (درصد)
زن

(11)06

(11 )10

مرد

(16)16

(11)11

مجرد

(1)1

(6)6

متأهل

(51 )60

(51)166

P**= 6/581
P**=6/215

بیکار

(6)6

(1)1

شاغل

(10)01

(18)25

خانه دار

(8)25

(1)10

بازنشسته

(1)1

(5 )8

بیسواد

(6)6

(6)6

زیر دیپلم

(52)65

(51)81

دیپلم و باالتر

(5)8

(1)10

بله

(2)15

(6)6

تا حدودی

(16)20

(55)88

خیر

(2)15

(2)15

میانگین و انحراف معیار سن (سال)

12/56±16/61

11/58±8/85

P*=6/125

(کیلوگرم بر متر مربع) BMIمیانگین و انحراف معیار

51/22±5/66

51/16±5/16

P*=6/622

شغل

تحصیالت

کفایت درآمد

آزمون کای دو**P

P**=6/150

P**=6/616

P=6/566

آزمون تی مستقل *P

جدول  . 5مقایسه میانگین نمره های فشارخون سیستولیک و دیاستولیک قبل و بعد از مداخله بین دو گروه کنترل و آزمون
فشارخون
میلی متر بر جیوه

کنترل

آزمون

میانگین و انحراف معیار

میانگین و انحراف معیار

نتیجه آزمون تی مستقل

فشارخون سیستولیک قبل از مداخله

115/18±12/58

110/86±11/18

P=6/805

فشارخون سیستولیک بعد از مداخله

111/08±12/52

128/16±11/12

P=6/6661

فشارخون دیاستولیک قبل از مداخله

81/18±2/11

82/60±16/51

P=6/115

فشارخون دیاستولیک بعد از مداخله

80/88±8/66

21/56±8/21

P=6/6661

جدول  .2مقایسه میانگین نمره های فشارخون سیستولیک و دیاستولیک قبل و بعد از مداخله در دو گروه کنترل و آزمون
گروه

کنترل

فشارخون
سیستولیک
فشارخون
دیاستولیک

آزمون

فشارخون
سیستولیک
فشارخون
دیاستولیک

میانگین و انحراف معیار
قبل از مداخله

115/18±12/58

بعد از مداخله

111/08±12/52

قبل از مداخله

81/18±2/11

بعد از مداخله

80/88±8/66

قبل از مداخله

110/86±11/18

بعد از مداخله

128/16±11/12

قبل از مداخله

82/60±16/51

بعد از مداخله

21/56±8/21

نتیجه آزمون تی زوجی

P=6/6661

P=6/662
P=6/6661
P=6/6661

جدول  :1مقایسه عالیم فیزیولوژیک فشارخون بین دو گروه کنترل و آزمون قبل و بعد از مداخله
گروه کنترل

گروه آزمون

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

بله

(18)25

(12 )08

خیر

(2)58

(8)25

بله

(12)08

(5)8

خیر

(8)25

(52)65

بله

(55)88

(11)06

خیر

(2)15

(16 )16

بله

(56)86

(1)1

خیر

عالیم فیزیولوژیک
قبل از مداخله
سردرد

بعد از مداخله
قبل از مداخله

سرگیجه

بعد از مداخله
قبل از مداخله

خستگی زودرس

بعد از مداخله

(1)56

(51)60

بله

(12)08

(15)18

خیر

(8)25

(12)15

بله

(16)20

(6)6

خیر

(0)51

(51)166

نتیجه آزمون کای دو
P= 6/218
P=6/6661
P=6/151
P=6/6661
P=6/115
P=6/6661
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وضعیت تأهل

گروه کنترل

گروه آزمون
تعداد (درصد)

نتیجه آزمون

مهروز رضايي و هرکاران
عالیم فیزیولوژیک
قبل از مداخله
شب ادراری

بعد از مداخله

تپش قلب

بعد از مداخله
قبل از مداخله

ایمپوتانس

بعد از مداخله

تعداد (درصد)
بله

(0)51

(1)25

خیر

(16)20

(51)08

بله

(2)58

(1)1

خیر

(18)25

(51)60

بله

(15)18

(6)20

خیر

(12)15

(10)10

بله

(12)15

(1)1

خیر

(15)18

(51)60

بله

(11)11

(1)56

خیر

(11)10

(56)86

بله

(11)11

(6)6

خیر

(11)10

(51)166

بحث و نتيجهگيري
در اين مرالعه ،ماانگان سن گروه آزمون 54/23 ،سلال و
ماانگان سن گروه كت رل 53/23 ،سلال ملود .كله ايلن مالزان
نشاندهتده افزايش شاوع فشار خون ماال ،ملا افلزايش سلن
ميماشد .اين ياف ه ما ياف لههلا مرالعله ف لاحي و هرکلاران
هرخواني دارد [ .]26ن ايج ايلن تحقالق نشلان داد كله محل
گروهي مب تي مر سبک زندگي سلالم در كلاهش فشلار خلون
ساس ول و دياس ول مددجويان موثر است .ن ايج اين مرالعله
نشللان داد كلله قبل از مداخللله ،مالانگان نرللرات فشللارخون
ساس ولاک مان دو گروه كت رل و آزمون از نظر آمار تفلاوت
معتيدار نداشت وللي معلد از مداخلله ،در مالانگان نرلرات
فشارخون ساس ولاک مان دو گلروه كت لرل و آزملون از نظلر
آمار تفاوت معتليدار وجلود داشلت .هلمچتلان قبل از
مداخله ،در ماانگان نررات فشارخون دياس ولاک مان دو گروه
كت رل و آزمون از نظر آمار تفاوت معتيدار وجود نداشت،
ولي معد از مداخله ،در ماانگان نررات فشارخون دياسل ولاک
مان دو گروه كت رل و آزمون از نظر آمار تفاوت معتليدار
وجود داشت .ما كاهش فشار ساس ولاک و دياس ولاک خلون
در گروه آزمون درصد فراواني عاليم فازيولوژيک هم در گروه
آزمون كلمتلر شلده ملود .ن لايج مرالعله  Elmerو هرکلاران
( )2313نشان داد كه تغاار رف ار ماراران ملر مبتلا آملوزش
سبک زندگي مه مدت  13ماه توانس ه اسلت در كت لرل فشلار
خون اين ماراران موثر ماشد [ ]23كله ملا ن لايج ايلن مرالعله
هرخواني دارد .همچتان ن لايج مرالعله  Lochnerو هرکلاران
( )2335در پورتلتد نشان داد كه دارو درماني مه هرراه تلدامار
آموزشي مه كار گرف له شلده در زماتله سلبک زنلدگي سلالم
توانس ه است متجر مه كاهش  3تا  11ماليم ر جاوه در فشلار
ساس ولاک و  2/5تا  5/5در فشار خلون دياسل ولاک شلود
[ Sheu .]24و هرکاران ( )2333در تحقاقي ملا هلد تعالان
تاثار آرامسازى پاشرونده عضالنى مر فشار خلون و حلاالت

P=6/186
P=6/651
P=6/266
P=6/6661
P=6/606
P=6/6661

روانى اج راعى مددجويان ما پرفشارى خون اولاله ،درياف تلد
كه اين تکتاک يک اثر فورى در كاهش تعداد تتفس مه مالزان
 2/35در دقاقلله ،فشللار خللون ساسل ولاک ملله ماللزان 5/44
ماليم ر جالوه و فشلار خلون دياسل ولاک مله مقلدار 3/43
ماليم ر جاوه مهوجلود مليآورد كله ملا ن لايج ايلن تحقالق
هرخواني دارد [ .]27مرالعله  Penaو هرکلاران نالز در سلال
 2331كه نشان داد ،آموزش و توصاههلا مهداشل ي و محل
گروهي مب تلي ملر سلبک زنلدگي سلالم مله افلراد مبل ال مله
هاپرتانساون در كاهش معتليدار فشلار خلون ساسل ولاک و
دياس ولاک اين ماراران موثر موده اسلت [ .]23ن لايج مرالعله
 Parkو هرکاران ( )2311در كره هم نشلان داد كله آملوزش
مهداشت مر مبتا سبک زندگي سالم و اجرا مرنامه ورزشلي
در متزل ماراران مب ال مه هاپرتانساون توانس ه است متجلر مله
كاهش فشارخون ساس ولاک و دياس ولاک ماراران شود []22
كه هرسو ما ن ايج مرالعه حاضر است .از آنجايي كله كلاهش
فشار خون پس از مداخله مه مازان شتاخت فرد از عوارض و
خررات مارار مس گي دارد پس مرا افزايش درک يک فرد
نسبت مه مارار مورد نظر مايد مازان دانش فرد را نسلبت مله
مارار و عوارض آن افزايش داد .دانلش مهداشل ي آملوخ تي
است و نگرش افراد تحت تاثار دانش آنهلا اسلت .جلسلات
مح گروهي تا حد زياد ميتواند مان نگرشها و ماورهلا
افراد گروه درماره يک موضوع تقام و ح لي تعلارض ايجلاد
نرايد .ن اجه اين وضعات تعدي نگرشها و ماورهلا قبللي و
ح ي ايجاد و تقويت ماورها و نگرشها م فاوت ملا گذشل ه
است .مر اين اساا ميتوان گفت كه جلسلات محل گروهلي
فرص ي ايجاد ميكتد تا افراد در معرض رف ار و نگلرشهلا
م فاوت و ناهرساز ما خلود قلرار گارنلد و امکلان مقايسله و
تجديد نظر در رف ار و نگرش خود را ماامتد .ما مح گروهي ما
مددجويان در ارتباط ما تغاار سبک زندگي و تشويق آنها مله
سبک زندگي سالم و ورزش متاسب ملا سلن افلراد مبل ال مله
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قبل از مداخله

گروه کنترل

گروه آزمون
تعداد (درصد)

نتیجه آزمون کای دو

كومش

مراقب ي مرا مارار ،مح گروهي را مرا ماراران ناز مله كلار
گارند تا از اين طريلق در ارتقلاء سلالمت ايلن مارلاران گلام
مرداشت.
دوره پاگار ماراران در مرالعه حاضر دو ماه ملود ملدت
كوتاه اين مرالعه يکي از محدوديتها مرالعله حاضلر ملود،
پاشتهاد پژوهشي تحت هران عتوان ما دوره پاگار ماشتر از
دو ماه صورت گارد تا م وان تاثار ماندگار مح گروهي ملر
كاهش پرفشار خون و شدت عاليم فازيولوژيک را سلتجاد.
شراي روحي و رواني مارلاران در هتگلام كت لرل فشلارخون
مرکن مود ،مازان فشارخون را تحت تاثار قرار دهد ،كه سلعي
شد كت رل فشارخون در محا آرام و خلوت صورت گرف له و
معاارها كت رل اس اندارد فشارخون رعايت گردد.
تشكر و قدردانی
اين مقاله مرگرف ه از پاياننامه كارشتاسي ارشد اسلت للذا
محققان از معاونت مح رم پژوهشلي دانشلگاه عللوم پزشلکي
ارومالله و هرکللاران و پرسلل اران مح للرم مارارسلل ان قلللب
سادالشهدا اروماه و افراد كه ما را در اجلرا ايلن طلر
يار نرودند و همچتان كلاه ماراران مب ال مه هاپرتانساون كله
مدون مشاركت آنان اجرا اين طر مرکن نبود نهايت تشلکر
و قدرداني را دارند.
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پرفشار خون ،تغذيه متاسب و رعايت رژيم كمنرک ميتوان
در كاهش فشار خون مددجويان مب ال مه پرفشار خون گلام
موثر مرداشت.
ن ايج مرالعه حاضر ما ن ايج مرالعه  Tangو هرکاران كله
در آن فشار خلون ملددجويان پلس از پايلان مداخلله تغاالر
معتادار نکرد ،مغاير اسلت .تفلاوت مرالعله  Tangملا مرالعله
حاضر در تفاوت مه كارگار روش مح گروهلي و طراحلي
م فاوت مرالعه ميماشد .در مرالعله تانلگ علدم پاوسل گي و
انسجام شركتكتتدگان در جلسلات ،عللت علدم ملوثر ملودن
مداخله تانگ عتوان شده مود چلرا كله شلركتكتتلدگان ايلن
اخ اار را داش تد كه آزادانه در جلسات شركت كتتد [ .]33املا
در مرالعه حاضر جلسات مح گروهي مه صورت متسلجم و
پاوس ه مرگزار گرديلد و شلركتكتتلدگان ترلامي جلسلات را
شركت ميكردند.
ن ايج مرالعه حاضر نشان داد كه معد از مداخله در عاليلم
فازيولوژيک سردرد ،سرگاجه ،خس گي زودرا ،تپش قلب و
ايرپوتانس مان دو گروه تفاوت معتليدار وجلود داشلت و در
گروه آزمون اين عاليم كمتر شده مود .مرالعه سل وده اصل و
هرکاران هم در مددجويان مب ال مه هاپرتانساون نشان داد كله
درمانها شتاخ ي و آموزش مر اساا سلبک زنلدگي سلالم
مددجويان ميتوانتد شدت عاليم فازيولوژيک مددجويان مب ال
مه هاپرتانساون را مه نسبت قب از مداخله كمتر نرايلد كله ملا
ن للايج اي لن مرالعلله هرخللواني دارد [ .]31مرالعللها توس ل
 Nyklíčekو هرکاران در هلتد نشان داد كه مح گروهلي در
مددجويان مب ال مه پرفشار خون جهت كاهش شدت عاليلم
فازيولوژيک و سايکولوژيک ميتواند موثر ماشد و ن ايج ايلن
مرالعه هرسو ما ن ايج مرالعه حاضر ملود [ .]32از روشهلا
كارآمد در آموزش پزشکي ملرا آملوزش ملددجويان محل
گروهي ميماشلد .محل گروهلي در ايلن مرالعله در كت لرل
پرفشار خون موثر مود ،فلذا مه تبع كاهش فشارخون ان ظلار
ميرفت كه عاليم فازيولوژيک فشلارخون ملاال نالز در گلروه
آزمون تعدي گردد.
مر اساا ن ايج مرالعه حاضر ميتلوان ن اجله گرفلت كله
مح گروهي مب تي مر سبک زنلدگي سلالم روشلي ملوثر در
كاهش فشار خون ساس ولاک و دياس ولاک ماراران مبل ال مله
هاپرتانساون ميماشد ،متامراين توصاه ميشود در زماته اتخلاک
سبک زندگي سالم و عادات رف ار صحاح در مارلاران مبل ال
مه هاپرتانساون از روش مح گروهي اسل فاده كلرد .توصلاه
ميشود مسئؤلان در مرنامهها آموزشي دانشجويان پرس ار
و آموزش ضرن خدمت پرس اران ،آموزش چگلونگي هلدايت
مح گروهي را مگتجانتد ،تا پرسل اران در كتلار مرناملههلا

جلد  ،23شراره ( 3پااپي  ،)71تامس ان 1327
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Introduction: Lifestyle affects the health of the individual, and also adopting an unhealthy lifestyle can lead to
various diseases, including hypertension. In this way, this study aimed to determine the effect of group discussion
based on healthy lifestyle on hypertension control.
Materials and Methods: In the current randomized controlled trial, 50 patients of Urmia Clinical-Educational
Center of Sayyed-Al Shohadain (Iran) were selected conveniently; they were then randomly allocated into two
groups: the control and experimental groups. Before and two months after intervention in both groups, blood pressure
was measured and recorded using mercury manometer. In the experimental group, 12 sessions of group discussion
were conducted on healthy lifestyle. Relatively, data analysis was performed by using t-test and chi square tests.
Results: Two groups of control and experimental were homogeneous for demographic variables (p>0.05). Before
the intervention, no significant difference in mean scores of diastolic and systolic blood pressure was found between
the control and the experimental groups (p>0.05). t Noticeably, after the intervention, the mean of diastolic and
systolic blood pressure scores between intervention and control groups was statistically significant (p = 0.0001).
Conclusion: Group discussion based on healthy life style could reduce systolic and diastolic blood pressure in
patients with hypertension. Therefore, it is recommended that this method can be used to reduce blood pressure in
hypertensive patients.
Keywords: Hypertension, Group Processes, Healthy Lifestyle
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