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Abstract
Background and Objective: As an essential element of health promotion
programs, nutritional education improves the nutrition behaviors of students. The
present study examined the effect of using the transtheoretical model in students
breakfast consumption.
Methods: This semi-experimental study was performed on 290 first level students
of secondary school in Jiroft city. At the begining they were put into two experimental
and control groups using multi-stages sampleing and structured questionnaire that
included: items on demographic information, stages of change, self-efficacy, decisional
balance and breakfast intake. Data were collected before and after three months.
Results: The mean age of students was 13/74±387 and girls and boys ratio was
equivalent. Interventional results show significant average increasing of balancing
decision from 31 to 46 and self-efficiency from 27 to 34. (0/001>P)
Conclusion: The findings proved that TTM was a useful model that can be
applied to dietary behavior change such as breakfast consumption.
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مقالۀ پژوهشی

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

الگوی فرانظریهای بر خودکارآمدی و موازنۀ تصمیمگیری مصرف صبحانه
اثر آموزش مبتنی بر مدلاریان
در دانشآموزان دورۀ راهنمایی

رضا پورنارانی ،1الله حسنی ،2تیمور آقامالیی ،2شکراهلل محسنی

2

 .2گروه آموزش بهداشت ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
 .1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقای سالمت ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران

چکیده

تاریخچۀ مقاله

زمینه و هدف :آموزش تغذیه ،جزء کلیدی برنامههای ارتقای سالمت بوده و به بهبود رفتارهای تغذیهای

دریافت1315/03/22 :

دانشآموزان منجر میشود .پژوهش حاضر بهمنظور تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظریهای نسبت به
مصرف صبحانه در دانشآموزان انجام شد.

انتشار آنالین1316/06/02 :

مواد و روشها :این مطالعۀ نیمهتجربی روی تعداد  190دانشآموز دورۀ اول متوسطه ( 12/7درصد پسر

پذیرش1316/02/02 :
IJHEHP 2017; 10(2): 102-112

نویسنده مسئول:
دکتر الله حسنی

و  84/1درصد دختر) شهر جیرفت در دو گروه  281نفری مداخله و مقایسه انجام شد .افراد از طریق
نمونهگیری چند مرحلهای انتخاب شدند .مداخلۀ آموزشی براساس سازههای خودکارآمدی و موازنۀ
تصمیمگیری از الگوی فرانظریهای انجام گرفت .دادهها پیش و 1ماه پس از آموزش ،گردآوری شد و با استفاده
از نرمافزار آماری  SPSSنسخۀ  21و آزمونهای ویلکاکسون و من ـ ویتنی تجزیهوتحلیل شد.

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در

یافتهها :میانگین سنی دانشآموزان  21/78±./147و نسبت دختر و پسر با هم برابر بود .نتایج مداخله حاکی

ارتقای سالمت ،دانشکدۀ بهداشت،

از افزایش معنیدار میانۀ نمرۀ موازنۀ تصمیمگیری از  12به  81و خودکارآمدی از  17به  18پس از مداخله بوده
است .همچنین میانۀ نمرۀ گروه مقایسه افزایش بسیار اندک و معنیدار داشته است (.)P > 0/002

بندرعباس ،ایران

نتیجهگیری :در این مطالعه آموزش بر ارتقای خودکارآمدی و موازنۀ تصمیمگیری نسبت به مصرف

تلفن076-33333533 :

صبحانه در دانشآموزان تأثیر مثبتی داشته است؛ لذا مداخالت آموزشی جهت ارتقای خودکارآمدی در
زمینههای مختلف بهداشتی قویاً توصیه میشود.

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،

پست الکترونیک:
7hassani1969@gmail.com

کلمات کلیدی :الگوی فرانظریهای ،دانشآموزان ،صبحانه
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجلۀ آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

مقدمه
نوجوانی از پرچالشترین دورههای رشد انسان بهشمار میآید

است که چاقی و اضافهوزن از جمله عوامل خطرساز ایجاد و

( .)1در این دورۀ تکاملی ،تغییراتی در وضعیت بدن ،تفکر و روابط

گسترش بیماریهای مزمن محسوب میشوند ( )5و این بیماریها،

اجتماعی بهوجود میآید و فرد به تکامل جسمی ،روانی و جنسی
دست مییابد و بهتدریج مسئولیت سالمت خود را بهعهده میگیرد

بهعلت باال بودن هزینههای بهداشتی ،بار اقتصادی سنگینی بر
کشورها وارد میسازند .بهطور مثال تحقیقات نشان داده است که
تنها در مورد بیماری دیابت نوع دوم که با کاهش فعالیت جسمی و
تغذیۀ نامناسب در ارتباط است ،کل هزینههایی که برای این
بیماری در تمام دنیا صرف میشود ،بیش از  211میلیارد دالر در
سال بوده و تخمین زده میشود که این هزینهها تا سال  1010به

( .)2تغییرات ایجادشده در دوران نوجوانی ،نوجوانان را در معرض
خطر گسترش رفتارهای پرخطر بهداشتی از قبیل بیتحرکی و
عادات تغذیهای نامناسب قرار میدهد ( .)3امروزه بهخوبی ثابت
شده است که عادات ضعیف غذایی در این گروه سنی مستقیم ًا با
بروز برخی مشکالت جدی سالمتی در آیندۀ این افراد ،مثل چاقی،

 291میلیارد دالر افزایش پیدا کند (.)6

افزایش چربی خون و دیابت در ارتباط است ( .)4این در حالی
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اطالعات مقاله
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تابستان 9316

علم هش
فصلنامۀ ی ژپو ی

مطالعات مختلف نشان دادهاند که میزان حذف صبحانه در
بین کودکان و بزرگساالن رو به افزایش است ( .)7میزان مصرف
صبحانه در جمعیتهای مختلف متفاوت است از  2/7تا  10درصد
گزارش شده است ( .)3بررسیهای صورتگرفته در ایران نشان
دادهاند که  %4دانشآموزان لنگرود ( %21/1 )1دانشآموزان در

آنها بستگی دارد .در مطالعۀ  Rahimiو همکاران ()2192
همبستگی معنیداری بین میانگین موانع درکشده و خودکارآمدی
دانشآموزان در مصرف صبحانه وجود داشت .ضمناً نتایج مطالعۀ
آنها نشان داد کاهش موانع درکشده و اولویتها و تقاضاهای
رقابتکننده میتواند پیشبینیکنندۀ مناسبی در راستای افزایش

ارومیه ( %21/41 )10دختران دانشآموز اردبیلی ( )11بدون خوردن

مصرف صبحانه باشد (.)23

صبحانه به مدرسه میروند .نکتۀ مهم آن هست که با افزایش سن
دانشآموزان و وضعیت پایین اقتصادی و اجتماعی دانشآموزان

با وجود میزان باالی مصرف نکردن صبحانه در بین
دانشآموزان کشور ،بیشتر مطالعات انجامشده در ایران به بررسی

فراوانی مصرف نکردن صبحانه بیشتر شده است (.)12

وضعیت کلی دریافت صبحانه ( )24و مواردی چون رابطۀ مصرف

کاهش بیماریها و مرگومیر است ( .)13جهت اصالح رفتارهای

محدود شده است .مداخالت اندکی در حوزۀ آموزش ،بهمنظور

غلط تغذیهای آموزش تغذیه میتواند بسیار مؤثر واقع شود.
مطالعات مختلف انجام گرفته در این زمینه ،تأثیر آموزش تغذیه

پرداختن به این موضوع طراحی و اجرا شده است (.)27

بر بهبود عملکرد تغذیهای در دانشآموزان را نشان دادهاند ()14
الزم به ذکر است که ارزش برنامههای آموزشی به میزان اثربخشی
این برنامهها بستگی دارد و اثربخشی برنامههای آموزشی بهمقدار
زیادی بستگی به استفادۀ صحیح از نظریهها و مدلها دارد.
چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش برای تأثیر
آموزش نسبت به مصرف صبحانه در دانشآموزان ،سازههای
خودکارآمدی و موازنۀ تصمیمگیری الگوی فرانظری است .که از
الگوهای پرکاربرد جهت برنامهریزی مداخالت آموزشی مؤثر است
که بر روش اصالح یک رفتار نامناسب یا اتخاذ یک رفتار مثبت
متمرکز شده است (.)15
خودکارآمدی یک برآورد شخصی یا اعتقاد درونی از توانایی
فرد برای انجام کارها محسوب میشود ( .)16خودکارآمدی فرد
وابسته به موقعیت بوده و بسته به محیط فرد متفاوت است (.)17
خودکارآمدی نتیجۀ تحقیقات  )2941( Banduraبوده و
بهنظر وی میتوان از خودکارآمدی برای تشریح و پیشگویی
تغییرات حاصل از روشهای مختلف مداخله یا درمان بسیاری از
رفتارهای مختلف استفاده کرد (.)16
موازنۀ تصمیمگیری ،ارزیابی فرد از مزایا و موانع تغییر رفتار
است ( .)13سازۀ موازنۀ تصمیمگیری بر پایۀ مدل تعارض در
تصمیمگیری  Janisو  Mannاست ( )11و تمرکز آن بر اهمیت
ادراکات مثبت ( )Prosفرد و منفی ( )Consفرد دربارۀ نتایج رفتار
یا تغییر رفتارش است .در این سازه فرض شده است که فرد
رفتارش را تغییر نخواهد داد ،مگر آنکه به ادراکات برتری مزایا بر
موانع نائل شود (.)20
تحقیقات  Walkerو همکارانش ( )21و  Vonو همکارانش
( )22نشان دادند انجام رفتار بهداشتی در افراد به خودکارآمدی

برنامههای مداخلهای مبتنی بر یک چارچوب نظری
میتوانند بهدلیل افزایش درک مجری از عوامل مؤثر بر تغییر
رفتار ،تغییر رفتارهای بهداشتی را تسهیل کنند ()23؛ اما در
مطالعات اندک انجامشده در ایران پیرامون مصرف صبحانه بدون
توجه به این مهم بوده است .بنابراین با توجه به نکات مذکور ،این
مطالعه با هدف تأثیر آموزش بر خودکارآمدی و توازن
تصمیمگیری نسبت به مصرف صبحانه در دانشآموزان انجام
گرفت تا با تکیه بر نتایج آن بتوان بهمنظور تعدیل یا تغییر بعضی
از رفتارها اقدام الزم صورت گیرد.

روش و بررسی
این پژوهش یک مطالعه نیمهتجربی شاهددار تصادفی بود.
متغیرهای تحت بررسی ،قبل و سه ماه پس از مداخله در دو گروه
مداخله و مقایسه سنجیده شدند .روش نمونهگیری در این مطالعه
بهصورت چند مرحلهای بود .به این ترتیب که ابتدا مدارس راهنمایی
دولتی شهر جیرفت به دو طبقۀ دخترانه و پسرانه تقسیمبندی شدند
و سپس از هر طبقه ،دو مدرسه بهصورت تصادفی ساده بهعنوان گروه
مداخله و مقایسه انتخاب شدند .سپس از مدارس انتخابشده ،از هر
پایه از افراد دارای معیارهای ورود به مطالعه 18 ،نفر بهصورت
تصادفی منظم از دفتر مدرسه انتخاب شدند .در این مطالعه برای
غلبه بر محدودیتهای پژوهش از جمله اختصاص ندادن زمان بعضی
از کالسهای درس یا همکاری نکردن بعضی از دانشآموزان ،تالش
شد در ابتدا حمایت مدیران و دانشآموزان را جلب بکنیم و سپس
سعی شد کالسهای آموزشی را در زمانهایی برگزار کنیم که
معلمان حساسیت زیادی به لغو کالسها نداشته باشند .معیار ورود
دانشآموزان به این مطالعه برحسب داوطلب بودن و مبتال نبودن به
بیماری بود؛ ضمن اینکه برگۀ رضایت درخصوص شرکت در مطالعه
از شرکتکنندگان اخذ شد .براساس مطالعات Mohammadi Zeidi
208
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تغییر در عادات و رفتارها بهترین راه بهبود کیفیت زندگی و

صبحانه با چاقی ( )25و حافظۀ کوتاهمدت در دانشآموزان ()26

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.102

رضا پورنارانی و همکاران | اثر آموزش مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر خودکارآمدی...

و همکاران ( )2149حجم نمونۀ مطالعۀ  220نفر بهدست آمد که با
اعمال ضریب تأثیر برای نمونهگیری طبقهای حجم نمونه به  281نفر
افزایش داده شد (.)21
ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای مشتمل بر چند بخش
بود .پایایی و روایی پرسشنامه در مطالعات پیشین تأیید شده
است ( .)21پرسشنامه با مرور متون علمی ساخته شده است و

پایایی آزمون است (.)21
بخش اول پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیک مانند:
سن ،جنس ،وضعیت اقتصادی ،شغل پدر ،شغل مادر ،میزان
تحصیالت پدر و میزان تحصیالت مادر بود.
بخش دوم پرسشنامه رفتار هدف یعنی مصرف منظم
صبحانه برحسب پاسخگویی به سؤال «آیا شما صبحانه مصرف
میکنید؟» با گزینۀ بلی یا خیر اندازهگیری شد که دانشآموزان
برحسب پاسخگویی به یکی از گزینههای « -2خیر ،قصد خوردن
در  1ماه آینده را نیز ندارم -1 .خیر ،اما قصد دارم در  1ماه آینده
بخورم -1 .خیر ،اما قصد دارم در 10روز آینده بخورم -8 .بله،
کمتر از  1ماه است که صبحانه میخورم -1 .بله ،بیشتر از  1ماه
است که صبحانه میخورم» ،در یکی از  1مرحلۀ تغییر مصرف
صبحانه که شامل پیش تفکر ،تفکر ،آمادگی ،عمل و نگهداری
طبقهبندی میشدند.
بخش سوم پرسشنامۀ خودکارآمدی بود و در این
پرسشنامه ،بهمنظور تعیین میزان اطمینان افراد در اتخاذ تصمیم
برای مصرف صبحانه  20سؤال در نظر گرفته شد و پاسخهای این
پرسشنامۀ  8گزینهای ،بر مقیاس چهارگانۀ لیکرت از "اصالً
صحیح نیست" (نمره ا) تا "کامالً صحیح است" (نمره )1
درجهبندی بود .مثالً «من در هر وضعیتی و شرایطی صبحانه
میخورم حتی اگر وقت کافی نداشته باشم» .ضریب آلفای
کرونباخ برابر با  0/91و ضریب آزمون باز آزمون در فاصلۀ
دوهفتهای برابر با  0/41بود .که نشاندهندۀ پایایی قابلقبول
مقیاس مذکور بود.
بخش چهارم پرسشنامه موازنۀ تصمیمگیری بود و بهمنظور
تعیین میزان اطمینان افراد در اتخاذ تصمیم برای اصالح رفتار
تغذیهای یعنی مصرف صبحانه  11سؤال در نظر گرفته شد که

یافتهها
یافتههای این پژوهش نشان داد که دو گروه از نظر سن،
جنس ،طبقۀ اجتماعی اقتصادی ،پایۀ آموزشی و همچنین
وضعیت تحصیلی والدین همسان بودند .میانگین و انحرافمعیار
201
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روایی صوری و محتوی سؤاالت از سوی پانلی متشکل از  4نفر
متخصص (شامل  1نفر متخصص تغذیه 1 ،نفر متخصص آموزش
سالمت 2 ،نفر کارشناس روانشناسی 2 ،نفر کارشناس آمار و 2
نفر کارشناس بهداشت مدارس) بررسی شد .پس از تأیید روایی
صوری و محتوایی ،سؤاالت در فاصلۀ دو هفتهای بین نمونۀ 10
نفری توزیع شد و ضریب  0/41بهدست آمد که نشاندهندۀ

 21سؤال به بررسی مزایا ( )prosو  7سؤال به بررسی معایب
( )Consبا هدف سنجش موازنۀ تصمیمگیری بود .پاسخ به این
سؤاالت با کمک دامنۀ لیکرتی  1نقطهای "مهم نیست" (نمرۀ )2
تا "بینهایت مهم است" (نمرۀ  )1امکانپذیر بود .مثال «مزایا و
فواید خوردن صبحانه را ارزشمند میدانم» .توافق درونی این
مقیاس با روش آلفای کرونباخ برابر با  0/42و ضریب آزمون باز
آزمون در نمونۀ  10نفری در فاصلۀ دو هفته  0/79بود.
پس از مراجعه به مدارس مربوطه و انتخاب نمونهها
دانشآموزان در حضور کارشناس بهداشت مدارس و کارشناس
سالمت نوجوانان پرسشنامهها را تکمیل کردند .پس از گردآوری
اطالعات در هر دو گروه ،مداخلۀ آموزشی در چارچوب سازههای
خودکارآمدی و موازنۀ تصمیمگیری در گروه مداخله آغاز شد و در
گروه دیگر هیچ مداخلهای انجام نشد .پس از انجام ارزیابی اول،
آموزش بخش عمومی برای هر گروه مداخله در دستههای  10نفره
بهمنظور تأمین مشارکت فعاالنه در یادگیری ،بهمدت 10-81
دقیقه در هر جلسه و مجموع ًا  8جلسه انجام شد.
اهداف کلی جلسات آموزشی تأکید بر نقش اهمیت صبحانه
و اثرات مثبت آن بر سالمت جسمانی و روانی و یادگیری ،ضرورت
مطالعۀ فواید مصرف صبحانه از منابع مختلف مثل اینترنت و ،...
بیان منافع و موانع درکشده برای رعایت رفتار هدف ،مصاحبه با
افراد موفق در مصرف صبحانه ،نقش مصرف صبحانه در کاهش
ابتال از بیماریهای غیرواگیر ،شناسایی و تأکید بر توانایی فردی،
الگوگیری از دوستان و نزدیکان بود .ضمن آنکه از دانشآموزان
خواسته شد یک برنامۀ زمانی که در آن مصرف منظم صبحانه در
روزهای هفته تعیین شده و سیر پیشرفت زمانی مصرف صبحانه
مشاهده قرار میگرفت ،برای خود در نظر بگیرند .همچنین یک
جلسۀ آموزشی جداگانه برای والدین ،معلمان و مربیان بهداشت
مدارس گذاشته شد و از آنها خواسته شد که با تشویق کالمی،
مشوق و ترغیبکنندۀ دانشآموزان برای ادامۀ رفتار بهداشتی
باشند تا دانشآموزان حمایت اجتماعی درکشدۀ بیشتری در
منزل و محیط مدرسه دریافت کنند و مصرف منظم صبحانه سالم
بهصورت هنجار درآید .در نهایت برای تحلیل دادهها از نرمافزار
 SPSSنسخۀ  21و آزمونهای ویلکاکسون (برای سنجش اختالف
میانگین متغیرهای کمی پیش و پس از آموزش) من ویتنی
(معنیدار بودن آزمون پیش و پس از مداخلۀ آموزشی) استفاده شد.
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جدول شماره  .1بررسی و مقایسۀ موازنۀ تصمیمگیری در زمینۀ مصرف صبحانۀ دریافتی پیش و پس از مداخلۀ آموزشی در گروههای مداخله و مقایسه
گروه مقایسه

سؤاالت موازنۀ تصمیمگیری

قبل

بعد

میانه
دامنه بین
چارکی

میانه
دامنه بین
چارکی

گروه مداخله

ویلکاسون

قبل

بعد

میانه
دامنه بین
چارکی

میانه
دامنه بین
چارکی

من ـ ویتنی
قبل

بعد

ویلکاسون

اگر بهطور منظم صبحانه مصرف کنم ،انرژی بیشتری خواهم داشت.

8
2

8
1

0/871

8
1

8
2

0/091

0/117

0/001

اگر سایر دوستانم مرا در حال خوردن صبحانه ببینند ،خجالت
میکشم.

2
2

1
2

>0/002

2
2

2
2

0/099

0/144

>0/002

اگر همیشه صبحانه مصرف کنم احساس خستگی ذهنی کمتری
دارم.

8
1

8
2

0/170

8
1

8
1

0/020

0/714

0/002

خوردن صبحانه مانعِ بودن با دوستانم میشود.

2
1

1
2

0/001

2
1

2
2

0/022

0/170

>0/002

خوردن صبحانه باعث خلقوخوی بهتر من برای بقیۀ روز میشود.

2
1

1
2

0/001

2
1

2
2

0/022

0/111

0/021

وقتی صبحانه میخورم احساس راحتی نمیکنم و خجالت میکشم.

1
1

1
1

0/019

1
1

2
1

>0/002

0/921

>0/002

اگر صبحانه بخورم احساس بهتری راجع به خود دارم.

8
1

8
1

0/190

8
1

1
1

0/091

0/724

0/001

 -برای خوردن صبحانه ،خیلی چیزها باید یاد بگیرم.

8
1

8
2

0/171

8
2

1
1

>0/002

0/207

>0/002
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سن افراد تحتمطالعه در گروه مداخله  21/79±./499و در گروه
کنترل  21/19±./ 481و دامنۀ دو گروه از  21تا  21متغیر بود.
 12/7درصد ( )210دانشآموزان پسر بودند و  84/1درصد ()280
دانشآموز دختر بودند 41/1 .درصد واحدهای پژوهش از سطح
اقتصادی متوسطی برخوردار بودند.
درخصوص هدف تحقیق ،یعنی بررسی و مقایسۀ موازنۀ
تصمیمگیری در زمینۀ مصرف صبحانۀ دریافتی قبل و بعد از
مداخلۀ آموزشی در گروههای مداخله و مقایسه ،همانطور که در
جدول مشاهده میشود میانۀ نمرات سؤاالت مربوط به مزایای
مصرف صبحانه ( )22 ،21 ،24 ،29 ،12 ،11بعد از مداخلۀ
آموزشی افزایشیافته است و میانۀ نمرات سؤاالت معایب مصرف
صبحانه ( )1 ،4 ،20 ،24کاهشیافته است .در کل نیز میانۀ
نمرات گروه مداخله بیشتر از گروه مقایسه بوده است .همچنین
آزمون ویلکاکسون پاسخ به سؤاالت شمارۀ ،27 ،21 ،22 ،4 ،1
 12 ،10 ،29 ،24و  11از سوی افراد گروه مداخله را پس از
مداخله از نظر آماری معنیدار دانسته است (جدول .)2
جدول  1نشان میدهد که میانۀ نمرۀ موازنۀ تصمیمگیری
در گروه مداخله از  12پیش از مداخله به  81پس از مداخله

افزایش پیدا کرده است .این در حالی است که میانۀ نمرۀ گروه
مقایسه افزایش خیلی کمی داشته است .آزمون من ـ ویتنی نیز
پس از مداخله ،از نظر آماری معنیدار شد (جدول شماره.)1
در رابطه با هدف بعدی پژوهش ،یعنی بررسی و مقایسۀ
خودکارآمدی در زمینۀ تغییر در مصرف صبحانه در قبل و بعد از
مداخلۀ آموزشی در گروههای مداخله و مقایسه ،همانطور که در
جدول مشاهده میشود ،طبق نتایج جدول میانه برخی سؤاالت
هم افزایش داشته و هم ویلکاکسون معنیدار بوده است .در
صورتی که در برخی سؤاالت میانه نمرات با پیش از مداخله
افزایش نداشته (میانهها برابر بوده است) .ولی آزمون ویلکاکسون
پس از مداخله معنیدار بوده است؛ مثل سؤال  1 ،2و 1
خودکارآمدی (جدول شماره .)1
جدول  8نشان میدهد که میانۀ نمرۀ خودکارآمدی در
گروه مداخله از  17پیش از مداخله به  18پس از مداخله افزایش
پیدا کرده است .این در حالی است که میانۀ نمرۀ گروه مقایسه
افزایش خیلی کمی داشته و آزمون من ـ ویتنی نیز پس از
مداخله ،از نظر آماری معنیدار است (جدول شماره .)8
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خوردن صبحانه باعث زحمت اضافی برای اطرافیانم میشود.

1
1

1
2

0/001

1
1

2
2

0/022

0/111

>0/002

احساس گناه میکنم وقتیکه صبحانه نمیخورم.

1
1

1
1

0/071

1
1

8
1

>0/002

0/791

0/001

مزایا و فواید صبحانه را ارزشمند میدانم.

8
1

8
2

0/491

8
2

8
1

0/021

0/011

0/209

صبحانه میخورم چون موضوع سالمت جسمیام برای من مهم و
جذاب است.

8
1

8
1

0/199

8
1

8
1

0/011

0/212

>0/002

صبحانه میخورم چون دوستانم/خانوادهام میگویند که باید این کار
را بکنم.

8
1

1
1

0/171

1
1

1
1

0/749

0/474

0/141

وقتی یک بار صبحانه نمیخورم احساس شرمندگی میکنم.

1
1

1
1

0/001

1
1

1
1

0/002

0/177

0/118

صبحانه میخورم چون اگر نخورم دیگران از من راضی نخواهند بود.

1
1

1
1

/001

1
1

1
1

0/008

0/121

0/127

لزومی برای مصرف صبحانه نمیبینم.

1
1

1
1

0/214

1
1

1
1

>0/002

0/122

>0/002

فکر میکنم تفاوتی اساسی بین میان خوردن و نخوردن صبحانه
وجود دارد.

1
1

1
1

0/879

1
1

8
1

>0/002

0/111

>0/002

وقتی صبحانه میخورم حس میکنم سرحالتر هستم و بهتر یاد
میگیرم.

8
1

1
2

0/092

1
2

1
1

>0/002

0/011

>0/002

با خوردن صبحانه جلوی چاقی و بدهیکل شدن را در آینده
میگیرم.

1
1

1
2

0/280

1
1

1
2

>0/002

0/179

>0/002

اگر صبحانه نخورم در آینده به بیماریهای قلبی و سکته مبتال
میشوم

1
1

1
2

0/421

8
1

1
2

>0/002

0/121

>0/002

جدول شماره  .2شاخص آماری سازۀ موازنۀ تصمیمگیری کل در گروههای مداخله و مقایسه قبل و بعد از مداخله
گروه مقایسه

سؤاالت موازنۀ
تصمیمگیری کل

.

قبل

بعد

میانه

میانه

دامنه بین چارکی

دامنه بین چارکی

میانگین و انحرافمعیار

میانگین و انحرافمعیار

11

12

11

21

11/41±2/1

11/12±9/7

ویلکاسون

گروه مداخله

من ـ ویتنی

قبل

بعد

بعد

میانه

میانه

دامنه بین چارکی

دامنه بین چارکی

میانگین و انحراف
معیار

میانگین و انحراف
معیار

12

81

21

24

18/97±1/8

81/78±2/1

0/104

207

قبل

ویلکاسون

>0/002

0/111

>0/002
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خوردن صبحانه بهطور منظم به من کمک خواهد کرد تا تصویر
بهتری از بدن و هیکلم داشته باشم.

8
1

8
1

0/741

8
1

8
1

0/012

0/801

0/021
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جدول شماره  .3بررسی و مقایسۀ خودکارآمدی در زمینۀ تغییر در مصرف صبحانه قبل و بعد از مداخلۀ آموزشی در گروههای مداخله و مقایسه
گروه مقایسه

سؤاالت خودکارآمدی

.

قبل

بعد

میانه
دامنه بین
چارکی

میانه
دامنه بین
چارکی

گروه مداخله

ویلکاسون

قبل

بعد

میانه
دامنه بین
چارکی

میانه
دامنه بین
چارکی

من ـ ویتنی
بعد

قبل
ویلکاسون

اگر دوستانم همگی چیزهای دیگری مصرف کنند.

1
1

1
1

0/011

1
2

1
1

>0/002

0/112

0/181

اگر پول توجیبی زیاد و کافی برای خرید سایر
موادغذایی از بوفه یا سوپرمارکت داشته باشم.

1
1

1
1

0/211

1
1

1
1

>0/002

0/200

0/044

اگر کسی نباشد که به من یادآوری کند.

1
1

1
2

0/044

1
1

8
1

>0/002

0/114

0/220

غمگین باشم یا تحتفشار روحی قرار داشته باشم.

1
1

1
1

0/009

1
1

1
1

0/001

0/718

0/181

وقتی مزۀ صبحانۀ سالم را دوست نداشته باشم.

1
1

1
1

0/001

1
1

1
1

0/002

0/107

0/091

وقتی تنها خودم هستم که صبحانه میخورم.

1
1

1
1

0/017

1
1

8
1

0/001

0/224

>0/002

وقتی پدر و مادرم در خانه نباشند.

1
1

1
1

0/001

1
1

8
1

>0/002

0/211

>0/002

وقتی بهشدت گرسنه باشم.

1
1

1
2

0/174

1
1

8
1

>0/002

0/924

>0/002

وقتی هوس شدیدی برای خوردن میان وعدههای
غیربهداشتی میکنم.

1
2

1
1

0/011

1
1

1
1

>0/002

0/271

0/011

جدول شماره  .4بررسی و مقایسۀ خودکارآمدی در زمینۀ تغییر در مصرف صبحانه قبل و بعد از مداخلۀ آموزشی در گروههای مداخله و مقایسه
گروه مقایسه
سؤاالت
خودکارآمدی
کل

گروه مداخله

قبل

بعد

قبل

بعد

میانه
دامنه بین چارکی
میانگین و انحرافمعیار

میانه
دامنه بین چارکی
میانگین و انحرافمعیار

میانه
دامنه بین چارکی
میانگین و انحرافمعیار

میانه
دامنه بین چارکی
میانگین و انحرافمعیار

17
4
17/11±1/1

10
1
10/81±1/1

17
4
17/48±1/9

18
21
11/17±7/4

ویلکاسون

>0/002

بحث
نتایج این تحقیق نشان داد که آموزش بر میانگین نمرۀ
خودکارآمدی و موازنۀ تصمیمگیری در دانشآموزان گروه مداخله
تأثیر مثبت داشته است و در نهایت تأثیر آموزش منجر به افزایش
مصرف صبحانه در گروه مداخله شده است که این افزایش با
بسیاری از مطالعات همسو بوده است (.)33،30

در این مطالعه میانگین نمرۀ موازنۀ تصمیمگیری افراد در گروه
مداخله پس از مداخلۀ آموزشی نسبت به پیش از مداخله
افزایشیافته بود و همچنین در گروه مداخله میانۀ نمرات مربوط
به سؤاالت مزایای مصرف صبحانه همچون «احساس گناه میکنم

من ـ ویتنی
قبل

بعد

ویلکاسون

>0/002

0/910

001

وقتی که صبحانه نمیخورم»؛ «وقتی یک بار صبحانه نمیخورم
احساس شرمندگی میکنم»؛ «فکر میکنم تفاوتی اساسی میان
خوردن و نخوردن صبحانه وجود دارد»؛ «وقتی صبحانه میخورم
حس میکنم سرحالتر هستم و بهتر یاد میگیرم»؛ «با خوردن
صبحانه جلوی چاقی و بدهیکل شدن را در آینده میگیرم»؛ «اگر
صبحانه نخورم در آینده به بیماریهای قلبی و سکته مبتال
میشوم» در گروه مداخله پس از مداخله افزایش یافته است و
همچنین آزمون ویلکاکسون پاسخ به سؤاالت فوق و ذکرشده از
سوی افراد گروه مداخله را پس از مداخله ،از نظر آماری معنیدار
دانسته است .مطالعات زیادی نشان دادند که مداخالت انجامشده
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وقتی وقت کافی نداشته باشم.
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احتمالی تشابه نتایج این مطالعه با مطالعات دیگر این است که با
مداخلۀ آموزشی افراد از مراحل غیرفعال به مراحل فعال گام بر
میدارند .در نتیجه موانع درکشدۀ رفتار مدنظر کاهش و منافع
درکشدۀ افراد افزایش مییابد .در نهایت فرآیند تصمیمگیری
تسهیل میشود و همچنین میانۀ مربوط به سؤاالت معایب مصرف
صبحانه همچون «وقتی صبحانه میخورم احساس راحتی
نمیکنم و خجالت میکشم»؛ «برای خوردن صبحانه ،خیلی
چیزها باید یاد بگیرم»؛ «لزومی برای مصرف صبحانه
نمیبینم» ،در گروه تجربی پس از مداخله کاهش یافته و از نظر
آماری معنیدار بوده است .کاهش موانع درکشدۀ این مطالعه با

جهت گرایش به مصرف صبحانه افزایش بدهد .لذا آموزشهای

هستند ،تغییر رفتار سریعتر انجام میشود ( .)35 ,34از دالیل

سایر مطالعات همخوانی دارد (.)33،36
در سؤاالت مربوط به خودکارآمدی همچون من صبحانه
میخورم حتی اگر« :کسی نباشد که به من یادآوری کند»؛
«وقتی تنها خودم هستم»؛ «وقتی پدر و مادرم در خانه نباشند»؛
«وقتی بهشدت گرسنه باشم»؛ «وقتی هوس شدیدی برای خوردن
میان وعدههای غیربهداشتی میکنم» ،میانۀ نمرات گروه مداخله
پس از مداخله افزایش یافته است .همچنین پاسخ به تمام سؤاالت
از نظر آماری معنیدار بوده است .نتایج مطالعۀ  Longو Stevens
نیز نشاندهندۀ مصرف غذای سالم بهدنبال ارتقای خودکارآمدی
در نوجوانان بود که منطبق با مطالعۀ اخیر است ( .)5در مطالعۀ
 Frankoو همکاران ( )1004نیز بهدنبال آموزش ،مصرف میوه و
سبزی در گروه مداخله افزایش داشت ( .)4در مطالعۀ
 Luszczynskaو همکاران ( )1001و  Aghamolaeiو همکاران
( )2198تغییر در خودکارآمدی و بهدنبال آن تغییر در مصرف میوه
و سبزیهای در گروه مداخله بعد از آموزش دیده شد ( .)41 ,40از
دالیل احتمالی تشابه نتایج این مطالعه با مطالعات مذکور میتواند
این باشد که افراد در گروه مداخله پس از مداخله ،خودکارآمدی
آنها در غلبه بر موانع موجود در تغییر رفتار مدنظر و همچنین
منافع درکشده در آنها افزایش یافته است.
از نتایج دیگر در این مطالعه افزایش میانگین و میانۀ
خودکارآمدی کل در گروه مقایسه پس از مداخله بود .هرچند که
این افزایش در مقایسه با گروه مداخله خیلی چشمگیر نبود ،اما از
دالیل احتمالی این نتیجه ،میتوان به نیمهتجربی بودن مطالعه و
کنجکاو بودن دانشآموزان در تکمیل پرسشنامه ،اشاره کرد.

کافی و مؤثر به ویژه براساس مدل مراحل تغییر میتواند باعث
ایجاد رفتارهای مثبت بهداشتی در نوجوانان شود .آز آنجایی که
عادات و الگوهای سالمت در سنین کودکی و نوجوانی شکل
میگیرد و رفتارهای صحیح بهداشتی در این سنین در سالمتی و
تندرستی در سالهای بعد نیز مؤثر است و همچنین از آنجایی که
محیط مدرسه نقش مهمی در انتقال عادات سالم یا ناسالم دارد،
لذا بر ضرورت ارائۀ برنامههای آموزشی بهمنظور افزایش
خودکارآمدی و منافع درکشده و کاهش موانع درکشده ،تأکید
میشود .این مطالعه همراه با محدودیتهایی بوده که از جمله
میتوان به همکاری نکردن بعضی دانشآموزان ،کمبود زمان کافی
بهمنظور انجام مداخالت آموزشی برای دانشآموزان اشاره کرد.
بنابراین در مطالعات آتی پیشنهاد میشود حمایت مدیران و
دانشآموزان جلب شود .دوم بهمنظور ارزیابی بهتر پیامدهای تأثیر
آموزش بر خود-کارآمدی و موازنه تصمیمگیری دانشآموزان در
مصرف صبحانه ،دورۀ پیگیری را طوالنیتر کنند.

نتیجهگیری
یافتههای مطالعۀ حاضر مؤید تأثیر آموزش بر ارتقای
خودکارآمدی و موازنۀ تصمیمگیری در افزایش مصرف صبحانه
دانشآموزان بوده است ،انجام مداخالت آموزشی برای ارتقای
خودکارآمدی در زمینههای مختلف بهداشتی توصیه میشود.

سپاسگزاری
از همکاری ریاست محترم اداره آموزشوپرورش ،معاونین،
معلمان و دانشآموزان که در انجام این تحقیق ما را همراهی
کردند ،صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.

تعارض در منافع
بین نویسندگان تعارضی در منافع گزارش نشده است.
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براساس مرحلهای که افراد از لحاظ تغییر رفتار تحت بررسی

بنابراین بهطورکلی نتایج پژوهش نشان داد که آموزشهای
مؤثر میتوانند خودکارآمدی و موازنۀ تصمیمگیری افراد را در
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