مجله انفورماتيک سالمت و زيست پزشکی

مقاله پژوهشی

مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکی
دوره هشتم شماره سوم .ص 1400 ،260-269

بررسی تأثیر ارسال پیامکهای آموزشی بر خود مراقبتی در بیماران فشارخون باالی
کلینیک فشارخون شهر کرمان
الناز موحدی ،1عباس اطمینان ،2مقدمه میرزایی ،3رقیه ارشاد سرابی*4
 دریافت مقاله1400/5/9 :

 پذیرش مقاله1400/9/9 :

مقدمه :مراقبت از خود در بیماریهای مزمن ،بر روی بررسی و کنترل عالئم بیماری ،حفظ شیوه زندگی سالم و عملکرد روزانه داللت
میکند .این مطالعه با هدف بررسی تأثیر ارسال پیامکهای آموزشی بر خود مراقبتی در بیماران فشارخون باالی یکی از کلینیکهای
فشارخون شهر کرمان در سال  1399انجام شد.
روش :در این مطالعه نیمهتجربی ،جامعه آماری شامل  316بیمار با سابقه فشارخون باال بودند که تعداد  64نفر به عنوان نمونه انتخاب
شدند .سپس نمونهها به صورت تصادفی در دو گروه  32نفری مداخله و کنترل قرار گرفتند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه رفتارهای
خودمراقبتی بیماران فشارخون باال استفاده شد .قبل از اجرای مداخله ،پرسشنامهها توسط نمونهها تکمیل گردید .سپس پیامکهای
آموزشی برای افراد گروه مداخله طی مدت یک ماه ارسال گردید و برای گروه کنترل مداخلهای صورت نگرفت .پس از اتمام آموزش،
تمامی بیماران مجدداً پرسشنامهها را تکمیل کردند .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  26انجام شد.
نتایج :نتایج نشان داد میانگین نمره خودمراقبتی بعد از مداخله (با کنترل نمره قبل) در گروه مداخله به اندازه  6/92بیشتر از گروه کنترل
بود که این اختالف از نظر آماری معنیدار بود ()P-value>0/01؛ لذا استفاده از سالمت همراه ،نسبت به روش معمول خودمراقبتی ،تأثیر
بیشتری بر افزایش خودمراقبتی بیماران دارای فشارخون باال داشت.
نتيجهگيري :نتایج این مطالعه سودمندی پیامکهای آموزشی را در خودمراقبتی بیماران مبتال به فشارخون باال نشان داد؛ بنابراین
استفاده از فناوریهای سالمت همراه در ارائه مراقبتهای بهداشتی گزینه مناسبی میباشد.
كليدواژهها :سالمت همراه ،پیامک ،خودمراقبتی ،فشارخون

کرمان در سال  .1399مجله انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی 1400؛ .260-69 :)3( 8
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2استادیار ،مرکز تحقیقات غدد درونریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3دانشیار ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .4استادیار ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
* نویسنده مسئول :رقیه ارشاد سرابی
آدرس :کرمان ،ابتدای محور هفت باغ علوی ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ،پژوهشکده آیندهپژوهی در سالمت ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی
 شماره تماس034-31325406 :

Email: a.ershadsarabi@gmail.com



] [ Downloaded from jhbmi.ir on 2022-07-01

ارجاع :موحدی الناز ،اطمینان عباس ،میرزایی مقدمه ،ارشاد سرابی رقیه .بررسی تأثیر ارسال پیامکهای آموزشی بر خود مراقبتی در بیماران فشارخون باالی کلینیک فشارخون شهر

تأثير پيامکهاي آموزشی بر خودمراقبتی بيماران فشارخون

دریافت کند؛  90درصد از اینترنت استفاده میکنند و  81درصلد
صاحب تلفن هوشمندی هستند که از طریلق آن میتواننلد بله
اینترنت و برنامهها دسترسی پیدا کنند [ .]10،11سالمت هملراه
از روشهای مختلفی مانند پیامهای متنی ،ایمیل ،تماس تلفنلی
و برنامللههای تلفللن همللراه بللرای ارائلله خللدمات مراقبتهللای
بهداشتی استفاده میکند [ .]12استفاده از این فناوری میتوانلد
با غلبه بر موانع جغرافیایی ،افلزایش دسترسلی و ارائله خلدمات
بهداشتی به جمعیتهای دورافتاده و جوامع محروم ،به دستیابی
به پوشش بهداشتی جهانی کمک کند [ .]13یکلی از بیشلترین
کاربردهای سالمت همراه به عنوان یک ابزار کمکی در آموزش
خودمراقبتی ،استفاده از سیستم پیاملک اسلت .اسلتفاده از ایلن
سیستم به دلیل ارتباط آسلان و کلم هزینله آن در مقایسله بلا
مکالمللات تلفن لی اسللت و قابلی لت ذخی لره و اسللتفاده مجللدد از
اطالعات و آموزشهای ارائه شده با آن توسط فرد است ،حتلی
زمانی که فرد در هنگام دریافت پیام ،قادر به مطالعه آن نباشلد.
استفاده از پیامک در بهبود مداخالت پیگیری از قبیل یادآوری و
پایش بیماران از نظر روشهای سازگاری نیز ملؤثر اسلت []14؛
لذا سنجش اثرگذاری استفاده از سالمت همراه بر پایه اسلتفاده
از پیامکهای آموزشی میتواند در جهت شناسلایی قابلیتهلای
آن در حوزه خودمراقبتی در بیماران با فشارخون باال مؤثر باشد.
در خصوص تأثیر سلالمت هملراه بلر خلودمراقبتی در بیملاران
مبتال به فشارخون باال ،پ وهشهایی صلورت گرفتله اسلت؛ از
جمله مطالعه  Varletaو همکاران که نتایج نشان داد اسلتفاده
از پیامهای متنی میتواند ابزاری مؤثر برای غلبله بلر پایبنلدی
ضللعیف بلله اسللتفاده از داروهللای ضللد فشللارخون گللردد [.]15
همچنین در پ وهش دیگری کله در کشلور اسللواکی بلر روی
بیماران سالمند مبتال به فشارخون باال انجام شد ،نیلز مشلخ
گردید استفاده از خدمات سالمت همراه میتواند بر مراقبتهای
دارویی افراد تأثیر مثبت داشته باشد [ .]16در مطالعهای کله بلر
روی بیماران مبتال به فشارخون باال و دیابت نوع دو غیر پایبنلد
به دستورات دارویی در بریتانیا صورت گرفت ،مشخ شد کله
مداخالت مبتنی بر سالمت همراه میتواند در بهبلودی شلرایط
پایبندی به درمان در بیماران ،مؤثر باشد [ .]17نتلایج پل وهش
 Golshahiو همک لاران کلله بللر روی بزرگسللاالن مبللتال بلله
فشللارخون در اصللفهان انجللام شللد ،نشللان داد ادغللام آمللوزش
خللودمراقبتی در مراقبتهللای معمللول همللراه بللا اسللتفاده از
پیامکهای آموزشی میتواند راهبردهای پایبندی به درمان این
بیماری را در افراد افزایش دهد [ .]18در مطالعه دیگری هم که
در اصللفهان انجللام شللده بللود ،مشللخ شللد کلله اسللتفاده از
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مقدمه
فشارخون باال یکی از اصللیترین مشلکالت بهداشلت جهلانی
است که در همه مناطق و کشورهای جهان شلیوع دارد .حلدود
 31/1درصد از جمعیت بزرگسال جهان با فشارخون باال زنلدگی
میکنند که  28/5درصد از آنلان در کشلورهای بلا درآملد بلاال
هستند درحالیکه  31/5درصد در کشورهای با درآملد پلایین و
متوسط زندگی میکنند [ .]1از آنجلا کله فشلارخون بلاال یلک
عامل خطر مهم برای بیماریهای قلبی -عروقلی و مرگومیلر
است ،برای دستیابی به نتایج درمانی مطلوب نیلاز بله ملدیریت
مادامالعمر دارد [ .]2اهداف مدیریت بیماری برای افراد مبتال بله
فشارخون ،بهبود مراقبت از خود ،بله حلداقل رسلاندن علوار
جللانبی و بهبللود کیفی لت زنللدگی اسللت [ .]3دسللتورالعملهای
درمانی هر دو روش دارویلی و غیلر دارویلی را بلرای ملدیریت
بیماری توصیه میکنند .خودمراقبتی یک اسلترات ی مهلم غیلر
دارویی در جلوگیری از پیشلرفت ایلن بیملاری و بهبلود نتلایج
بهداشتی است []4؛ بهعبارتدیگر مراقبت از خود پایه و اساسلی
برای مدیریت فشارخون است [.]5
خودمراقبتی فشارخون باال به عنوان «یک فرآیند پویلا و فعلال
کلله بلله دانللش ،نگللرش ،نظللم ،عللزم ،تعهللد ،خللودتنظیمی،
توانمندسازی و خودکارآمدی نیاز دارد» تعریف شلده اسلت [.]6
این فرآیند شامل مصرف دارو ،استفاده از رژیم کم سدیم و کلم
چربی ،ورزش ،محدود کلردن نوشلیدن الکلل ،علدم اسلتعمال
سیگار ،کلاهش وزن ،ویزیلت ملنظم مراقبتهلای بهداشلتی و
کاهش استرس است .در این میلان آملوزش و حمایلت از خلود
مراقبتی به عنوان یکی از مؤلفههای مهلم مراقبلت از بیملاران
برای کمک به انجام و حفظ این رفتارهلا توصلیه میشلود [.]7
یکللی از مللداخالت آموزشللی کلله میتوانللد بللر روی فرآینللد
خودمراقبتی بیماران تلأثیر داشلته باشلد ،اسلتفاده از ملداخالت
سالمت همراه و مبتنی بر موبایل است.
مفهللوم سللالمت همللراه کلله زیرشللاخه سللالمت الکترونی لک
محسوب میشود ،در سال  2003پدید آمد و بله دلیلل قابلیلت
جابهجایی بسیار آسان تلفن همراه همزمان در حین اتصلال بله
اینترنت ،دسترسی به مراقبت بیمار محور را در هر مکان فلراهم
آورده است [ .]8در حقیقت سالمت همراه استفاده از محاسلبات
سیار ،ارتباطات بیسیم و فناوری شبکه برای ارائله یلا افلزایش
خدمات و عملیات درمانی متنوع است که در آن بیملار حتلی در
یک منطقه محدود هم کله شلده ،قابلیلت جابلهجایی دارد [.]9
مطالعات نشان داده است کله بلیش از  96درصلد بزرگسلاالن
ایاالتمتحده تلفن همراهی دارند که میتوانلد پیامهلای متنلی
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مداخالت آموزشی مبتنی بر پیامک میتواند بر کنترل فشارخون
تأثیر مثبت داشته باشد [.]19
اگرچه اکثر مطالعات صورت گرفته در زمینه استفاده از فناوری
سالمت همراه به وی ه سرویس پیاملک در بیملاران مبلتال بله
فشارخون باال ،متمرکز بر بهبود پایبندی به درمانهای دارویلی،
اصالح سبک زندگی و کنترل این بیماری بلوده اسلت .بلا ایلن
حال نتلایج آنهلا نشلان داده اسلت کله رعایلت فعالیتهلای
خودمراقبتی عالوه بر بهبود کیفیت زندگی بیماران ،نقش مهمی
در کاهش هزینلههای درملانی نیلز دارد .بلاال بلردن وضلعیت
خودمراقبتی در روند درمان بیماریهای ملزمن اهمیلت زیلادی
دارد و موفقیت در درمان چنین بیماریهلایی بله خودملدیریتی
افراد در انجام رفتارهای خلودمراقبتی بسلتگی دارد؛ للذا جهلت
حمایت از بیماران مبتال به فشارخون باال ،راهکارهلای افلزایش
خودمراقبتی که ارزان و قابل اجرا همچون استفاده از آموزش از
طریق موبایل و پیامک ،ضروری به نظر میرسد .بلا توجله بله
اینکه در ایران پ وهش محدودی در زمینه اسلتفاده از فنلاوری
سالمت همراه برای افلزایش خلودمراقبتی بیملاران فشلارخون
صورت گرفته است و باتوجه به شلیوع بلاالی ایلن بیملاری در
جهان و همچنین ایران ،در این پ وهش به بررسی تأثیر ارسلال
پیام کوتاه آموزشی بر خودمراقبتی در بیماران مبتال به فشارخون
بللاال در یلک کلینیلک خصوص لی فشللارخون در شللهر کرمللان
پرداخته شد.
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استفاده شد.

در این فرمول انحراف معیار ( )σاز مطالعه اقبالی و همکاران
[ ]20برای گروه کنترل  4/6و برای گروه مداخله  3/9استفاده
گردید و بر اساس آن حجم نمونه نهایی  32نفر برای گروه
مداخله و  32نفر برای گروه کنترل به دست آمد.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه خودمراقبتی بود .این پرسشنامه
شلللامل دو بخلللش اطالعلللات جمعیتشلللناختی و سلللؤاالت
خودمراقبتی متشکل از  20سؤال بود .سؤاالت این بخش شامل
پرسللشهایی در سلله زمینلله رفتللارخودمراقبتی ،انگیللزش و
خودکارآمدی بود .هر سؤال بلر اسلاس مقیلاس لیکلرت دارای
درجهبندی صفر تا چهار بود .برای تعیین وضلعیت خلودمراقبتی
بیماران مبتال فشارخون باال ،نمره آنها در  3دسته بله صلورت
خودمراقبتی ضعیف (نمره  0تا  ،)26خودمراقبتی متوسط (نملره
 27تا  )53و خلودمراقبتی قلوی (نملره  54تلا  )80طبقهبنلدی
شدند .همچنین سؤاالت جمعیتشناختی شامل شش سؤال بلود
و اطالعات بیماران در خصوص سن ،جنس ،میزان تحصلیالت،
مدتزمان ابتال بله بیملاری ،شلغل و وضلعیت تأهلل را ملورد
ارزیابی قرار داد.
این پرسشنامه در سلال  2014توسلط  Hanو همکلاران []21
طراحی و روانسنجی شده است که ترجمه و روانسلنجی ایلن
ابزار در ایران توسط قانعی و همکاران انجام شده است و آلفلای
کرونباخ کلی  0/82گزارش گردیده است [ .]22همچنین ترجمه
فارس لی ای لن ابللزار در مطالعلله  Baratiو همکللاران در ای لران
استفاده و پایایی همسانی درونی این پرسشلنامه بلین  0/83تلا
 0/93تعیین شده است [.]23
ابتدا پرسشنامه مربوطه به هر دو گروه کنترل و مداخله داده و از
بیماران خواسته شد که پرسشنامه را تکمیل نمایند .سپس گروه
مداخله پیامکهای آموزشی مورد نظر با متن فارسلی را روزانله
دریافت کردند که محتلوای پیامکهلا بلر اسلاس دسلتورالعمل
فشارخون تنظیم گردید [ .]24محتوای پیامهلا بلر اسلاس سله
محور کلی مرتبط با برنامه غلذایی ،فعالیلت فیزیکلی و ورزش،
کنترل فشارخون با مصرف داروها و مراجعه به پزشلک بلود .در
حوزه برنامه غذایی پیامکها در زمینه افزایش آگاهی بیماران از
اهمیت رعایت الگوی غذایی سالم ،انتخاب مواد غذایی مناسب،
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روش
مطالعه حاضر نیمه تجربی از نوع کاربردی بود کله بله صلورت
مقطعی و با هدف بررسی تأثیر ارسال پیلام کوتلاه آموزشلی بلر
خودمراقبتی در بیماران مبتال به فشارخون باال در یک کلینیلک
خصوصی قلب در شهر کرمان انجام شد .جامعه آملاری در ایلن
پ وهش شامل بیماران دارای سن  18تا  65سال و دارای تلفلن
همراه که بر اساس تشخی پزشک متخص نفرولوژی مبتال
به بیماری فشارخون باال بلوده و بلرای املور درملانی خلود بله
کلینیک فشارخون دکتر اطمینان شهر کرمان مراجعه کرده و در
این کلینیک دارای پرونده بودند .تعداد این بیماران برابر بلا 316
نفر بودند .حجم نمونه بر اساس هدف اصلی پل وهش و متغیلر
وابسته فشارخون سیستولیک تعیین شد .با توجه به ایلن کله در
طراحی مطالعه برای هریک از اعضای گروه مداخله یک نفر بله
عنوان گروه کنترل در نظر و تأثیر مداخلله بلر اسلاس اخلتالف
میانگین فشارخون بیماران مورد سنجش قلرار گرفتله اسلت از
فرمول زیر برای محاسلبه حجلم نمونله در هریلک از گروههلا
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نتایج
پ وهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ارسال پیام کوتاه آموزشی

بر خودمراقبتی در بیماران مبتال به فشارخون باال در یک
کلینیک خصوصی قلب در شهر کرمان به انجام رسید .در ابتدا
تعداد  64بیمار وارد مطالعه شدند ( 32نفر گروه مداخله و  32نفر
گروه کنترل) که تمامی آنها در مرحله پیش از مداخله آموزشی
به پرسشنامه پاسخ دادند .پس از پایان مداخله نیز ،تمامی این
افراد مجدداً به پرسشنامه پاسخ دادند .در جدول  1اطالعات
مربوط به وی گیهای جمعیتشناختی قابل مشاهده است .بر
این اساس در گروه مداخله 53/1 ،درصد افراد مرد بودند .در
حالی که این نسبت در گروه کنترل برعکس بود ،بهطوریکه
 53/1درصد شرکتکنندگان زن بودند .همچنین در گروه
مداخله 81/3 ،درصد و در گروه کنترل 87/5 ،درصد متأهل
بودند .از نظر متغیر سن در گروه مداخله 46/9 ،درصد افراد بین
 30تا  50سال و تنها سن  9/4درصد کمتر از  30سال بود .در
گروه کنترل نیز  53/1درصد بین  30تا  50سال و تنها سن
 6/3درصد کمتر از  30سال بود.
همچنین بیشترین فراوانی در سطح تحصیالت در گروه مداخلله
و کنترل مربوط به سطح تحصیالت دیپلم به ترتیب بلا  43/8و
 50درصد بود و کمترین میزان فراوانی در گروه مداخله مربلوط
به سطح تحصیالت کارشناسی ارشد بلا  3/1درصلد و در گلروه
کنترل مربوط به سطح تحصلیالت سلواد خوانلدن و نوشلتن و
دکترا هر کدام با  6/3درصد فراوانی بود .بود .همچنین در گروه
مداخله 31/3 ،درصد کارمند و در گروه کنترل 28/1 ،درصد بلاز
نشسته بودند.
میزان فشارخون در شرکتکنندگان قبل و پس از مداخله
اندازهگیری شد .در گروه مداخله میانگین فشارخون افراد شرکت
کننده قبل از مداخله آموزشی  14/21 mmHgبود .در این
مرحله کمترین میزان فشارخون  12/0 mmHgو بیشترین
میزان فشارخون  17/0 mmHgبود .در همین مرحله میانگین
فشارخون افراد حاضر در گروه کنترل برابر با 14/63 mmHg
و کمترین میزان فشارخون  12/0 mmHgو بیشترین میزان
 17/8 mmHgبود .بعد از مداخله آموزشی ،میانگین فشارخون
افراد شرکتکننده در گروه مداخله به  13/95 mmHgرسید.
کمترین و بیشترین میزان فشارخون نیز به ترتیب mmHg
 12/7و  16/9بوده است .همچنین میانگین فشارخون اعضای
حاضر در گروه کنترل برابر با  14/24 mmHgو کمترین و
بیشترین میزان فشارخون به ترتیب  12/7 mmHgو 16/9
بود.
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نحوه پخت مواد غذایی و جایگزین کردن نحوه پخت مناسب به
جللای نحللوه پخللت بلله صللورت سللرخ کللردن بللود .در حللوزه
فعالیتهای فیزیکی پیامکها در زمینه افزایش آگاهی از تحلت
کنترل داشتن فشارخون با استفاده از کلاهش وزن ،فعالیتهلای
روزانه و ورزش منظم ،دوری از مصرف سیگار و الکلل بلود .در
حوزه کنترل فشلارخون و مصلرف داروهلا پیامکهلا در زمینله
کاهش استرس ،نحوه اندازهگیری فشارخون ،به موقلع مصلرف
کردن داروها در زمان مقرر ،مراجعله بله پزشلک متخصل در
بازههللای زمللانی مشللخ  ،انجللام آزمایشهللای روتللین در
زمانهای مشخ بلود .بلرای ارسلال پیامهلای کوتلاه متنلی
آموزشی خودمراقبتی از سامانه تحت وب ارسال پیام کوتلاه آراد
( ]25[ )Arad SMS Panelاستفاده شد .کلیله تراکنشهلا و
وضعیت پیامهای ارسالی برای هر بیملار در ایلن سلامانه قابلل
پیگیری است .برای انجام مداخله ابتدا اسامی کلیه بیماران گروه
آزمایش و کنترل و شماره تلفن همراه آنان در این سامانه ثبلت
گردید .پس از مشخ شدن بیماران گروه مداخلله ،یلک پیلام
برای آنها فرستاده شد ،مبنی بر توضیح این مطلب کله از ایلن
پس از مطب پزشک معالج شما پیام روزانه آموزشی خودمراقبتی
به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد .بله ایلن افلراد آگلاهی و
اختیار داده شد که در صورت عدم تمایل به ارسال پیامها در هر
زمان از دوره پ وهش عدد یک را به سامانه ارسلال نماینلد .آن
گاه برای اعضلای گلروه مداخلله پیلام کوتلاه متنلی آموزشلی
خودمراقبتی به صورت خودکار در ساعت تعیین شلده  10صلبح
ارسال گردید .بعد از گذشت حدوداً یک ماه پس از مداخله پیلام
فراخللوان بیمللاران جهللت مراجعلله بلله مطللب بللرای پرکللردن
پرسشنامه به دو گروه مداخله و کنترل ارسال گردید .با توجه به
وضعیت بیماری همهگیر کووید 19-و ایلن کله امکلان حضلور
همزمان تمامی بیماران در یک روز و ساعت خاص در کلینیلک
وجود نداشت ،تعلدادی از پرسشلنامهها نیلز بله صلورت تلفنلی
تکمیل گردیدند.
پس از جمعآوری دادههای الزم ،اطالعات در نرمافلزار SPSS
نسللخه  26و بللر اسللاس آمارههللای توصلیفی فراوانلی ،درصللد
فراوان لی ،می لانگین و انحللراف معی لار و آزمونهللای  tزوجللی،
ویلکاکسون و کوواریانس تحلیل شد.

موحدي و همکاران
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جدول  :1اطالعات جمعيتشناختی شركتكنندگان در پژوهش
متغير

گروه مداخله
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

زن

15

46/9

17

53/1

مرد

17

53/1

15

46/9

مجرد

6

18/8

4

12/5

متأهل

26

81/2

28

87/5

کمتر از  30سال

3

9/4

2

6 /3

بین  30تا  50سال

15

46/8

17

53/1

بیشتر از  50سال

14

43/8

13

40/6

سواد خواندن و نوشتن

2

6/3

2

6 /3

دیپلم

14

43/7

16

50/0

کارشناسی

12

37/5

9

28/0

کارشناسی ارشد

1

3/1

3

9 /4

دکترا

3

9/4

2

6 /3

کارمند

10

31/2

8

25/0

بازنشسته

3

9/4

9

28/1

شغل آزاد

8

25/0

5

15/6

در حال تحصیل

3

9/4

2

6 /3

خانهدار

8

25/0

8

25/0

جنسیت

وضعیت تأهل

سن

گروه كنترل

سطح تحصیالت

شغل

از مداخله آموزشی قابل مشاهده است.

در جدول  2مقایسه نمره خودمراقبتی جامعه پ وهش قبل و بعد

جدول  :2مقایسه نمره خودمراقبتی جامعه پژوهش قبل و بعد از مداخله آموزشی
گروه

كنترل

خودمراقبتی
قبل از مداخله آموزشی

42/94

5/82

38/94

8/21

بعد از مداخله آموزشی

47/19

6/70

48/53

5/44

آماره آزمون

*-4/085

**-4/864

P-value

0/000

0/000

** آزمون ویلکاكسون

با توجه به نتایج به دست آمده قبل از انجام مداخله آموزشی
میانگین نمره خودمراقبتی در گروه کنترل برابر با 42/94±5/82

بود که با توجه به نمره میانگین استاندارد پرسشنامه ،وضعیت
خودمراقبتی در بین شرکتکنندگان در وضعیت متوسط قرار
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ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

* آزمون  tزوجی

264

مداخله

موحدي و همکاران
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داشت .همچنین میانگین نمره خودمراقبتی در گروه مداخله
برابر با  38/94±8/21بود که با توجه به نمره میانگین استاندارد
پرسشنامه ،وضعیت خودمراقبتی در بین شرکتکنندگان در
وضعیت متوسط قرار داشت .پس از انجام مداخله آموزشی
میانگین نمره خودمراقبتی در گروه کنترل برابر با 47/19±6/70
بود که با توجه به نمره میانگین استاندارد پرسشنامه ،وضعیت
خودمراقبتی در بین شرکتکنندگان در وضعیت متوسط قرار
داشت .در گروه مداخله نیز میانگین نمره خودمراقبتی برابر با
 48/53±5/44بود که با توجه به نمره میانگین استاندارد
پرسشنامه ،وضعیت خودمراقبتی در بین شرکتکنندگان در
وضعیت متوسط قرار داشت.

با توجه به جدول  ،2نتایج آزمون  tزوجی نشان داد که متوسط
نمره خودمراقبتی در گروه کنترل از ( )42/94قبل از مداخله به
( )47/19بعد از مداخله افزایش یافت که این میزان افزایش از
نظر آماری معنادار بود ( .)P-value>0/05در گروه مداخله نیز
متوسط نمره خودمراقبتی از ( )38/94قبل از مداخله به ()48/53
بعد از مداخله افزایش یافت که این افزایش از لحاظ آماری
معنادار بود (.)P-value>0/05
به منظور بررسی فرضیه آزمون و به جهت کنترل اثر متغیر
خودمراقبتی قبل از مداخله ،از آزمون کوواریانس برای ارزیابی
تغییرات بعد از اجرای مداخله استفاده شد (جدول .)3

جدول  :3مقایسه ميانگين خودمراقبتی در دو گروه مداخله و كنترل بعد از مداخله آموزشی با كنترل خودمراقبتی
قبل از مداخله
گروه

ميانگين

انحراف معيار

اختالف ميانگين (فاصله اطمينان  99درصدي)

P-value

کنترل

40/93

0/89

6/92

0/004

مداخله

47/85

0/76

همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود با توجه به آنالیز
کوواریانس ،میانگین نمره خودمراقبتی بعد از مداخله (با کنترل
نمره قبل) در گروه مداخله به اندازه  6/92بیشتر از گروه کنترل
است که این اخلتالف از نظر آملاری ملعنیدار است
( .)P-value>0/01در نتیجه ارسال پیامک آموزشی بر
خودمراقبتی بیماران دارای فشارخون باال تأثیری دارد.
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بحث و نتيجهگيري
در این مطالعه تأثیر ارسال پیامکهای آموزشی بر خود مراقبتی
در بیماران فشارخون باالی کلینیک فشارخون در سال 1399
بررسی گردید نتایج به دست آمده از تحلیل دادههای این
مطالعه ،نشان وضعیت خودمراقبتی در بین شرکتکنندگان در
وضعیت متوسط قرار داشت .همچنین پس از اجرای مداخله
آموزشی مشخ گردید متوسط نمره خودمراقبتی در هردو
گروه مداخله و کنترل به شکل معناداری افزایش یافت و
میانگین نمره خودمراقبتی در گروه کنترل نیز به طور معناداری
پس از انجام مداخله ،از گروه کنترل بیشتر بود.
در خصوص استفاده از پیامکهای آموزشی و تأثیر آن بر
خودمراقبتی در گروههای مختلف بیماران مطالعات متعددی
انجام شده است .نتایج مطالعه یاری و همکاران در بررسی

«تأثیر آموزش حضوری و مبتنی بر پیام کوتاه در فضای مجازی
بر خود مراقبتی و شاخ های قند خون بیماران مبتال به
دیابت نشان داد بعد از آموزش در هر دو گروه آموزش حضوری
و مبتنی بر پیام کوتاه در فضای مجازی در محیط واتساپ
میانگین نمرات خودمراقبتی از نظر آماری به طور معنیدار
افزایش یافته است [ ]26که از این نظر با نتایج مطالعه حاضر
همخوانی دارد .در پ وهش راه نورد و همکاران مشخ گردید
آموزش گروهی و آموزش مبتنی بر موبایل نسبت به آموزش
روتین اثربخشی معناداری داشت [ ]27که این موضوع
نشاندهنده تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر خودمراقبتی
در بیماران بوده است که همراستا با نتایج به دست آمده در
مطالعه حاضر است .همچنین میتوان نتایج مطالعه حاضر با
نتایج مطالعه  Ricoو همکاران که نشان داد بهطورکلی
پیامرسانی متنی ممکن است ابزاری برای حمایت از مدیریت
عوار جانبی در بیمارانی باشد که شیمیدرمانی میشوند []28
همراستا دانست .نتایج مطالعه  Abazaو همکاران نشان داد
که تکنولوژی پیام کوتاه از طریق تلفن همراه موجب بهبود قابل
مالحظهای در رفتارهای خودمراقبتی در بین دیابتیهای مصری
شده است [ .]29در پ وهش  Suffolettoو همکاران مشخ
گردید در مقایسه با گروه کنترل ،شرکتکنندگان در مداخله،
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قبل از مداخله ،میانگین نمرات آگاهی ،نگرش و رفتارهای
خودمراقبتی در گروههای مداخله و کنترل از لحاظ آماری
اختالف معنیداری نداشت .بعد از مداخله افزایش معنیداری در
میانگین نمرات آگاهی ،نگرش و رفتارهای خود مراقبتی گروه
مداخله روی داد ،اما تفاوت معنیداری در گروه کنترل مشاهده
نشد [ ]32که این نتیجه با نتیجه حاصل شده از مطالعه حاضر،
همخوانی نداشت .همچنین نتایج مطالعه  Peimaniو
همکاران نیز نشان داد میانگین نمرات خودمراقبتی بعد از
مداخله آموزشی توسط پیامک به طور معناداری افزایش یافت،
حال آن که در گروه کنترل نتایج معکوس بود [ ]33که نتایج به
دست آمده برای گروه مداخله با نتایج مطالعه حاضر همراستا
بود؛ اما با نتایج گروه کنترل ،همخوانی نداشت .از آنجا که در
این دو مطالعه و مطالعه حاضر هر دو گروه کنترل هیچ مداخله
آموزشی را دریافت ننموده بودند ،نمیتوان این عدم همخوانی را
ناشی از مداخله آموزشی دانست .در این خصوص شاید بتوان به
متغیرهای زمینهای اشاره کرد از جمله متغیرهای
جمعیتشناختی همچون میزان تحصیالت .همچنین نوع
بیماری نیز در تعیین نتایج مربوط به خودمراقبتی میتواند
تأثیرگذار باشد .این که تا چه اندازه بیماری برای فرد اهمیت
داشته باشد تا وی احساس نیازی در خصوص مدیریت بیماری
از طریق خودمراقبتی داشته باشد .همچنین شرایط برگزاری و
اجرای پ وهش نیز از مواردی است که باید به آن توجه نمود که
از این نظر تفاوت تعداد افراد حاضر در گروه کنترل در این
مطالعه با مطالعه حاضر از این موارد است .این احتمال وجود
دارد که اگر مطالعه حاضر با تعداد افراد بیشتری و در بافت و
زمینه فرهنگی و اجتماعی دیگری مجدداً تکرار شود ،نتایج
متفاوت به دست آید.
بر اساس نتایج به دست آمده به صورت کلی میتوان چنین
گفت که استفاده از مداخالت آموزشی از طریق پیامک و با
استفاده از تلفن همراه میتواند اثربخشی زیادی بر خودمراقبتی
در بیماران در گروههای مختلف داشته باشد .از نتایج مطالعات
مشابه با هدف تأثیرگذاری مداخالت آموزشی بر خودمراقبتی در
بیماران چنین برمیآید که هر روش آموزشی میتواند تأثیرات
متفاوتی را ایجاد نماید ،اما آنچه اهمیت دارد ،روشی است که
برای آموزش انتخاب میشود .انتخاب روش آموزشی مناسب
میتواند سبب کنترل هرچه بیشتر یک بیماری ،کاهش عوار
آن و افزایش توانایی افراد در مراقبت از خود و تصمیمگیری
صحیح در خصوص بیماری شود .در نهایت این موضوع
میتواند باعث افزایش کیفیت زندگی بیماران شود .با توجه به
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پس از دریافت مداخله آموزشی ،کاهش احتمال در بروز سردرد،
مشکل در تمرکز و تحریکپذیری یا اضطراب داشتند .همچنین
روند میانگین نمرات پایینتر برای سردرد ،مشکل دشواری در
تمرکز و تحریکپذیری/اضطراب نیز در گروه مداخله وجود
داشت [ .]30نتایج پ وهش  Haricharanو همکاران نیز
نشان داد که پیامکها میتوانند دانش افراد ناشنوا را در مورد
فشارخون باال و زندگی سالم بهبود بخشند [ ]31که تمامی این
نتایج با نتایج به دست آمده در پ وهش حاضر همراستا هستند.
آنچه از همخوانی نتایج به دست آمده از پ وهشهای مشابه با
مطالعه حاضر به نظر میرسد این است که بهبود وضعیت
خودمراقبتی از طریق مداخالت آموزشی با استفاده از سالمت
همراه در تمامی گروههای بیماران صورت گرفته است .فارغ از
نحوه اجرا و نوع مداخله آموزشی ،به نظر میرسد برای تمامی
گروههای بیماران مسئله خودمدیریتی بیماری از اهمیت
برخوردار بوده است .با این حال نمیتوان تأثیر نحوه مداخله و
نوع آموزش را نیز نادیده گرفت .اگر در طول مداخله آموزشی
که صورت میگیرد ،اطالعات دقیق و کاربردی به بیماران ارائه
نشود ،امکان این که متغیر خودمراقبتی در بیماران تغییر نکند،
بسیار زیاد است .همانطور که در گروه کنترل و تفاوتهایی که
میان گروه مداخله و کنترل مشاهده میشود ،اگر در گروههای
کنترل در مطالعات حاضر و گروههای مداخله تفاوتهای
معناداری میان خودمراقبتی وجود دارد (بهطوریکه وضعیت
گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بهبود یافته است) نشان از
استفاده صحیح از اطالعات و همچنین اجرای دقیق مداخله
آموزشی دارد .البته که در مطالعه حاضر وضعیت خود مراقبتی
گروه کنترل نیز بهبود یافته است که این موضوع نیز باید مورد
بررسی قرار گیرد .به احتمال زیاد مسئله بیماری پرفشاری خون
از مسائلی است که بیماران و حتی خانوادههای آنان نیز درگیر
کرده است؛ لذا آنها را واداشته است تا به خودمراقبتی روی
آورده و شرایط را برای خود بهبود ببخشند تا بتوانند بر بیماری
کنترل داشته باشند .به نظر میرسد آنچه از مداخله آموزشی از
طریق پیامک برای ارتقای وضعیت خودمراقبتی در بیماران بر
میآید این است که در جوامع مختلف و همچنین بافت و
زمینههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در صورت
آموزش صحیح ،باید شاهد بهبود وضعیت خودمراقبتی در
گروههای مختلف بیماران بود.
با این حال در پ وهش قرائتی و همکاران تأثیر مداخله آموزشی
از طریق تلفن همراه بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتال به
تاالسمی ماژور را مورد بررسی قرار داده بودند مشخ شد که
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 از،برگرداندن هر چه سریعتر آنها به یک زندگی طبیعی
برنامههای مبتنی بر تلفن همراه و پزشکی از راه دور تا حد
 استفاده الزم را ببرند تا بتوانند با به کارگیری صحیح،امکان
مداخالت آموزشی به ارتقاء وضعیت سالمت بیماران بپردازند و
 چرا،از این طریق بیماران را در مسائل خودمراقبتی یاری نمایند
که با بهبود کیفیت زندگی این بیماران در واقع باعث بهبود
بخشیدن کیفیت زندگی تکتک افراد خانواده آنها و بهبود
 عاطفی و اجتماعی آنان در محیط،کیفیت فعالیتهای جسمی
.خانواده و جامعه خواهند شد
تعارض منافع
این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان
«بررسی تأثیر ارسال پیامکهای آموزشی بر خود مراقبتی در
،»1399 بیماران فشارخون باالی کلینیک فشارخون در سال
 با کد1398 مصوب دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال
. استIR.KMU.REC.1400.363 اخالق
.نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود ندارد

 امکان حضور19-این که در دوره کنونی با شیوع بیماری کووید
بیمارانی که بیماریهای مزمن و زمینهای دارند در مراکز
درمانی به دلیل شلوغی و خطر ابتالء به این بیماری در میان
 استفاده از وسایل ارتباط از راه دور مانند تلفن، وجود ندارد،آنان
 میتواند یکی،همراه و امکاناتی که در اختیار افراد قرار میدهد
از گزینههای مناسب و در دسترس در ارائه مراقبتهای
بهداشتی باشد که ارائهدهندگان خدمات بهداشتی و درمانی باید
 توجه به.به استفاده از ظرفیتهای آن توجه وافری نمایند
توسعه زیرساختها و استفاده از فناوریهای تلفن همراه و
پیادهسازی آن در مسائل آموزش بهداشت از نکاتی است که در
 با استفاده از این روش.حوزه پ وهش نیز باید به آن توجه شود
آموزشی میتوان گامهای مؤثرتری در جهت افزایش آگاهی
بیماران در حوزههای مختلف سالمت برداشت که در موضوع
.خودمراقبتی نیز مؤثر هستند
بر اساس به نتایج به دست آمده پیشنهاد میشود که با توجه به
 متصدیان امور درمان در،روند رو به رشد بیماریهای مزمن
مورد شیوه زندگی و عملکرد این افراد بعد از وقوع بیماری و نیز
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Investigating the Effect of Educational Text Messages on Self-Care in
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Introduction: Self-care in chronic diseases implies the study and control of disease symptoms,
maintaining a healthy lifestyle, and daily functioning. The objective of this study was to investigate
the effect of educational text messages on self-care in hypertensive patients in one of the
hypertension clinics in Kerman in 2020.
Method: The statistical population of this quasi-experimental study included 316 patients with a
history of hypertension, of whom 64 were selected as the sample of the study. Then, the selected
participants were randomly assigned to two intervention and control groups each with 32 members.
The self-care behavior questionnaire for hypertensive patients was used to collect data. Before the
intervention, the questionnaires were completed by the participants. Then, educational text
messages were sent to the intervention group for one month while the control group received no
intervention. At the end of the training, all patients completed the questionnaires again. Data were
analyzed using SPSS software (version 26).
Results: The results showed that the mean score of self-care in the intervention group after the
intervention (previous score being controlled) was 6.92 more than that of the control group, which
was statistically significant (P-value <0.01). Thus, using mobile health (mHealth) had a greater
impact on increasing self-care in patients with hypertension compared with the conventional selfcare methods.
Conclusion: The results of this study indicated the efficiency of educational text messages in selfcare of patients with hypertension. Therefore, it is a good choice to use mHealth technologies for
providing health care.
Keywords: mHealth, SMS, Self-Care, Hypertension
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