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 چکیده

آن باعث شده است تا  جسمانی و اقتصادی ناشی ازهای قلبی عروقی و عوارض و پیامدهای شیوع باالی بیماری زمینه و هدف:

متخصصان بر پیشگیری  تأکید فعالیت جسمانی به یکی از نگرانی های اصلی حوزه بهداشت و درمان تبدیل شود. علی رغم 

می تواند ازفشارخون باال در سطوح اولیه، با این حال درمان صحیح و موفق و اصالح سبک زندگی و فعالیت جسمانی منظم نیز 

تاثیر مداخله آموزشی مبتنی  تعیین بنابراین هدف مطالعه حاضر های درمانی شود؛ هزینه باعث کاهش عوارض قلبی عروقی و کاهش

 .بود بیماران مبتال به فشار خون باالدر بر مدل رویکرد فرایند اقدام بهداشتی بر فعالیت جسمانی 

در شهر آستانه اشرفیه،  8933الی تیرماه  8931ود که در فاصله زمانی مهر مطالعه حاضر یک پژوهش تجربی ب ها: مواد و روش

بیماران مبتال به فشار خون باال بودند که تحت پوشش مراکز جامع سالمت شهر جامعه مورد پژوهش شامل استان گیالن انجام شد. 

تال به پرفشاری خون در قالب دو گروه تجربی و نفر از بیماران مب 821آستانه اشرفیه قرار داشتند. با روش نمونه گیری تصادفی، 

 ها شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه بین المللی فعالیت جسمانی، کنترل در مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری داده

 ریزی عمل و برنامه آمدی نگهداشت،مقیاس خطر درک شده، مقیاس قصد رفتاری، خودکارآمدی عمل، مقیاس انتظارات پیامد، خودکار

فعالیت جسمانی در  درباره با محوریت افزایش سطح دانش ای دقیقه 31تا  01جلسه  5بودند. مداخله آموزشی شامل  مدنآعهده بر از

فردی و در نهایت مشاوره  ، انتظار پیامد، خودکارآمدی برای فعالیت جسمانی منظمشده درکبیماران مبتال به پرفشاری خون، خطر 

 شد 29نسخه  SPSSوارد نرم افزار ماه بعد از مداخله آموزشی مبتنی بر مرحله  2پایه و در دو مرحله پس از گردآوری  ها دادهبود. 

ی در مطالعه ردا معنیآماری کای اسکوئر، آنالیز واریانس یک طرفه، تی زوجی و مستقل تجزیه و تحلیل شدند. سطح  یها آزمونو با 

 بود. 15/1کمتر از 

 و دار خانه شرکت کنندگان درصد 1/91سال بود. همچنین،  01/93± 11/1میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه  ها: یافته

در مطالعه  HAPAمربوط به مدل  یها سازههای برازش نشان داد که  شاخص گزارش شد. متوسط درصد 9/21 اقتصادی وضعیت

در بیماران مبتال به پرفشاری خون واریانس رفتار فعالیت جسمانی  98/1و همچنین، واریانس قصد رفتاری  95/1 بوداضر قادر ح

 به طور (β=81/1) شده درکر ( و خطβ= 21/1(، انتظار پیامد )β=  53/1خودکارآمدی عمل ) یها سازه کند. بینی پیشرا 

ضریب مسیری را به خود  ترین قوی ،سازه خودکارآمدی عمل 9مرتبط هستند. از بین این  فعالیت جسمانیی با قصد انجام دار معنی

نتایج آزمون تی مستقل و  .واریانس قصد رفتاری را پیش بینی کنند 95/1 قادر بودندسازه  9این  مجموعا  اختصاص داده است و 

اما بعد از مداخله آموزشی تئوری  ی را نشان نداد؛دار معنیقبل از مداخله بین بیماران دو گروه اختالف  HAPA ی مدلها سازهمقایسه 

 <118/1در گروه تجربی بودیم) ت کنندهدر بیماران شرک  HAPAمرتبط با مدل  یها سازهدر میانگین  دار معنیشاهد اختالف  ،محور

.(P قصد رفتاری، خودکارآمدی شده درکخطر ، آزمون پیشهمچنین، نتایج آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد که با کنترل تاثیر متغیر ،

ت جسمانی در بیماران گروه ، و نهایتا  میزان فعالیمدنآعهده بر از ریزی عمل و ، برنامهداشت نگه آمدی خودکارعمل، انتظارات پیامد، 

 (. P<15/1ی بهبود یافت )دار معنیتجربی بعد از مداخله آموزشی تئوری محور به طور 

فعالیت بهبود سطح اقدام بهداشتی بر  یندآفرمداخله آموزشی مبتنی بر مدل رویکرد ها مطالعه بر کارآمدی یافته گیری: بحث و نتیجه

دوره دارویی،  های بالینی و درمانشود در کنار استفاده از  وصیه میتهمچنین، کرد.  تأکید به فشار خون باالبیماران مبتال در جسمانی 

 بیماران مبتال به پرفشاری خون مداخالت آموزشی منظم و مبتنی بر الگوهای تغییر رفتار در راستای بهبود سطح فعالیت جسمانی در

 برگزار شود.

 ، سبک زندگی سالم. عمل، خطر درک شدهمدی آخودکارپرفشاری خون، فعالیت جسمانی،  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 



Abstract 

Background and aim: The high burden of cardiovascular diseases, in particular, high blood 

pressure, and the associated health-related and economic consequences have become one of the 

main concerns of the healthcare systems worldwide. Improved lifestyle such as increasing 

physical activities have shown to be one potential way to tackle the elevated burden of 

hypertension. This study aimed to examine the impact of the Health Action Process Approach 

(HAPA) model intervention on physical activity among patients with hypertension. 

Materials and methods: this was an experimental study conducted in 2019 in Astaneh, Gilan. 

The study population consisted of patients with high blood pressure who were under the 

coverage of the Astaneh’s healthcare centers. The study participants were randomly assigned 

into either experimental group or control group. Data were collected using a demographic 

questionnaire, physical activity scale, perceived risk scale, self-efficacy scale, and outcome 

expectation scale. Educational intervention included perceived risk, self-efficacy for regular 

physical activity, and personal counseling. Data were analyzed by using Chi–Square test, one-

way analysis of variance, paired t- test, and independent t-test after data collection in two stages 

of baseline and 3 months after intervention. The level of significant was ≤ 0.05. 

Results: The mean (SD) age of the participants in the study was 49.60 (8.88). Almost 40% of the 

participants were house-keeper and 28.3% were classified as having moderate socioeconomic 

status.  The predicted model showed that the HAPA-based intervention explained 31% of the 

variation in physical activities and 45% of the variation in behaviour-change intention among 

patients with high blood pressure. Self-efficacy constructs (β =0.59), outcome expectation (β 

=0.20) and perceived risk (β = 0.18) were significantly associated with the intention in 

conducting physical activity. These three variables overall explained 45% of the variation in the 

intention in conducting physical activity. The results also showed that there was no significant 

difference between the two study groups before the HAPA intervention. However, after 

implementing the intervention, a significant difference was observed in the improvement of the 

constructs of the HAPA model (P ˂ 0.001).also, the result of ANCOVA showed that after 

controlling the pretest effect, mean score of constructs such as perceived risk, intention, action 

self efficacy, outcome expectancy, maintenance self efficacy, action and coping plan, and finally, 

physical activity level of paients in experimental group increased after theory based intervention 

(P<0.05).  

Conclusion: The findings of this study show the positive impacts of model-based educational 

interventions on changing the lifestyle of patients with hypertension. The implementation of such 

interventions and programs are recommended to be considered in the healthcare services.  

Key words:Hypertension, Physical Activity,Self-Efficacy, Perceived Risk, Healthy Lifestyle.   
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