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چکیده
زمینه و هدف :نوجوانی دورهای مهم از زندگی است که سبک زندگی
در آن شکلگرفته و تثبیت میشود ،از طرفی عملکرد نوجوانان در زمینه
مصرف میوه و سبزیجات در سطح مطلوبی نیست .این پژوهش با هدف
تعیین پیشبینیکنندههای مصرف میوه و سبزیجات در دانشآموزان دختر
دبیرستانی بر اساس مدل پرسید انجام شده است.
مواد و روشها :در این پژوهش مقطعی 400 ،دانشآموز دختر دبیرستانی
شهر قوچان به روش نمونهگیری دومرحلهای انتخاب شدند .دادهها از
طریق پرسشنامه خودایفای روا و پایا که مبتنی بر مدل پرسید تنظیم شده
بود ،جمعآوری گردید .برای تفسیر دادهها از نرمافزار آماری  SPSS18و
روشهای آماری توصیفی (میانگین ،انحرافمعیار ،تعداد و درصد) و تحلیلی
(تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی ،ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و
تحلیل واریانس یکطرفه) استفاده شد.
یافتهها :میانگین سنی دانشآموزان  16/11±1/076سال بود .عوامل
تقویتکننده (r<0/0001؛  ،)β=0/282قادرکننده (r<0/0001؛ )β=0/207
و آگاهی (r<0/0001؛  )β=0/117پیشگوییکننده عملکرد مصرف میوه و
سبزیجات بودند .میانگین نمره آگاهی دانشآموزان  ،70/13±16/08میانگین
نمره نگرش  ،77/73±11/14میانگین نمره عوامل قادرکننده ،50/93±18/02
میانگین نمره عوامل تقویتکننده  72/75±15/42و میانگین نمره عملکرد
 61/66±15/66بود .بین تمام سازههای مدل پرسید با یکدیگر و همچنین با
عملکرد همبستگی مستقیم و معنادار وجود داشت.
نتیجهگیری :عوامل تقویتکننده ،قادرکننده و آگاهی ،به ترتیب ،مهمترین
پیشگوییکننده عملکرد مصرف میوه و سبزیجات بودند .وضعیت آگاهی،
نگرش و عوامل تقویتکننده در سطح مطلوبی بود .وضعیت عوامل قادرکننده
و عملکرد در سطح متوسط بود .با توجه به همبستگی مستقیم بین سازههای
مدل پرسید و عملکرد دانشآموزان ،پیشنهاد میشود مداخالت مقتضی
بهویژه مداخالت آموزشی با تأکید بر سازههای مدل پرسید و بهویژه عوامل
تقویتکننده بهمنظور ارتقاء عملکرد مصرف میوه و سبزیجات صورت گیرد.
کلید واژهها :مدل پرسید ،میوه ،سبزیجات ،دانشآموزان دختر ،پیشبینی
کنندهها ،رفتار تغذی های.
سال اول  .شماره  . 4زمستان 1392
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Abstract
Background and objective: Adolescence is a period of life that
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life style is formed and stabilized while the nutritional status of
adolescents toward fruit and vegetable consumption (FVC) isn’t in
desirable level. This study was aimed to determine the predictors of
FVC among female high school students based on PRECEDE model.
Materials and methods: This was a cross-sectional study that was
done among 400 female high school students in Quchan selected
by using two stage sampling method. Data was collected by using
a self-report, reliable and valid questionnaire. Descriptive (mean,
standard deviation, frequency and percentage) and analytical
statistics (linear regression analysis, Pearson correlation coefficient
and one way ANOVA) were used for analyzing the data.
Results: The mean age of the students was 16.11±1.076. Reinforcing
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factors (β=0.282; r<0.0001), enabling factors (β=0.207 P<0.0001)
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and knowledge (β=0.117; r<0.0001) were predictor factors for FVC.
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The mean score of knowledge was 70.13±16.08, the mean score of

(PNU), Gorgan Branch, Gorgan, Iran.

attitude 77.73±11.14, the mean score of enabling factors 50.93±18.02,
the mean score of reinforcing factors 72.75±15.42 and the mean
score of behavior were 61.66±15.66. There was a significant positive
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correlation between PRECEDE model constructs and behavior.
Conclusion: The findings suggest that reinforcing factors, enabling
factors, and knowledge were the most important predictor factor,
respectively. Knowledge, attitude and reinforcing factor status
are in a desirable level. Enabling factors and behavior status is in
the moderate level. According to the positive correlation between
PRECEDE model constructs and behavior, we recommended
appropriate intervention, especially educational intervention with
particular emphasis on PRECEDE model constructs and reinforcing
factors as the most important behavior predictor in related FVC.
Keywords: PERECEDE model, Fruit, Vegetable, Female students,
Predictors
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است ( .)8- 7این در حالی است که در مطالعه هزاوهای
متوسط مجموع مصرف میوه و سبزی در دانشآموزان 3
واحد بود که کمتر از حداقل توصیهشده توسط هرم مواد
غذایی است و بیش از  %37/5دانشآموزان در مورد تغذیه
سالم آگاهی ضعیفی داشتند ( .)9مطالعات نشان دادهاند
که در کشورهای در حال پیشرفت ،مانند هندوستان،
بیماریهای تغذیهای و به ویژه بیماریهای مرتبط با کمبود
ویتامین ث و آ ،تیامین ،کلسیم و آهن بسیار شایع است
( .)10در مطالعهای دیگری مشخص شد اسکوربوت در میان
دانشآموزان پسر یکی از مدارس انگلستان وجود دارد و با
بررسیهایی به عمل آمده مشخص شد که رژیم غذایی آنها
فاقد میوه و سبزیجات خام بوده است (. )11
امروزه میتوان نوع عادت غذایی نوجوانان را اینگونه توصیف
کرد :وعدههای غذایی نامناسب ،کم غذاخوردن ،خارج از
خانه غذاخوردن و تغییر برنامه غذایی .این عادتها بیشتر
تحت تأثیر خانواده ،گروه همساالن و رسانههای گروهی قرار
دارند ( .)3از طرفی دیگر ،بهمنظور ارتقاء وضعیت تغذیهای
نوجوانان ،بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای آنها ضروری
به نظر میرسد .در این راستا ،کاربرد مدلهای مطالعه
رفتار توصیه میشود که یکی از مناسبترین مدلها در
این زمینه مدل پرسید است .مدل پرسید-پروسید 1یکی
از محبوبترین و پرکاربردیترین مدل در پژوهشیهای
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت است ( .)12اجزای پرسید
عبارتاند از :ساختارهای مستعدکننده( 2ویژگیهای فردی
و اجتماعی که جهت اتخاذ رفتار بهداشتی ایجاد انگیزه
میکنند) ،تقویتکننده( 3پاداش مادی و معنوی که باعث
4
بروز مجدد رفتار بهداشتی و تداوم آن میگردد) و قادرکننده
(ویژگیهای محیطی که بروز رفتارهای بهداشتی یا هر
مهارتی را در فرد تسهیل میکند) ،در تشخیص و ارزشیابی
آموزشی_محیطی.)13( 5
در برخی مطالعات آگاهی و نگرش دانشآموزان نسبت
رفتارهای تغذیه ای سالم( )9و مصرف میوه و سبزیجات
مطلوب بود ( ،)14اما عملکرد آنان در سطح نامطلوبی
بود ( .)9در مطالعهای که به بررسی رژیم غذایی مردان
1- PRECEDE-PROCEED

2- Predisposing
3- Reinforcing
4- Enabling
5- Constructs in Educational Diagnosis and Evaluation
سال اول  .شماره  . 4زمستان 1392
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مقدمه
نوجوانی دورهای مهم از زندگی فرد به شمار میآید که فرد
از طریق گذر از آن از کودکی به بزرگسالی وارد میشود
و تواناییها و کفایتهایی را کسب میکند و در زندگی
بزرگسالی از آنها استفاده میکند .بسیاری از باورها و
عادتهای بهداشتی و غذایی در این دوران شکلگرفته و
تثبیت میشود .درصورتیکه سبک زندگی ناسالم در این
دوران تثبیت شود ،معموالً برای بقیه دوران زندگی باقی
میماند ( .)2-1لذا این موضوع از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است؛ بهطوریکه امروزه در دنیا سالمت نوجوانان
به عنوان مطلبی مستقل مطرح و مورد تاکید ویژهای
قرارگرفته است .از طرفی درصد باالیی از جمعیت کشور
ایران را افراد نوجوان تشکیل میدهد که این امر اهمیت
موضوع نوجوانان را بسیار برجسته ساخته است ( .)2از
سوی دیگر ،این دوران زندگی برای ارائه اطالعات تغذیهای
و افزایش نگرش مثبت در مورد کلیه غذاها دورانی ایدهآل
است ( .)3سالهای نوجوانی و پیش از آن ،زمان افزایش
رشد هست که با افزایش اشتها و نیازهای غذایی همراه
است ( .)4آگاهی صحیح ،باور قوی و رفتار مناسب تغذیهای
عوامل مهمی برای خوب زیستن و برداشت کامل از شرایط
موجود در زندگی است و به عبارتی خوب زیستن در گرو
تغذیه صحیح است ( .)5سوءتغذیه بر قدرت بدنی و ذهنی
فرد تأثیر گذاشته و باعث کاهش بهرهگیری از برنامههای
تحصیلی و آموزشی میشود ( .)6این در حالی است که
معموالً رژیم غذایی خانوادهها به میزان کافی فاقد غذاهای
پُر فیبر یا میوه و سبزیجات است .بنابراین ،افزایش رشد و
عادات غذایی نامناسب ،نوجوانان را در معرض خطر جدی
قرار میدهد .در بین همه گروههای سنی ،نوجوانان از لحاظ
تغذیه غیرقابل قبولترین وضعیت را دارند؛ کمبود ویتامین،
آهن ،ریبوفالوین و تیامین در بین نوجوانان شایعترین
کمبودهای تغدیهای هستند ( .)4افزایش مصرف میوه و
سبزی تا حداقل  5وعده در روز میتوانند در پیشگیری از
عوامل خطر بیماری قلبی عروقی و فشارخون ،سرطانها و
غیره بسیار راهگشا باشند و مورد تأکید فراوان قرارگرفته

7

8

ناصر بهنامپور و همکاران

مواد و روشها
این مطالعه از نوع مقطعی است که در سال  1392انجام
شد .جامعه مورد مطالعه دانشآموزان دختر دبیرستانی شهر
قوچان بود .معیار ورود به پژوهش ،دانشآموزان مشغول به
تحصیل سالهای اول ،دوم ،سوم و چهارم دبیرستانهای
دخترانه بودند .دانشآموزانی که تحت درمان بودند یا رژیم
غذایی معینی را رعایت میکردند از مطالعه خارج شدند.
فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
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مهاجر اسپانیایی به آمریکا بر اساس مدل پرسید انجام شده
بود ،این موارد مشخص گردید( :الف) عوامل مستعدکننده
مصرف میوه و سبزیجات شامل درک افراد از این که میوه
و سبزیجات حاوی آفتکش و مواد شیمیایی هستند،
میوهجات کیفیت و طعم مطلوبی ندارند و درک این موضوع
که میوه و سبزیجات مغذی هستند اما تأثیرات منفی آنها
بیشتر است ،بود( .ب) عوامل تقویتکننده شامل نخریدن
میوه و سبزیجات توسط هماتاقی ،مصرف میوه و سبزیجات
خریداریشده توسط هماتاقیها و تجربه طعم و مزه
نامطلوب میوه و سبزیجات بود( .ج) عوامل قادرکننده شامل
عدم دسترسی ،وجود فروشگاههای که میوه و سبزیجات
تازه نمیفروختند ،نبود سیستم حملونقل به فروشگاهها،
گرانی ،فاسدشدنی بودن میوه و سبزیجات ،محدودیتهای
زمانی برای خرید و نبود زمین برای کاشت ( .)15در مطالعه
دیگری که با عنوان پیشبینیکنندههای تماشاي تلويزيون،
بازیهای رایانهای و ويدئويي در نوجوانان شهر تبريز انجام
شد ،خودکارآمدي به عنوان یک پیشبینیکننده مؤثر بر
رفتارهاي نشسته و ساکن نوجوانان شناخته شد (.)16
عالوه بر عوامل آگاهی و نگرش مطلوب و عملکرد نامطلوب،
به نظر میرسد عوامل دیگری در تعیین رفتار نقش دارند.
لذا همانطور که ذکر شد مطالعه این رفتار از طریق
مدلهای مطالعه رفتار ضروری به نظر میرسد؛ که یکی
از مناسبترین مدلها در این زمینه مدل پرسید است .بر
اساس بررسیهای انجام شده تاکنون مطالعهای از مدل
پرسید برای بررسی رفتار دانشآموزان در زمینه مصرف
میوه و سبزیجات صورت نگرفته است .با توجه به اهمیت
مصرف میوه و سبزیجات در بین دانشآموزان دختر ،این
پژوهش با هدف تعیین پیشبینیکنندههای مصرف میوه و
سبزیجات در دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهر قوچان
بر اساس مدل پرسید طراحی و اجرا شد.

= Nانجام
حجم نمونه با توجه به رابطه محاسبه
شد .که در این رابطه  Z= 1/96 ،16S= /7و  1d=/7در نظر
گرفته شد .در نتیجه ،حجم نمونه  370نفر برآورد گردید
که بهمنظور افزایش توان آزمون  400نفر مورد بررسی قرار
گرفتند.
در این مطالعه از روش نمونهگیری دومرحلهای استفاده
شد .بدین صورت که هر دبیرستان به عنوان یک خوشه در
نظر گرفته شد و از بین  11دبیرستان دخترانه دولتی شهر
قوچان 4 ،دبیرستان بهصورت تصادفی انتخاب شدند .سپس
بر اساس حجم هر خوشه تعداد نمونهها در هر مدرسه
مشخص گردید (تخصیص متناسب با حجم) و به روش
نمونهگیری تصادفی ساده بر اساس فهرست دانشآموزان،
نمونهها انتخاب شدند .در نهایت  400دانشآموز دختر به
عنوان نمونه انتخاب شدند.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه خودایفا مشتمل بر 39
سؤال بود که در  6بخش تنظیم شده بود:
1)1مشخصات جمعیتشناسی :سن ،رشته تحصیلی و
وضعیت اقتصادی؛
2)2نه سؤال آگاهی تنظیم شده بهصورت چهار گزینهای؛
3)3هفت سؤال نگرشسنج بود که دریک طیف لیکرت 6
ال موافقم تا کام ً
گزینهای (کام ً
ال مخالفم) تنظیم شده
بود.
4)4هشت سؤال عوامل قادرکننده و گزینههای آن در یک
طیف (بله ،تا حدی ،خیر) تنظیم شده بود و عبارت
بودند از :قیمت سبزیجات ،میوه و مواد ضدعفونیکننده،
دسترسی به میوه و سبزیجات ،مهارت ضد عفونی و
آماده کردن سبزیجات و در دسترس بودن منابع برای
کسب اطالعات در زمینه میوه و سبزیجات؛
5)5شش سؤال عوامل تقویتکننده با گزینههایی تنظیم
شده در یک طیف (بلی ،تا حدی ،خیر) که عبارت بودند
از :بازخوردهای همکالسیها ،دوستان ،معلمان و والدین
نسبت به مصرف میوه و سبزیجات و همچنین تجارب
مثبت یا منفی فرد پس از مصرف میوه و سبزیجات
6)6نه سؤال عملکرد با گزینههای تنظیم شده از همیشه
تا هرگز.
قبل از تکمیل پرسشنامهها یک جلسه آموزشی برای
پرسشگران برگزار شد و در رابطه با قسمتهای مختلف
پرسشنامه و شیوه تکمیل آن به آنها آموزش داده شد.
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دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS18مورد تجزیه
و تحلیل آماری قرار گرفتند .بدین صورت که برای تعیین
همبستگی بین سازههای مدل پرسید و همچنین تعیین
همبستگی بین سازههای مدل پرسید با عملکرد از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد .بهمنظور ارائه مدل
پیشگوییکننده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی استفاده
شد .بهمنظور مقایسه میانگین نمره عملکرد بر حسب
گروه سنی ،وضعیت اقتصادی و رشته تحصیلی از آزمون
تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد .پرسشنامهها
بدون نام بوده و کلیه افراد بهصورت آگاهانه و با رضایت در
تحقیق شرکت کردند و اطالعات افراد بهصورت محرمانه نزد
پژوهشگران باقی خواهد ماند.
یافتهها
در این مطالعه  400دانشآموز دختر دبیرستانی مورد بررسی
قرار گرفتند .بر اساس یافتههای پژوهش ،میانگین سنی
دانشآموزان  16/11±1/076سال بود .رشته تحصیلی 117
نفر ( )%29/3دانشآموزان علوم انسانی 109 ،نفر ()%27/3
رشتههای عمومی 102 ،نفر ( )%25/5علوم تجربی و  72نفر
( )%18/0ریاضی بود .وضعیت اقتصادی  242نفر ()%60/5
در سطح متوسط 106 ،نفر ( )%26/5خوب و  52نفر
( )%13/0ضعیف بودند .میانگین نمره آگاهی دانشآموزان
 ،70/13±16/08میانگین نمره نگرش ،77/73±11/14
میانگین نمره عوامل قادرکننده  ،50/93±18/02میانگین
نمره عوامل تقویتکننده  72/ 75±15/42و میانگین نمره
عملکرد  61/ 66±15/66بود (دامنه نمرات بین  0تا 100
بود).
آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین تمام
سازههای مدل پرسید با یکدیگر و همچنین با عملکرد
همبستگی مستقیم و معنادار وجود دارد (جدول .)1بدین
صورت که با افزایش نمره سازههای مدل پرسید ،نمره
عملکرد نیز افزایش مییافت .بر اساس تجزیه و تحلیل
رگرسیون خطی ،عوامل تقویتکننده (r<0/0001؛
 ،)β=0/282قادرکننده (r<0/0001؛  )β=0/207و آگاهی
(r<0/0001؛  )β=0/117پیشگوییکننده عملکرد مصرف
میوه و سبزیجات هستند (جدول.)2
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بهمنظور جمعآوری دادهها ابتدا پرسشگران در مورد اهميت،
اهداف پژوهش حاضر و اهميت مشارکت دانشآموزان
آموزشهای الزم را ارائه نمودند و نحوه پاسخگویی به
سؤاالت برای دانشآموزان نیز شرح داده شد.
برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی
استفاده شد .بدین ترتیب که ابتدا پرسشنامه با استفاده از
کتب و منابع معتبر تهیهشده و سپس در اختیار اساتید و
کارشناسان آموزش بهداشت و تغذیه قرار گرفت و نظرات
آنها در پرسشنامه اعمال شد .برای تعیین پایایی پرسشنامه
از آزمون آلفایکرونباخ استفاده شد .بدین صورت که در یک
مطالعه اولیه (پایلوت) ،پرسشنامه در اختیار  20دانشآموزان
قرار داده شد و پس از تکمیل ،پایایی پرسشنامه با ضریب
آلفای ./72مورد تأیید قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل دادهها بدین صورت انجام شد .سؤاالت آگاهی
شامل  9سؤال بود که به پاسخهای صحیح کد یک و به
پاسخهای غلط کد صفر داده شد .بدین ترتیب ،دامنه نمرات
بین  0تا  9بوده و نمره نهایی از  100تراز شد .سؤاالت نگرش
دارای 7سؤال و گزینههای آن در یک طیف لیکرت  6گزینه
بود؛ که به گزینه کام ً
ال موافقم کد  ،5موافقم کد  ،4تا حدی
موافقم کد  3تا حدی مخالفم کد  ،2مخالفم کد  1و کام ً
ال
مخالفم کد صفر داده شد .بدین ترتیب دامنه نمرات بین 0
تا  35بوده و نمره نهایی از  100تراز شد .عوامل قادرکننده
دارای  8سؤال بود که به گزینه بله کد  ،2تا حدی کد  1و
خیر کد صفر داده شد؛ بدین ترتیب دامنه نمرات بین  0تا
 16بوده و نمره نهایی از  100تراز شد .عوامل تقویتکننده
دارای  6سؤال بود که به گزینه بله کد  ،2تا حدی کد ،1
خیر کد صفر داده شد .بدین ترتیب ،دامنه نمرات بین 0
تا  12بوده و نمره نهایی از  100تراز شد .عملکرد دارای
 9سؤال بوده که برای گزینه همیشه کد  ،3اغلب کد ،2
به ندرت کد  1و هرگز کد صفر در نظر گرفته شد؛ بدین
ترتیب دامنه نمرات بین  0تا  27بود و نمره نهایی از 100
تراز شد .در برخی سؤاالت کدگذاری معکوس انجام شد.
با توجه به این که دامنه میانگین نمرات آگاهی ،نگرش،
عوامل قادرکننده ،تقویتکننده و عملکرد بین  0تا 100
بود ،میانگینهای بین  0تا  33/99به عنوان ضعیف 34 ،تا
 67/99به عنوان متوسط و  68تا  100به عنوان مطلوب در
نظر گرفته شدند.
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جدول  .1ماتریس ضریب همبستگی عملکرد و سازههای مدل پرسید
نام متغیر

نگرش
عوامل
قادرکننده
عوامل
تقویتکننده
عملکرد

r

1

0/186

0/193

0/138

0/204

r

-

0/000

0/000

0/006

0/000

r

0/186

1

0/156

0/230

0/161

r

0/000

-

0/002

0/000

0/001

r

0/193

0/156

1

0/355

0/337

r

0/000

0/002

-

0/000

0/000

r

0/138

0/230

0/355

1

0/381

r

0/006

0/000

0/000

-

0/000

r

0/204

0/161

0/337

0/381

1

r

0/000

0/001

0/000

0/000

-

جدول  .2تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی سازههای مدل پرسید بر عملکرد مصرف میوه و سبزیجات
ضرایب استانداردشده

T

pvalue

آگاهی

/117

2/52

0/012

نگرش

/042

0/904

0/366

قادرکننده

/207

4/27

0/000

تقویتکننده

/282

5/76

0/000

آزمون تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد بین وضعیت
اقتصادی و عملکرد دانشآموزان ارتباط آماری معناداری
وجود دارد ( .r<0/0001،F=11/10بهطوریکه با بهبود
وضعیت اقتصادی میانگین نمره عملکرد افزایش مییابد.
همچنین آزمون توکی نشان داد میانگین نمره عملکرد
دانشآموزان با وضعیت اقتصادی متوسط بهطور معناداری
بیش از دانشآموزان با وضعیت اقتصادی ضعیف است
( .)r=0/004همچنین میانگین نمره عملکرد دانشآموزان
با وضعیت اقتصادی خوب بهطور معناداری بیش از
دانشآموزان با وضعیت اقتصادی ضعیف است (/0001
 )r<0و میانگین نمره عملکرد دانشآموزان با وضعیت
فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

اقتصادی خوب بهطور معناداری بیش از دانشآموزان با
وضعیت اقتصادی متوسط است ( )r=0/029آزمون تجزیه
و تحلیل واریانس نشان داد بین گروه سنی و میانگین نمره
عملکرد ارتباط آماری معناداری وجود ندارد (،F=0/152
 .)r=0/859آزمون تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد
بین میانگین نمره عملکرد و رشته تحصیلی ارتباط آماری
معناداری وجود دارد ( .)r= 0/015 ،F=3/55همچنین آزمون
تعقیبی توکی نشان داد میانگین نمره عملکرد دانشآموزان
رشته انسانی بهطور معناداری بیش از رشته تجربی است
(()r= 0/012جدول.)3
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آگاهی

آگاهی

نگرش

عوامل قادرکننده

عوامل تقویتکننده

عملکرد
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جدول  :3میانگین و انحرافمعیار عملکرد در زمینه مصرف میوه و سبزیجات بر حسب وضعیت اقتصادی ،گروه سنی و
رشته تحصیلی

گروه سنی

رشته
تحصیلی

ضعیف

52

53/84

19/64

متوسط

242

61/44

15/15

خوب

106

66/00

12/96

15-14

117

62/01

14/24

17-16

246

61/35

16/75

19-18

37

62/66

12/29

عمومی

109

62/75

13/57

تجربی

102

58/13

16/28

انسانی

117

64/60

15/18

ریاضی

72

60/23

17/55

بحث
در این مطالعه دانشآموزان دختر دبیرستانی از نظر
عملکرد در مورد میوهها و سبزیجات بر اساس سازههای
مدل پرسید مورد بررسی قرار گرفتند .عوامل تقویتکننده
مهمترین پیشگوییکننده عملکرد در زمینه مصرف میوه
و سبزیجات بود و به ترتیب عوامل قادرکننده و آگاهی
پیشگوییکنندههای بعدی عملکرد در زمینه مصرف میوه و
سبزیجات بودند .لذا به نظر میرسد انجام مداخالت مناسب
بهمنظور ارتقاء تقویتهای مثبت و کاهش تقویتهای
منفی ،ارتقاء سطح عوامل قادرکننده و ارتقاء سطح آگاهی از
عوامل مهم در افزایش سطح عملکرد تغذیهای دانشآموزان
در زمینه مصرف میوه و سبزیجات هستند.
در مطالعه حاضر نمره آگاهی دانشآموزان مطلوب بود که با
مطالعه هزاوه ای همخوانی دارد ( )9و این مطلب میتواند
نشاندهنده اطالعرسانی مناسب و آموزش مناسب در زمینه
میوه و سبزیجات باشد .در مطالعه هجکرام ( )17نیز آگاهی
دختران نوجوان درباره رژیم غذایی مطابق با استانداردهای
توصیهشده برای رژیم غذایی و سبک زندگی سالم بود .در
مطالعات هاشمی ( )18و پاکنهاد ( )19تأثیر برنامه مداخله
آموزشی در افزایش آگاهی نشان داده شده است .لذا به نظر
میرسد برنامههای موجود آگاهی نسبتاً مطلوبی در زمینه

F=11/10
r<0/0001

F=0/152
r=0/859

F=3/55
r=0/015

اهمیت میوه و سبزیجات در برنامه غذایی ایجاد نموده است.
در مطالعه حاضر با وجود مطلوببودن آگاهی نوجوانان در
زمینه تغذیه سالم ،دریافت تعداد واحدهای روزانه مواد
غذایی که برای این گروه سنی الزم است ،مطلوب نمیباشد.
به عبارتی دیگر ،عملکرد دانشآموزان مطابق دانش تغذیهای
آنان نیست و این بیانگر شکاف عمیق موجود بین آگاهی و
عملکرد است که با مطالعات هزاوهای ( ،)9امینی (،)20
هاشمی ( )19و صالحی ( )21همخوانی دارد .در مطالعه
جعفریراد ( )22نیز مشخص شد علیرغم وجود بازارهای
محلی بسیار زیاد و دسترسی مداوم به سبزیجات تازه با
قیمت مناسب ،مصرف این مواد غذایی به میزان قابلتوجهی
پایین بود .در مطالعه عباسیان ( )23میزان آگاهی بعد از
مداخله افزایش یافت؛ اما در میزان مصرف و عملکرد تغییر
معناداری وجود نداشت.
در مطالعه بیچ ( )14دانش و سطح مصرف نوجوانان در
مورد مصرف میوهها و سبزیجات پایین بود .اما نگرش آنها
در مورد یادگیری رفتارهای تغذیه ای سالم مطلوب بود؛ که
با مطالعه حاضر در مورد نگرش دانشآموزان مطابقت دارد
و اکثر دانشآموزان معتقد بودند که استفاده از میوهها و
سبزیجات برای سالمتی مناسب است که این امر با مطالعات
هزاوهای ( ،)9پاکنهاد ( )19و ناگو ( )24همخوانی داشت.
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نام متغیر
وضعیت
اقتصادی

تعداد

میانگین

انحرافمعیار

نتیجه آزمون
تجزیه و تحلیل واریانس
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با توجه به این که در مطالعات مختلف فواید مصرف میوه
و سبزیجات در زمینه کاهش زایمان زودرس ( )25تناسب
اندام ( ،)27-26کنترل بیماریهای قلبی ( )8و پیشگیری
از سرطان ( )28مشخص گردیده است ،پیشنهاد میشود در
مداخالت آموزشی بر فواید درکشده مصرف میوه و سبزیجات
تأکید شود و از طریق ارتقاء سطح منافع درکشده ،نگرش
در این زمینه را بهبود بخشید.
در مطالعه حاضر عوامل قادرکننده در سطح ضعیف بود.
از آنجایی که یکی از عواملی بر مصرف میوه و سبزیجات
قیمت آنها است و با توجه به این که در این مطالعه
اکثر دانشآموزان از آگاهی و نگرش مطلوبی برخوردار
بودند ولی از نظر درآمد خانوار ،بیشتر دانشآموزان دارای
وضعیت اقتصادی متوسط داشتند ،کاهش قیمت میوه و
سبزیجات میتواند منجر به افزایش مصرف آنان گردد .این
نتیجه با مطالعات میداو ،)29( 6امینی ( )20و صالحی ()21
همخوانی دارد .در مطالعه صالحی ( )21با افزایش سطح
دانش و منافع درکشده و کاهش موانع درکشده بر میزان
مصرف میوه و سبزی افزوده میشود که مهمترین عامل
بازدارنده ،موانع اقتصادی و مهمترین عامل تسهیلکننده،
سهولت دسترسی بیان شد .البته در برخی مطالعات
علیرغم فراهم بودن ( )22و فراهم شدن ( )23میوهها و
سبزیجات ،مصرف این مواد غذایی در سطح مطلوبی نبوده
است .در مطالعه ناگو ( )24اطمینان نداشتن از تمیز و سالم
بودن میوهها و سبزیها مانعی قوی برای مصرف نکردن
میوهها و سبزیها بود .به نظر میرسد عالوه بر فراهمنمودن
عوامل قادرکننده جهت مصرف میوه و سبزیجات ،باید از
طریق بهکارگیری روشهای استاندارد ضد عفونی میوه و
سبزیجات از تمیز و سالم بودن اطمینان ایجاد کرد و از این
طریق باعث افزایش مصرف میوه و سبزیجات شد .از طرفی
به نظر میرسد رژیمهای غذایی نامناسب مانند غذاهای
فوری (فست فودها) متأسفانه به یک ارزش تبدیل شده و
مصرف مواد غذایی ضروری مانند میوه و سبزیجات در بین
نوجوانان در خارج از منزل به نوعی یک رفتار ناهنجار تلقی
شده است .لذا انجام مطالعات و مداخالت جامعهشناسی و
ارتقاء سالمت مبتنی بر مدلها و نظریههای علمی در این
زمینه ضروری به نظر میرسد.
در مطالعه حاضر عوامل تقویتکننده مطلوب بود و همچنین

عوامل تقویتکننده مهمترین پیشگوییکننده عملکرد در
زمینه مصرف میوه و سبزیجات بود .لذا یافتههای مطالعه
حاضر بیانگر این موضوع است که در نوجوانان عادات
تغذیهای تحت تأثیر شرایط محیط اجتماعی و همساالن
آنها قرار دارد بهطوریکه تقویتهای مطلوب موجب ارتقاء
سطح عملکرد و تقویتهای نامطلوب موجب کاهش سطح
عملکرد مطلوب در این زمینه میشود .لذا پیشنهاد میشود
برنامههای مداخلهای جهت اصالح الگوی مصرف میوه و
سبزیجات با تأکید بر عوامل تقویتکننده صورت گیرد .زیرا
برای تأمین نیاز تعلق به گروه ،نوجوانان معموالً از الگوهای
رفتاری گروه همساالن پیروی میکنند .به عبارتی دیگر،
میبایست در اینگونه مداخالت برای تغییر رفتار نوجوانان،
رفتار گروهی را که نوجوان متعلق به آن است را نیز تغییر
داد تا بتوان تغییر رفتار مطلوب را ایجاد نمود .همچنین
برگزاری برنامههای آموزشی با استفاده از روشهای نوین در
زمینه فواید مصرف میوه و سبزیجات برای معلمان و والدین
دانشآموزان و گنجاندن متون آموزشی مرتبط با فواید میوه و
سبزیجات در کتابهای درسی دانشآموزان توصیه میشود
تا از این طریق به افزایش عوامل تقویتکننده مطلوب و
در نهایت به افزایش مصرف در دانشآموزان دست یافت.
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به خودگزارشدهی
عملکرد اشاره نمود .همچنین با توجه به این که معموالً
بخش زیادی از رژیم غذایی دانشآموزان (خرید مواد غذایی،
تهیه مواد غذایی و )...توسط خانوادهها تعیین میگردد،
نقش خانوادهها در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفت.
نتیجهگیری :به ترتیب عوامل تقویتکننده ،قادرکننده
و آگاهی مهمترین پیشگوییکننده عملکرد مصرف میوه
و سبزیجات بودند .وضعیت آگاهی ،نگرش و عوامل
تقویتکننده در سطح مطلوبی بود ،اما وضعیت عوامل
قادرکننده و عملکرد در سطح متوسط بود .با توجه به این که
وضعیت عملکرد دانشآموزان در سطح مطلوبی نیست و نظر
به همبستگی مستقیم بین سازههای مدل پرسید و عملکرد
دانشآموزان ،پیشنهاد میشود مداخالت مقتضی ،بهویژه
مداخالت آموزشی با تأکید بر سازههای مدل پرسید و بهویژه
عوامل تقویتکننده ،بهمنظور ارتقاء عملکرد مصرف میوه و
سبزیجات صورت گیرد و از این طریق عملکرد دانشآموزان
را در زمینه مصرف میوه و سبزیجات ارتقاء بخشید.
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