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پیش بینی  کننده های مصرف میوه 
و سبزیجات در دانش آموزان دختر 

دبیرستان های شهر قوچان بر اساس 
مدل پرسید 

هاشم حشمتی،1 ناصر بهنام پور،2 الهام همایی3 و سمانه خواجوی4

چکیده
زندگی  سبک  که  است  زندگی  از  مهم  دوره ای  نوجوانی  و هدف:  زمینه 
در آن شکل گرفته و تثبیت می شود، از طرفی عملکرد نوجوانان در زمینه 
هدف  با  پژوهش  این  نیست.  مطلوبی  در سطح  سبزیجات  و  میوه  مصرف 
تعیین پیش بینی کننده های مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر 

دبیرستانی بر اساس مدل پرسید انجام شده است.
مواد و روش ها: در این پژوهش مقطعی، 400 دانش آموز دختر دبیرستانی 
از  داده ها  شدند.  انتخاب  دومرحله ای  نمونه گیری  روش  به  قوچان  شهر 
طریق پرسشنامه خودایفای روا و پایا که مبتنی بر مدل پرسید تنظیم شده 
SPSS18 و  از نرم افزار آماری  بود، جمع آوری گردید. برای تفسیر داده ها 
روش های آماری توصیفی )میانگین، انحراف معیار، تعداد و درصد( و تحلیلی 
و  تجزیه  و  پیرسون  تحلیل رگرسیون خطی، ضریب همبستگی  و  )تجزیه 

تحلیل واریانس یک  طرفه( استفاده شد.
عوامل  بود.  سال   16/11±1/076 دانش آموزان  سنی  میانگین  یافته ها: 
 )β=0/207 ؛r<0/0001( قادرکننده ،)β=0/282 ؛r<0/0001( تقویت کننده
و آگاهی )r<0/0001؛ β=0/117( پیشگویی کننده عملکرد مصرف میوه و 
سبزیجات بودند. میانگین نمره آگاهی دانش آموزان 16/08±70/13، میانگین 
نمره نگرش 11/14±77/73، میانگین نمره عوامل قادرکننده 50/93±18/02، 
میانگین نمره عوامل تقویت کننده 15/42±72/75 و میانگین نمره عملکرد 
15/66±61/66 بود. بین تمام سازه های مدل پرسید با یکدیگر و همچنین با 

عملکرد همبستگی مستقیم و معنادار وجود داشت. 
نتیجه گیری: عوامل تقویت کننده، قادرکننده و آگاهی، به ترتیب، مهم ترین 
آگاهی،  بودند. وضعیت  و سبزیجات  میوه  پیشگویی کننده عملکرد مصرف 
نگرش و عوامل تقویت کننده در سطح مطلوبی بود. وضعیت عوامل قادرکننده 
و عملکرد در سطح متوسط بود. با توجه به همبستگی مستقیم بین سازه های 
مقتضی  مداخالت  می شود  پیشنهاد  دانش آموزان،  عملکرد  و  پرسید  مدل 
به ویژه مداخالت آموزشی با تأکید بر سازه های مدل پرسید و به ویژه عوامل 
تقویت کننده به منظور ارتقاء عملکرد مصرف میوه و سبزیجات صورت گیرد.

کلید واژه ها: مدل پرسید، میوه، سبزیجات، دانش آموزان دختر، پیش بینی 
کننده ها، رفتار تغذیه  ای. 
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Predictors of Fruit and 
Vegetable Consumption among 
Female High School Students 
Based on PRECEDE Model

Hashem Heshmati,1 Nasser Behnampour,2 Elham 
Homaei3&Samane Khajavi4

Abstract
Background and objective: Adolescence is a period of life that 
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 
factors (β=0.282; r<0.0001), enabling factors (β=0.207 P<0.0001) 
and knowledge (β=0.117; r<0.0001) were predictor factors for FVC. 
The mean score of knowledge was 70.13±16.08, the mean score of 
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 
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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مقدمه
نوجوانی دوره ای مهم از زندگی فرد به شمار می آید که فرد 
از طریق گذر از آن از کودکی به بزرگ سالی وارد می شود 
زندگی  در  و  می کند  کسب  را  کفایت هایی  و  توانایی ها  و 
و  باورها  از  بسیاری  می کند.  استفاده  آن ها  از  بزرگ سالی 
و  دوران شکل گرفته  این  در  غذایی  و  بهداشتی  عادت های 
این  در  ناسالم  زندگی  سبک  درصورتی که  می شود.  تثبیت 
باقی  زندگی  دوران  بقیه  برای  معموالً  شود،  تثبیت  دوران 
زیادی  بسیار  اهمیت  از  موضوع  این  لذا   .)2-1( می ماند 
برخوردار است؛ به طوری که امروزه در دنیا سالمت نوجوانان 
ویژه ای  تاکید  مورد  و  مطرح   مستقل  مطلبی  عنوان  به 
کشور  جمعیت  از  باالیی  درصد  طرفی  از  است.  قرارگرفته 
اهمیت  امر  این  که  می دهد  تشکیل  نوجوان  افراد  را  ایران 
از   .)2( است  ساخته  برجسته  بسیار  را  نوجوانان  موضوع 
سوی دیگر، این دوران زندگی برای ارائه اطالعات تغذیه ای 
و افزایش نگرش مثبت در مورد کلیه غذاها دورانی ایده آل 
افزایش  زمان  آن،  از  پیش  و  نوجوانی  سال های   .)3( است 
همراه  غذایی  نیازهای  و  اشتها  افزایش  با  که  هست  رشد 
است )4(. آگاهی صحیح، باور قوی و رفتار مناسب تغذیه ای 
عوامل مهمی برای خوب زیستن و برداشت کامل از شرایط 
موجود در زندگی است و به عبارتی خوب زیستن در گرو 
تغذیه صحیح است )5(. سوءتغذیه بر قدرت بدنی و ذهنی 
برنامه های  از  بهره گیری  باعث کاهش  و  تأثیر گذاشته  فرد 
که  است  حالی  در  این   .)6( می شود  آموزشی  و  تحصیلی 
معموالً رژیم غذایی خانواده ها 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 می دهد. در بین همه گروه های سنی، نوجوانان از لحاظ 
تغذیه غیرقابل قبول ترین وضعیت را دارند؛ کمبود ویتامین، 
شایع ترین  نوجوانان  بین  در  تیامین  و  ریبوفالوین  آهن، 
و  میوه  مصرف  افزایش   .)4( هستند  تغدیه ای  کمبودهای 
سبزی تا حداقل 5 وعده در روز می توانند در پیشگیری از 
عوامل خطر بیماری قلبی عروقی و فشارخون، سرطان ها و 
غیره  بسیار راهگشا باشند و مورد تأکید فراوان قرارگرفته 

است که در مطالعه هزاوه ای  این در حالی   .)8- 7( است 
 3 دانش آموزان  در  سبزی  و  میوه  مصرف  مجموع  متوسط 
از حداقل توصیه شده توسط هرم مواد  بود که کمتر  واحد 
غذایی است و بیش از 37/5% دانش آموزان در مورد تغذیه 
داده اند  نشان  مطالعات   .)9( داشتند  ضعیفی  آگاهی  سالم 
هندوستان،  مانند  پیشرفت،  حال  در  کشورهای  در  که 
بیماری های تغذیه ای و به ویژه بیماری های مرتبط با کمبود 
است  بسیار شایع  آهن  و  تیامین، کلسیم  آ،  و  ویتامین ث 
)10(. در مطالعه ای دیگری مشخص شد اسکوربوت در میان 
دانش آموزان پسر یکی از مدارس انگلستان وجود دارد و با 
بررسی هایی به عمل آمده مشخص شد که رژیم غذایی آن ها 

فاقد میوه و سبزیجات خام بوده است )11( . 
امروزه می توان نوع عادت غذایی نوجوانان را این گونه توصیف 
از  خارج  غذاخوردن،  کم  نامناسب،  غذایی  وعده های  کرد: 
خانه غذاخوردن و تغییر برنامه غذایی. این عادت ها بیشتر 
تحت تأثیر خانواده، گروه هم ساالن و رسانه های گروهی قرار 
دارند )3(. از طرفی دیگر، به منظور ارتقاء وضعیت تغذیه ای 
با رفتارهای آن ها ضروری  نوجوانان، بررسی عوامل مرتبط 
مطالعه  مدل های  کاربرد  راستا،  این  در  می رسد.  نظر  به 
در  مدل ها  مناسب ترین  از  یکی  که  می شود  توصیه  رفتار 
یکی  پرسید-پروسید1  مدل  است.  پرسید  مدل  زمینه  این 
پژوهشی  های  در  مدل  پرکاربردی  ترین  و  محبوب ترین  از 
آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت است )12(. اجزای پرسید 
عبارت  اند از: ساختارهای مستعدکننده2 )ویژگی های فردی 
انگیزه  ایجاد  بهداشتی  رفتار  اتخاذ  جهت  که  اجتماعی  و 
می کنند(، تقویت کننده3 )پاداش مادی و معنوی که باعث 
بروز مجدد رفتار بهداشتی و تداوم آن می گردد( و قادرکننده4 
هر  یا  بهداشتی  رفتارهای  بروز  که  محیطی  )ویژگی های 
مهارتی را در فرد تسهیل می کند(، در تشخیص و ارزشیابی 

آموزشی_محیطی5 )13(. 
نسبت  دانش آموزان  نگرش  و  آگاهی  مطالعات  برخی  در 
سبزیجات  و  میوه  مصرف  و  سالم)9(  ای  تغذیه  رفتارهای 
نامطلوبی  سطح  در  آنان  عملکرد  اما   ،)14( بود  مطلوب 
مردان  غذایی  رژیم  بررسی  به  که  مطالعه ای  در   .)9( بود 

1- PRECEDE-PROCEED 
2- Predisposing
3- Reinforcing
4- Enabling
5- Constructs in Educational Diagnosis and Evaluation
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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 
هستند،  شیمیایی  مواد  و  آفت  کش  حاوی  سبزیجات  و 
میوه جات کیفیت و طعم مطلوبی ندارند و درک این موضوع 
که میوه و سبزیجات مغذی هستند اما تأثیرات منفی آن ها 
تقویت کننده شامل نخریدن  بود. )ب( عوامل  بیشتر است، 
میوه و سبزیجات توسط هم  اتاقی، مصرف میوه و سبزیجات 
مزه  و  طعم  تجربه  و  هم  اتاقی ها  توسط  خریداری شده 
نامطلوب میوه و سبزیجات بود. )ج( عوامل قادرکننده شامل 
سبزیجات  و  میوه  که  فروشگاه های  وجود  دسترسی،  عدم 
فروشگاه ها،  به  نبود سیستم حمل ونقل  نمی فروختند،  تازه 
گرانی، فاسدشدنی بودن میوه و سبزیجات، محدودیت های 
زمانی برای خرید و نبود زمین برای کاشت )15(. در مطالعه 
دیگری که با عنوان پیش بینی کننده های تماشاي تلویزیون، 
بازی های رایانه ای و ویدئویي در نوجوانان شهر تبریز انجام 
مؤثر بر  یک پیش بینی  کننده  عنوان  به  خودکارآمدي  شد، 

رفتارهاي نشسته و ساکن نوجوانان شناخته شد )16(.
عالوه بر عوامل آگاهی و نگرش مطلوب و عملکرد نامطلوب، 
به نظر می رسد عوامل دیگری در تعیین رفتار نقش دارند. 
طریق  از  رفتار  این  مطالعه  شد  ذکر  که  همان طور  لذا 
یکی  که  می رسد؛  نظر  به  ضروری  رفتار  مطالعه  مدل های 
از مناسب ترین مدل ها در این زمینه مدل پرسید است. بر 
مدل  از  مطالعه ای  تاکنون  شده  انجام  بررسی های  اساس 
مصرف  زمینه  در  دانش آموزان  رفتار  بررسی  برای  پرسید 
اهمیت  به  با توجه  نگرفته است.  میوه و سبزیجات صورت 
این  دختر،  دانش  آموزان  بین  در  و سبزیجات  میوه  مصرف 
پژوهش با هدف تعیین پیش بینی کننده های مصرف میوه و 
سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر قوچان 

بر اساس مدل پرسید طراحی و اجرا شد. 

مواد و روش ها
انجام  نوع مقطعی است که در سال 1392  از  این مطالعه 
شد. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر 
قوچان بود. معیار ورود به پژوهش، دانش آموزان مشغول به 
دبیرستان های  چهارم  و  سوم  دوم،  اول،  سال های  تحصیل 
دخترانه بودند. دانش آموزانی که تحت درمان بودند یا رژیم 
شدند.  خارج  مطالعه  از  می کردند  رعایت  را  معینی  غذایی 

=N   انجام  حجم نمونه با توجه به رابطه محاسبه  
شد. که در این رابطه Z= 1/96 ،16S= /7 و 1d=/7 در نظر 
گرفته شد. در نتیجه، حجم نمونه 370 نفر برآورد گردید 
که به منظور افزایش توان آزمون 400 نفر مورد بررسی قرار 

گرفتند.
استفاده  دومرحله  ای  نمونه گیری  روش  از  مطالعه  این  در 
شد. بدین صورت که هر دبیرستان به عنوان یک خوشه در 
نظر گرفته شد و از بین 11 دبیرستان دخترانه دولتی شهر 
قوچان، 4 دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس 
مدرسه  هر  در  نمونه ها  تعداد  خوشه  هر  حجم  اساس  بر 
روش  به  و  حجم(  با  متناسب  )تخصیص  گردید  مشخص 
دانش آموزان،  فهرست  اساس  بر  تصادفی ساده  نمونه گیری 
نمونه ها انتخاب شدند. در نهایت 400 دانش آموز دختر به 

عنوان نمونه انتخاب شدند. 
 39 بر  مشتمل  خودایفا  پرسشنامه  داده ها  گردآوری  ابزار 

سؤال بود که در 6 بخش تنظیم شده بود:
و ( 1 تحصیلی  رشته  سن،  جمعیت  شناسی:  مشخصات 

وضعیت اقتصادی؛
نه سؤال آگاهی تنظیم شده به صورت چهار گزینه ای؛( 2
3 ) 6 لیکرت  طیف  دریک  که  بود  نگرش سنج  سؤال  هفت 

شده  تنظیم  مخالفم(  کاماًل  تا  موافقم  )کاماًل  گزینه ای 
بود. 

هشت سؤال عوامل قادرکننده و گزینه های آن در یک ( 4
عبارت  و  بود  شده  تنظیم  خیر(  حدی،  تا  )بله،  طیف 
بودند از: قیمت سبزیجات، میوه و مواد ضدعفونی کننده، 
و  عفونی  ضد  مهارت  سبزیجات،  و  میوه  به  دسترسی 
آماده کردن سبزیجات و در دسترس بودن منابع برای 

کسب اطالعات در زمینه میوه و سبزیجات؛
تنظیم ( 5 گزینه هایی  با  تقویت کننده  عوامل  سؤال  شش 

شده در یک طیف )بلی، تا حدی، خیر( که عبارت بودند 
از: بازخوردهای همکالسی ها، دوستان، معلمان و والدین 
نسبت به مصرف میوه و سبزیجات و همچنین تجارب 

مثبت یا منفی فرد پس از مصرف میوه و سبزیجات 
از همیشه ( 6 تنظیم شده  گزینه های  با  عملکرد  نه سؤال 

تا هرگز. 
برای  آموزشی  جلسه  یک  پرسشنامه ها  تکمیل  از  قبل 
مختلف  قسمت های  با  رابطه  در  و  شد  برگزار  پرسشگران 
شد.  داده  آموزش  آن ها  به  آن  تکمیل  شیوه  و  پرسشنامه 

ناصر بهنام پور و همکاران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.i
he

ps
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

http://journal.ihepsa.ir/article-1-102-fa.html


9

سال اول . شماره 4 . زمستان 1392

به منظور جمع آوری داده ها ابتدا پرسشگران در مورد اهمیت، 
اهداف پژوهش حاضر و اهمیت مشارکت دانش آموزان 
نمودند و نحوه پاسخ گویی به  ارائه  را  الزم  آموزش های 

سؤاالت برای دانش آموزان نیز شرح داده شد.
محتوایی  روایی  روش  از  پرسشنامه  روایی  تعیین  برای 
استفاده شد. بدین ترتیب که ابتدا پرسشنامه با استفاده از 
کتب و منابع معتبر تهیه شده و سپس در اختیار اساتید و 
کارشناسان آموزش بهداشت و تغذیه قرار گرفت و نظرات 
آن ها در پرسشنامه اعمال شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه 
از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. بدین صورت که در یک 
مطالعه اولیه )پایلوت(، پرسشنامه در اختیار 20 دانش آموزان 
قرار داده شد و پس از تکمیل، پایایی پرسشنامه با ضریب 

آلفای72/. مورد تأیید قرار گرفت. 
تجزیه و تحلیل داده ها بدین صورت انجام شد. سؤاالت آگاهی 
به  و  یک  کد  پاسخ های صحیح  به  که  بود  سؤال   9 شامل 
پاسخ های غلط کد صفر داده شد. بدین ترتیب، دامنه نمرات 
بین 0 تا 9 بوده و نمره نهایی از 100 تراز شد. سؤاالت نگرش 
دارای7 سؤال و گزینه های آن در یک طیف لیکرت 6 گزینه 
بود؛ که به گزینه کاماًل موافقم کد 5، موافقم کد 4، تا حدی 
موافقم کد 3 تا حدی مخالفم کد 2، مخالفم کد 1 و کاماًل 
مخالفم کد صفر داده شد. بدین ترتیب دامنه نمرات بین 0 
تا 35 بوده و نمره نهایی از 100 تراز شد. عوامل قادرکننده 
دارای 8 سؤال بود که به گزینه بله کد 2، تا حدی کد 1 و 
خیر کد صفر داده شد؛ بدین ترتیب دامنه نمرات بین 0 تا 
16 بوده و نمره نهایی از 100 تراز شد. عوامل تقویت کننده 
دارای 6 سؤال بود که به گزینه بله کد 2، تا حدی کد 1، 
خیر کد صفر داده شد. بدین ترتیب، دامنه نمرات بین 0 
تراز شد. عملکرد دارای  از 100  نهایی  نمره  و  بوده  تا 12 
اغلب کد 2،  برای گزینه همیشه کد 3،  بوده که  9 سؤال 
به ندرت کد 1 و هرگز کد صفر در نظر گرفته شد؛ بدین 
ترتیب دامنه نمرات بین 0 تا 27 بود و نمره نهایی از 100 
شد.  انجام  معکوس  کدگذاری  سؤاالت  برخی  در  شد.  تراز 
نگرش،  آگاهی،  نمرات  میانگین  دامنه  که  این  به  توجه  با 
 100 تا   0 بین  عملکرد  و  تقویت کننده  قادرکننده،  عوامل 
بود، میانگین های بین 0 تا 33/99 به عنوان ضعیف، 34 تا 
67/99 به عنوان متوسط و 68 تا 100 به عنوان مطلوب در 

نظر گرفته شدند. 

داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 مورد تجزیه 
و تحلیل آماری قرار گرفتند. بدین صورت که برای تعیین 
تعیین  همچنین  و  پرسید  مدل  سازه های  بین  همبستگی 
همبستگی بین سازه های مدل پرسید با عملکرد از ضریب 
مدل  ارائه  به منظور  شد.  استفاده  پیرسون  همبستگی 
پیشگویی کننده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی استفاده 
حسب  بر  عملکرد  نمره  میانگین  مقایسه  به منظور  شد. 
آزمون  از  تحصیلی  رشته  و  اقتصادی  وضعیت  سنی،  گروه 
تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. پرسشنامه ها 
بدون نام بوده و کلیه افراد به صورت آگاهانه و با رضایت در 
تحقیق شرکت کردند و اطالعات افراد به صورت محرمانه نزد 

پژوهشگران باقی خواهد ماند.

یافته ها
در این مطالعه 400 دانش آموز دختر دبیرستانی مورد بررسی 
سنی  میانگین  پژوهش،  یافته های  اساس  بر  گرفتند.  قرار 
دانش آموزان 1/076±16/11 سال بود. رشته تحصیلی 117 
نفر )29/3%( دانش آموزان علوم انسانی، 109 نفر )%27/3( 
رشته های عمومی، 102 نفر )25/5%( علوم تجربی و 72 نفر 
)18/0%( ریاضی بود. وضعیت اقتصادی 242 نفر )%60/5( 
نفر   52 و  خوب   )%26/5( نفر   106 متوسط،  سطح  در 
)13/0%( ضعیف بودند. میانگین نمره آگاهی دانش آموزان 
 ،77/73±11/14 نگرش  نمره  میانگین   ،70/13±16/08
میانگین  قادرکننده 50/93±18/02،  نمره عوامل  میانگین 
نمره عوامل تقویت کننده 15/42±75 /72 و میانگین نمره 
عملکرد 15/66±66 /61 بود )دامنه نمرات بین 0 تا 100 

بود(.
تمام  بین  داد  نشان  پیرسون  همبستگی  ضریب  آزمون 
عملکرد  با  همچنین  و  یکدیگر  با  پرسید  مدل  سازه های 
همبستگی مستقیم و معنادار وجود دارد )جدول1(. بدین 
نمره  پرسید،  مدل  سازه های  نمره  افزایش  با  که  صورت 
تحلیل  و  تجزیه  اساس  بر  می یافت.  افزایش  نیز  عملکرد 
)r<0/0001؛  تقویت کننده  عوامل  خطی،  رگرسیون 
β=0/282(، قادرکننده )r<0/0001؛ β=0/207( و آگاهی 
مصرف  عملکرد  پیشگویی کننده   )β=0/117 ؛r<0/0001(

میوه و سبزیجات هستند )جدول2(.

پیش بینی  کننده های مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر قوچان بر اساس مدل پرسید 
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جدول 1. ماتریس ضریب همبستگی عملکرد و سازه های مدل پرسید

عملکردعوامل تقویت کنندهعوامل قادرکنندهنگرشآگاهینام متغیر

آگاهی
r10/1860/1930/1380/204
r-0/0000/0000/0060/000

نگرش
r0/18610/1560/2300/161
r0/000-0/0020/0000/001

عوامل 
قادرکننده

r0/1930/15610/3550/337
r0/0000/002-0/0000/000

عوامل 
تقویت کننده

r0/1380/2300/35510/381
r0/0060/0000/000-0/000

عملکرد
r0/2040/1610/3370/3811
r0/0000/0010/0000/000-

جدول 2. تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی سازه های مدل پرسید بر عملکرد مصرف میوه و سبزیجات

Tpvalueضرایب استانداردشده

1172/520/012/آگاهی

0420/9040/366/نگرش

2074/270/000/قادرکننده

2825/760/000/تقویت کننده

وضعیت  بین  داد  نشان  واریانس  تحلیل  و  تجزیه  آزمون 
معناداری  آماری  ارتباط  دانش آموزان  عملکرد  و  اقتصادی 
بهبود  با  به طوری که   .r<0/0001،F=11/10( دارد  وجود 
می یابد.  افزایش  عملکرد  نمره  میانگین  اقتصادی  وضعیت 
عملکرد  نمره  میانگین  داد  نشان  توکی  آزمون  همچنین 
دانش آموزان با وضعیت اقتصادی متوسط به طور معناداری 
است  ضعیف  اقتصادی  وضعیت  با  دانش آموزان  از  بیش 
دانش آموزان  عملکرد  نمره  میانگین  همچنین   .)r=0/004(
از  بیش  معناداری  به طور  خوب  اقتصادی  وضعیت  با 
/0001( است  ضعیف  اقتصادی  وضعیت  با  دانش آموزان 

وضعیت  با  دانش آموزان  عملکرد  نمره  میانگین  و   )r<0

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

)r= 0/012()جدول3(. 

ناصر بهنام پور و همکاران
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جدول 3: میانگین و انحراف معیار عملکرد در زمینه مصرف میوه و سبزیجات بر حسب وضعیت اقتصادی، گروه سنی و 
رشته تحصیلی

نتیجه آزمون انحراف معیارمیانگینتعدادنام متغیر
تجزیه و تحلیل واریانس

وضعیت 
اقتصادی

5253/8419/64ضعیف
F=11/10
r<0/0001 24261/4415/15متوسط

10666/0012/96خوب

گروه سنی

15-1411762/0114/24
F=0/152
r=0/859 17-1624661/3516/75

19-183762/6612/29

رشته 
تحصیلی

10962/7513/57عمومی

F=3/55
r=0/015

10258/1316/28تجربی

11764/6015/18انسانی

7260/2317/55ریاضی

بحث 
نظر  از  دبیرستانی  دختر  دانش آموزان  مطالعه  این  در 
سازه های  اساس  بر  سبزیجات  و  میوه ها  مورد  در  عملکرد 
مدل پرسید مورد بررسی قرار گرفتند. عوامل تقویت کننده 
میوه  مصرف  زمینه  در  عملکرد  پیشگویی کننده  مهم ترین 
آگاهی  و  قادرکننده  عوامل  ترتیب  به  و  بود  سبزیجات  و 
پیشگویی کننده های بعدی عملکرد در زمینه مصرف میوه و 
سبزیجات بودند. لذا به نظر می رسد انجام مداخالت مناسب 
تقویت های  کاهش  و  مثبت  تقویت های  ارتقاء  به منظور 
منفی، ارتقاء سطح عوامل قادرکننده و ارتقاء سطح آگاهی از 
عوامل مهم در افزایش سطح عملکرد تغذیه ای دانش آموزان 

در زمینه مصرف میوه و سبزیجات هستند. 
در مطالعه حاضر نمره آگاهی دانش آموزان مطلوب بود که با 
مطالعه هزاوه ای همخوانی دارد )9( و این مطلب می تواند 
نشان دهنده اطالع رسانی مناسب و آموزش مناسب در زمینه 
میوه و سبزیجات باشد. در مطالعه هجکرام )17( نیز آگاهی 
دختران نوجوان درباره رژیم غذایی مطابق با استانداردهای 
توصیه شده برای رژیم غذایی و سبک زندگی سالم بود. در 
مطالعات هاشمی )18( و پاک نهاد )19( تأثیر برنامه مداخله 
آموزشی در افزایش آگاهی نشان داده شده است. لذا به نظر 
می رسد برنامه های موجود آگاهی نسبتاً مطلوبی در زمینه 

اهمیت میوه و سبزیجات در برنامه غذایی ایجاد نموده است. 
در مطالعه حاضر با وجود مطلوب  بودن آگاهی نوجوانان در 
مواد  روزانه  واحدهای  تعداد  دریافت  سالم،  تغذیه  زمینه 
غذایی که برای این گروه سنی الزم است، مطلوب نمی باشد. 
به عبارتی دیگر، عملکرد دانش آموزان مطابق دانش تغذیه ای 
آنان نیست و این بیانگر شکاف عمیق موجود بین آگاهی و 
 ،)20( امینی   ،)9( هزاوه ای  مطالعات  با  که  است  عملکرد 
مطالعه  در  دارد.  همخوانی   )21( صالحی  و   )19( هاشمی 
جعفری  راد )22( نیز مشخص شد علی رغم وجود بازارهای 
با  تازه  سبزیجات  به  مداوم  دسترسی  و  زیاد  بسیار  محلی 
قیمت مناسب، مصرف این مواد غذایی به میزان قابل توجهی 
از  بعد  آگاهی  بود. در مطالعه عباسیان )23( میزان  پایین 
مداخله افزایش یافت؛ اما در میزان مصرف و عملکرد تغییر 

معناداری وجود نداشت.
در  نوجوانان  مصرف  سطح  و  دانش   )14( بیچ  مطالعه  در 
مورد مصرف میوه ها و سبزیجات پایین بود. اما نگرش آن ها 
در مورد یادگیری رفتارهای تغذیه ای سالم مطلوب بود؛ که 
با مطالعه حاضر در مورد نگرش دانش آموزان مطابقت دارد 
و  میوه ها  از  استفاده  که  بودند  معتقد  دانش آموزان  اکثر  و 
سبزیجات برای سالمتی مناسب است که این امر با مطالعات 
هزاوه  ای )9(، پاک نهاد )19( و ناگو )24( همخوانی داشت. 

پیش بینی  کننده های مصرف میوه و سبزیجات در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر قوچان بر اساس مدل پرسید 
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با توجه به این که در مطالعات مختلف فواید مصرف میوه 
و سبزیجات در زمینه کاهش زایمان زودرس )25( تناسب 
اندام )26-27(، کنترل بیماری های قلبی )8( و پیشگیری 
از سرطان )28( مشخص گردیده است، پیشنهاد می شود در 
مداخالت آموزشی بر فواید درک شده مصرف میوه و سبزیجات 
تأکید شود و از طریق ارتقاء سطح منافع درک شده، نگرش 

در این زمینه را بهبود بخشید. 
بود.  ضعیف  سطح  در  قادرکننده  عوامل  حاضر  مطالعه  در 
بر مصرف میوه و سبزیجات  از عواملی  آنجایی که یکی  از 
مطالعه  این  در  که  این  به  توجه  با  و  است  آن ها  قیمت 
برخوردار  مطلوبی  نگرش  و  آگاهی  از  دانش آموزان  اکثر 
از نظر درآمد خانوار، بیشتر دانش آموزان دارای  بودند ولی 
و  میوه  قیمت  کاهش  داشتند،  متوسط  اقتصادی  وضعیت 
سبزیجات می تواند منجر به افزایش مصرف آنان گردد. این 
نتیجه با مطالعات میداو6 )29(، امینی )20( و صالحی )21( 
سطح  افزایش  با   )21( صالحی  مطالعه  در  دارد.  همخوانی 
دانش و منافع درک شده و کاهش موانع درک  شده بر میزان 
عامل  مهم ترین  که  می شود  افزوده  سبزی  و  میوه  مصرف 
تسهیل کننده،  عامل  مهم ترین  و  اقتصادی  موانع  بازدارنده، 
مطالعات  برخی  در  البته  شد.  بیان  دسترسی  سهولت 
و  میوه ها   )23( فراهم شدن  و   )22( بودن  فراهم  علی رغم 
سبزیجات، مصرف این مواد غذایی در سطح مطلوبی نبوده 
است. در مطالعه ناگو )24( اطمینان نداشتن از تمیز و سالم 
نکردن  مصرف  برای  قوی  مانعی  سبزی ها  و  میوه ها  بودن 
میوه ها و سبزی ها بود. به نظر می رسد عالوه بر فراهم  نمودن 
از  باید  و سبزیجات،  میوه  قادرکننده جهت مصرف  عوامل 
و  میوه  عفونی  ضد  استاندارد  روش های  به کارگیری  طریق 
سبزیجات از تمیز و سالم بودن اطمینان ایجاد کرد و از این 
طریق باعث افزایش مصرف میوه و سبزیجات شد. از طرفی 
غذاهای  مانند  نامناسب  غذایی  رژیم های  می رسد  نظر  به 
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 جامعه شناسی و 
ارتقاء سالمت مبتنی بر مدل ها و نظریه های علمی در این 

زمینه ضروری به نظر می رسد. 
در مطالعه حاضر عوامل تقویت کننده مطلوب بود و همچنین 

6- Middaugh

در  عملکرد  پیشگویی کننده  مهم ترین  تقویت کننده  عوامل 
یافته های مطالعه  لذا  بود.  زمینه مصرف میوه و سبزیجات 
عادات  نوجوانان  در  که  است  موضوع  این  بیانگر  حاضر 
هم ساالن  و  اجتماعی  محیط  شرایط  تأثیر  تحت  تغذیه ای 
آن ها قرار دارد به طوری که تقویت های مطلوب موجب ارتقاء 
سطح عملکرد و تقویت های نامطلوب موجب کاهش سطح 
عملکرد مطلوب در این زمینه می شود. لذا پیشنهاد می شود 
و  میوه  مصرف  الگوی  اصالح  جهت  مداخله ای  برنامه های 
سبزیجات با تأکید بر عوامل تقویت کننده صورت گیرد. زیرا 
برای تأمین نیاز تعلق به گروه، نوجوانان معموالً از الگوهای 
دیگر،  عبارتی  به  می کنند.  پیروی  هم ساالن  گروه  رفتاری 
می بایست در این گونه مداخالت برای تغییر رفتار نوجوانان، 
رفتار گروهی را که نوجوان متعلق به آن است را نیز تغییر 
همچنین  نمود.  ایجاد  را  مطلوب  رفتار  تغییر  بتوان  تا  داد 
برگزاری برنامه های آموزشی با استفاده از روش های نوین در 
زمینه فواید مصرف میوه و سبزیجات برای معلمان و والدین 
دانش آموزان و گنجاندن متون آموزشی مرتبط با فواید میوه و 
سبزیجات در کتاب های درسی دانش آموزان توصیه می شود 
و  مطلوب  تقویت کننده  عوامل  افزایش  به  طریق  این  از  تا 
یافت.  دانش آموزان دست  در  مصرف  افزایش  به  نهایت  در 
به خودگزارش دهی  می توان  مطالعه  این  محدودیت های  از 
معموالً  که  این  به  توجه  با  همچنین  نمود.  اشاره  عملکرد 
بخش زیادی از رژیم غذایی دانش آموزان )خرید مواد غذایی، 
می گردد،  تعیین  خانواده ها  توسط  و...(  غذایی  مواد  تهیه 

نقش خانواده ها در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفت. 
قادرکننده  تقویت کننده،  عوامل  ترتیب  به  نتیجه گیری: 
میوه  مصرف  عملکرد  پیشگویی کننده  مهم ترین  آگاهی  و 
عوامل  و  نگرش  آگاهی،  وضعیت  بودند.  سبزیجات  و 
عوامل  وضعیت  اما  بود،  مطلوبی  سطح  در  تقویت کننده 
قادرکننده و عملکرد در سطح متوسط بود. با توجه به این که 
وضعیت عملکرد دانش آموزان در سطح مطلوبی نیست و نظر 
به همبستگی مستقیم بین سازه های مدل پرسید و عملکرد 
به ویژه  مقتضی،  مداخالت  می شود  پیشنهاد  دانش آموزان، 
مداخالت آموزشی با تأکید بر سازه های مدل پرسید و به ویژه 
عوامل تقویت کننده، به منظور ارتقاء عملکرد مصرف میوه و 
سبزیجات صورت گیرد و از این طریق عملکرد دانش آموزان 
بخشید. ارتقاء  سبزیجات  و  میوه  مصرف  زمینه  در  را 
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سپاسگزاری
وسیله از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي  بدین 
همکاري  مطالعه  اجرای  در  گلستان و کلیه افرادي که 

نموده اند صمیمانه تشکر و قدرداني می گردد.
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