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Abstract 

 

 

Background and Purpose: High blood pressure in pregnancy is the main cause of many maternal and 

fetal complications and deaths, as well as one of the three main causes of maternal deaths 

worldwide after hemorrhage and sepsis. Therefore, proper management and control of high blood 

pressure in pregnancy is considered as an important key factor, and performing self-care behaviors 

is one of the most important strategies to control blood pressure and maintain it at a normal level. 

This study was conducted with the aim of investigating the effect of education based on the health 

belief model on the self-care behaviors of women with high blood pressure during pregnancy 

materials and ways: This study was a two-group randomized controlled trial (intervention and 

control) that was conducted on 90 women with high blood pressure during pregnancy who referred 

to Al-Zahra Hospital in Rasht in 2019-2020. Data collection tools included demographic and 

midwifery questionnaires, researcher-made questionnaires on health belief model and self-care 

behaviors in high blood pressure during pregnancy. The educational intervention took place during 3 

sessions of 90 minutes. Information was collected by completing questionnaires during direct 

interviews before the educational intervention and one month after. Finally, the data were analyzed 

using spss25 software and descriptive statistical methods (including frequency, mean, and standard 

deviation) and inferential statistics including t-test, paired t, chi-score, Ancova, and Cohen's effect.  

  Findings: It showed that the average scores of awareness and perceived constructs of the health 

belief model and self-care behaviors in high blood pressure in pregnancy before and after the 

intervention show a significant difference (p-value < 0.001) and in other words, training based on the 

model Health belief has increased awareness, perceived sensitivity, perceived severity, perceived 

benefits, action guidelines, self-efficacy and self-care behaviors in the test group compared to the 

control group, and the mean score of perceived barriers has also decreased in the test group, and 

these differences from The opinion of Cohen's work has been very large 

Conclusion: Education based on HBM increased self-care behaviors in mothers with high blood 

pressure during pregnancy through increasing awareness and perceived constructs of the health 

belief model. Therefore, it is recommended to use education based on the health belief model in 

order to increase self-care behaviors and proper control of high blood pressure in pregnancy 

Keywords: Health belief pattern, self-care behaviors, high blood pressure in pregnancy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دانشکده پرستاری و مامایی
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 چکیده فارسی

 

و نیز در  فشارخون بالا در بارداری علت عمده بسیاری از عوارض و مرگ های مادری و جنینی زمینه و هدف:

رل مدیریت وکنت ی مادری بعد ازخونریزی و سپسیس می باشد. بنابراینسراسر جهان به عنوان یکی از سه دلیل عمده مرگ ها

انجام رفتارهای خودمراقبتی یکی از و  مناسب فشارخون بالا در بارداری به عنوان یک فاکتور کلیدی مهم محسوب می شود

 سی تاثیر آموزش بر اساساین مطالعه با هدف برر .مهمترین استراتژی های کنترل فشارخون و حفظ آن در سطح نرمال می باشد

 الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای خودمراقبتی زنان مبتلا به فشارخون بالا در بارداری انجام گردید.

این مطالعه یک کارازمایی تصادفی کنترل شده دو گروهی ) مداخله و کنترل ( بوده است که برروی  مواد و روش:

انجام  9999-9900بارداری مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر رشت در سال  نفر از زنان مبتلا به فشارخون بالا در 09

الگوی اعتقاد بهداشتی و  محقق ساخته پرسشنامه های سشنامه دموگرافیک و مامایی،گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل پر

دقیقه ای صورت گرفت. اطلاعات از  09سه جل 3مداخله آموزشی طی رفتارهای خودمراقبتی در فشارخون بالا در بارداری بود. 

اده ددر نهایت طریق تکمیل پرسشنامه ها طی مصاحبه مستقیم قبل از مداخله آموزشی و یک ماه بعد از آن جمع آوری گردید. 

ر استنباطی آما )از جمله فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و آماری توصیفی و روشهای spss25  از نرم افزار   ها با با استفاده

 و اثر کوهن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. Ancova، زوجی، کای اسکور tتست،  tآزمون های  شامل

نشان داد که میانگین نمرات  آگاهی و سازه های درک شده الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتارهای خود   :یافته ها

به  و ) p- value < 0.001تفاوت معنی داری را نشان می دهد)قبل و بعد از مداخله  مراقبتی در فشارخون بالا در بارداری

آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی باعث افزایش آگاهی ، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک  دیگرعبارتی 

ن نمره موانع شده، راهنمای عمل، خودکارامدی و رفتارهای خودمراقبتی در گروه آزمون نسبت به کنترل شده است و میانگی

 و این تفاوتها از نظر اثر براورد کوهن بسیار بزرگ بوده است. درک شده نیز در گروه آزمون کاهش یافته است

از طریق افزایش آگاهی و سازه های درک شده الگوی اعتقاد بهداشتی  HBM0اس اسآموزش بر  نتیجه گیری:

بنابراین توصیه می شود جهت افزایش  شارخون بالا در بارداری شد. باعث افزایش رفتارهای خودمراقبتی در مادران مبتلا به ف

 رفتارهای خودمراقبتی وکنترل مناسب فشارخون بالا در بارداری از آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی استفاده گردد.

 د بهداشتی، رفتارهای خودمراقبتی، فشارخون بالا در بارداریالگوی اعتقا واژه های کلیدی:
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