
 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 دانشکده پرستاری و مامایی

 دریافت درجه یپایان نامه برا

 های ویژهپرستاری مراقبترشته  کارشناسی ارشد 

 عنوان پایان نامه

 یدرزنان مراجعه کننده به مرکزآموزش یخون باردار یبر پرفشار یو ذهن یزیکیف یآرامساز یناتتمر یرتأث یبررس

 ینکوثرقزو یدرمان

 استاد راهنما  

 جلیل عظیمیاندکتر

 

 اساتید مشاور:

 فاطمه رنجکش

 حیدریعلیپورمحموددکتر

 

 نگارنده

 فاطمه پاشازاده

 

 ماه و سال انتشار

 5931شهریور



 چکیده

یر و ناخوشی های مادری وجنینی مرگ وم عمده اختالالت شایع دوران بارداری و یکی از عواملاز پرفشاری خون یکی زمینه:

 درمان مناسبی برای آنبا توجه به اینکه پرفشاری خون مشکالت بسیاری را دربارداری ایجادمی کند اماهنوز  .می باشد یادن درتمام

در  یاساس یاز روش ها یکی تئوری های مطرح برای برای پرفشاری خون بارداری استرس و اضطراب می باشد. از  یکیوجودندارد.

 است. یعضالن یآرامساز یردرمان فشار خون، کاهش استرس نظ

 یخون باردار یبر پر فشار یو ذهن یزیکیف یآرامساز یناتتمر یرتأث یینتع: هدف

بیمار مبتال به پرفشارخون بارداری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب  08این کارآزمایی بالینی با گروه کنترل،  در روش:

مربوط  یپزشک یگروه کنترل مراقبت هابیمار( قرار گرفتند.  08بیمار( و کنترل ) 08و با روش تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله )

وهربار بار 2 یهفته اهفته ،  0به مدت  معمول ، یپزشک یدریافت کرده وگروه مداخله عالوه بر مراقبتها و فشارخون را  یبه باردار

شرکت کردند. فشارخون درگروه مداخله قبل و  یذهن یساز یرو تصو یعضالن یشرفتهپ یدرجلسه آرامسازدقیقه  08به مدت 

داده ها با استفاده از چک  دقیقه استراحت اندازه گیری شد. 51ازبعدازجلسه آرامسازی و درگروه کنترل هفته ای دوبارقبل و بعد

های  با آزمون ، SPSSلیست محقق ساخته شامل اطالعات فردی، بارداری و فشارخون گردآوری، و تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار 

 انجام شد. 81/8کای و تی مستقل با سطح معنی داری  مجذور

و دیاستولیک (P=888/8)فشارخون سیستولیک آرامسازی فیزیکی و ذهنی ، ایج مطالعه نشان داد که نت یافته ها:

(888/8=P)را نسبت به گروه کنترل بطور معنی داری کاهش می دهد مداخله  گروه. 

داری بارآرامسازی فیزیکی و ذهنی درکاهش فشارخون سیستول و دیاستول دوران مطابق یافته های پژوهش ،   نتیجه گیری:

 موثر بوده و به عنوان یکی از روش های درمان پرفشاری خون بارداری پیشنهاد می شود.

 بارداری فشارخون ،  ، پرفشاری خون ،آرامسازی ذهنی ، عضالنی آرامسازی  واژه های کلیدی: 

 


