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تاثير آموزش بر خودكارآمدي رفتارهاي تغذيهاي دانشآموزان مدارس راهنمايي شهر كرمان سال 9831

محبوبه صفوي سيدحسين يحيوي محمود محمودي مهتاش پوررحيمي

*4

مقدمه ::تغذيه مهمترين عامل موثر در تعيين وضعيت سالمت و طول عمر فرد ميباشد .در اين مياا وودواا و نوجواناا بايا ا
ديگر گروههاي سني به تغذيه سالم نيا دارند ،تا بتواند به رشد جسمي و تكامل ذهني دست پيدا ونند و با بيماريهاي ماممن سانين بعادي
مقابله نمايند .بنابراين تقويت و تشويق آنها براي ايجاد رفتارهاي سالم تغذيهاي  ،بايد به يكي ا اولويتهاي بهداشت عمومي جامعاه تداديل
شود
هدف : :هدف ا اين مطالعه تعيين تأثير آمو ش بر خودوارآمدي رفتارهاي تغذيه اي دانا آمو ا مدارس راهنمايي شاهر ورماا
بود.
روش :اين پژوها يك مطالعه تجربي بود و جامعه پژوها را وليه داناآمو ا والسهاي اول ،دوم و سوم راهنماايي در مادارس
راهنمايي دولتي و غيرانتفاعي شهر ورما تشكيل ميدادند ،وه ا ميا آنها  021نفر به روش تصادفي خوشه اي چناد مرللاهاي انتخاا و
بصورت تصادفي نيم به دو گروه تجربي و شاهد تقسيم گرديدند .ابمارگردآوري دادهها در اين پژوها پرسشنامه بود .ابتادا آ ماو اولياه
بعمل آمد ،سپس 8جلسه  01دقيقهاي آمو ش در مورد تغذيه سالم و اهميت آ  ،به روش سخنراني و پرسا و پاسخ و در اختيار قارار داد
جموه آمو شي در گروه تجربي توسط پژوهشگر اجرا گرديد .سپس دادهها سه هفته بعد در هر دو گروه جما آوري و باا مقايساه نتااي
لاصله قدل وبعد ا آمو ش در دو گروه چگونگي تاثير آمو ش تعيين گرديد .براي دستيابي باه اهاداف پاژوها ا روشهااي آمااري
تي وجي ،وايدو ،فيشروتي مستقل استفاده شد.
نتايج :يافتهها نشا داد بين خودوارآمدي ولي در تمام عدارات رفتارهاي تغذيهاي ،گاروه تجرباي باا مياانگين ( )88/52±01/95و
گروه شاهد ( )-0/88±1/88اختالف معنيدار آماري وجود دارد ( )p=%110وضمناً در مينه ارتقاء خودوارآمدي رفتارهاي تغذيهاي بادندال
آمو ش ،اختالف آماري معنيداري بين دو گروه تجربي و شاهد ديده شد (.)p=%110
بحث ونتيجه گيري  :در مجموع آمو ش بر ارتقاء خودوارآمدي رفتارهاي تغذيهاي داناآمو ا تاثير مثدت دارد ،لذا لاموم وجاود
مداخالت آمو شي جهت ارتقاء خودوارآمدي در مينههاي مختلف بهداشتي و پيشگيري ضروري مي باشد.
واژه هاي كليدي :خودكارآمدي ،آموزش ،رفتارهاي تغذيهاي ،دانشآموزان

* نویسنده مسئول :آدرس :دانشگاه آزاد اسالمي كرمان -دانشكده پرستاري و مامايي

 -1استاديار ،دكتراي مديريت خدمات بهداشتي ،درماني -دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران
 استاد ،متخصص بيهوشي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران استاد ،دكتراي آمار زيستي ،دانشكده بهداشت دانشگاه تهران -4دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پرستاري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران
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خالصه

خودکارآمدی رفتارهای تغذیهای دانشآموزان

ميشوند ( )8و اين بيماريها ،بعلت باال بود همينههاي بهداشتي ،بار

مقدمه
نوجواني دورا

منحصر بفردي در ندگي است( )0وه ا

اقتصادي سنگيني بر وشورها وارد ميسا ند .بطور مثال تحقيقات

تكاملي ،تغييراتي در وضعيت بد  ،تفكر و روابط اجتماعي بوجود

واها فعاليت جسمي و تغذيه نامناسب در ارتداط است ،ول

ميآيد و فرد به تكامل جسمي ،رواني و جنسي دست مييابد و

همينههايي وه براي اين بيماري در تمام دنيا صرف ميشود ،بيا ا

بتدري مسئوليت سالمت خود را بعهده ميگيرد( .)8تغييرات ايجاد

 082ميليارد دالر در سال بوده و تخمين ده ميشود وه اين همينهها

شده در دورا نوجواني ،نوجوانا را در معرض خطر گسترش

تا سال  2101به  090ميليارد دالر و تا سال  2181به  052ميليارد

رفتارهاي پرخطر بهداشتي ا قديل عدم تحرك و عادات تغذيهاي

دالر افمايا پيدا وند(.)8در لالي وه تغيير در عادات و رفتارها

نامناسب قرار ميدهد( .)4در سالهاي اخير سليقه غذايي وودوا و

بهترين راه بهدود ويفيت ندگي و واها بيماريها و مرگ و مير

نوجوانا جامعه ما به جاي غذاهاي سنتي و ميا وعدههاي غذايي

است( )5و جهت اصالح و تغيير رفتار بهترين ما دورا وودوي

سالم ،بسوي مواد غذايي پروالري و فاقد ار ش غذايي وافي

و نوجواني است( .)9ديفورج و همكارا ( )2115نيم در اين مينه

گرايا پيدا ورده است( .)9بررسي مطالعات نشا ميدهد وه

معتقدند وه بخا عظيمي ا عادات غذايي فرد در ما وودوي و

رفتارهاي غلط تغذيهاي در ايرا بسيار شاي است و اغلب ديده شده

نوجواني تثديت ميشود( )01و الگوهاي فراگرفته در طي اين دورا

وه تغذيه در ايرا به مصرف چند ماده غذايي خاص محدود ميشود

بر سدك ندگي فرد در تمام طول عمر موثر است( .)00لذا با توجه

و تنوع در الگوي غذايي وجود ندارد .نتاي بررسيها نشا ميدهد

به اين مسائل ،ال م است وه داناآمو ا را با مهارتها و دانا

وه  %91جمعيت ايرا دچار ومدود ريممغذيهايي ا قديل آهن ،يد،

ال م و برنامههاي تغذيهاي سالم آشنا سا يم( )02و موضوع تقويت

ولسيم و ويتامينها بود و  08الي  21درصد مردم دچار اختالالت

و ايجاد رفتارهاي سالم تغذيهاي در آنا بايد به يكي ا اولويتهاي

ناشي ا افمايا بيرويه مصرف وربوهيدراتها ميباشند وسرانه

بهداشت عمومي جامعه تدديل شود( .)01اگرچه براي تصحيح شيوه

مصرف لدنيات در ايرا (081گرم در رو ) در مقايسه با متوسط

ندگي بعضي ا عوامل مانند جنسيت ،سن و ژنتيك را نميتوا

مصرف لدنيات در وشورهاي پيشرفته ( 491گرم در رو ) بسيار

تغيير داد ولي عوامل شناختي -رفتاري خاص مثل خودوارآمدي را

پائين است( .)4طدق گمارشات ،رفتارهاي غلط تغذيهاي در بين

ميتوا جهت ارتقاء رفتارهاي سالم مد نظر قرار داد( .)08مفهوم

نوجوانا در سراسر دنيا نيم شاي است .براي مثال طدق گمارش

خودوارآمدي در سال  0588توسط آلدرت بندورا ،استاد دانشگاه

تحقيقات گروه بهداشتي اياالت متحده  %00نوجوانا آمريكايي ا

استانفورد تعريف شده است و به عقيده بندورا الساس

ميا وعدههايي استفاده ميونند وه چربي و وربوهيدرات آنها

خودوارآمدي پيانيا مهمي براي تغيير رفتار است( .)04ا ديدگاه

فراوا و فيدر آنها وم است و تنها  %85آنها ا غذاهايي مثل لدنيات،

تئوري شناختي -اجتماعي ،خودوارآمدي در ارتداط با درك افراد ا

ميوه و سدميجات بعنوا ميا وعده استفاده ميونند( )0و امرو ه

توانايي يا تمايلشا براي تغيير يا ادامه يك رفتار ،بصورت

بخوبي ثابت شده است وه عادات ضعيف غذايي در اين گروه سني

موفقيتآميم است .براين اساس ،درك خودوارآمدي در ارتداط با

مستقيماً با برو برخي مشكالت متعاقب و جدي سالمتي در آينده

پشتكار ،تالش و مداومت در هر جنده ا

ندگي است(.)09

اين افراد ،نظير چاقي بيا ا لد ،افمايا چربي خو و ديابت در

بررسيها نشا ميدهند وه افراد داراي خودوارآمدي باال ،تمايل

ارتداط ميباشد( .)0اين در لالي است وه چاقي و اضافه و
جمله عوامل خطرسا ايجاد و گسترش بيماريهاي مممن محسو
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پرچالاترين دورههاي رشد انسا به شمار ميآيد( .)2در اين دوره

نشا دادهاست وه تنها در مورد بيماري ديابت نوع دوم وه با
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ونند و عالوه بر اين عامل خودوارآمدي نقا مهمي در تعديل

فراهم نمايند ،يرا داناآمو ا

بهداشت

رابطه ميا دانا ورفتار افراد ايفا ميوند( ،)00ا اينرو مايكل و

هستند(.)5

همكارا ( )2101عنوا ميونند وه بايد راهكارهاي افمايا

بنابراين پژوها لاضر به منظور بررسي تاثير آمو ش

خودوارآمدي به افراد جامعه بصورت جدي توصيه شود( .)08ا

برخودوارآمدي رفتارهاي تغذيهاي داناآمو ا مدارس راهنمايي

طرف ديگر عوامل آمو شي در توسعه و رشد خودوارآمدي نقا

انجام گرفت ،تا با تكيه بر نتاي آ بتوا در جهت تعديل يا تغيير

مهمي را ايفا ميونند( )04يرا هر قدر افراد جامعه اطالعات

بعضي ا رفتارها اقدام ال م صورت گيرد.

بيشتري ا بيماريها داشته باشند بيشتر در مدار ه با آ تالش مي-

روش

ونند و اين وسب اطالع و آگاه بود جم ا طريق آمو ش امكا

در اين پژوها وه يك مطالعه تجربي بود ،نمونهها براساس فرمول

پذير نميباشد( )08بنابراين ساختار خودوارآمدي ميتواند به عنوا

لجم نمونه و با ضريب اعتماد  59درصد و قدرت آ موني برابر با

پايه تئوري در بسياري ا برنامههاي آمو ش بهداشت توسط

 81درصد و ا ميا جامعه پژوها،وه وليه دانا آمو ا مدارس

وارونا لرف سالمت بخصوص پرستارا به منظور ايجاد و

راهنمايي پسرانه و دخترانه دولتي و غيرانتفاعي شهر ورما بودند،

ارتقاي رفتارهاي بهداشتي سالم به وار گرفته شود( .)05نتاي

نمونهاي با لجم  021نفر ا داناآمو ا پايه اول ،دوم و سوم

تحقيقات در آمريكا ،وانادا ،انگليس و بلژيك نيم تأثير آمو ش بر

راهنمايي به روش تصادفي خوشهاي چند مرللهاي انتخا گرديدند،

ارتقاء خودوارآمدي در مينه رفتارهاي تغذيه اي را نشا داده است

به اين صورت وه ابتدا شهر ورما را به دو ناليه  0و  2ا نظر

چنانچه نتاي تحقيق فرانكو و همكارا ( )2118در اياالت متحده

آمو شي تقسيم ورده و سپس در هر ناليه هر ودام ا مدارس

نشا داد وه استفاده ا برنامههاي آمو شي ميتواند باعث ارتقاء

راهنمايي به عنوا يك خوشه در نظر گرفته شد و سپس ا ميا

بهترين پيامآورا

خودوارآمدي در دانشجويا شده و به آنا در مينه تغيير عادات

آنها بصورت تصادفي منظم چند خوشه انتخا

گرديد ( 8مدرسه

غذايي ومك وند( ،)0هم چنين لو ينسكي و همكارا ( )2118در

راهنمايي) سپس در خوشههاي نهايي انتخا

شده ليست اسامي

انگليس نيم در تحقيق خود دريافتند وه آمو ش بر ارتقاء

داناآمو ا ا هر مقط تهيه و با توجه به لجم نمونه نهايي تعدادي

خودوارآمدي تغذيه اي در مينه تغيير در مصرف ميوه و سدميجات

به صورت تصادفي منظم ا هر مقط (در هر مدرسه انتخا شده ا

موثر است ( )21عالوه بر اين ساوسويگ و همكارا ( )2119در

هر مقط  9نفر) انتخا و بصورت تصادفي نيم در دو گروه تجربي

وانادا نيم در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند وه برنامههاي

و شاهد هر ودام با تعداد  01نفر قرار گرفتند.

آمو شي باعث ارتقاء خودوارآمدي در مينه رفتارهاي تغذيهاي

والدهاي مورد پژوها در گروه سني  02-04سال قرار داشتند ،در

داناآمو ا ميگردد( .)00بنابراين با توجه به تأثير آمو ش بر

پژوها يا پژوها هاي مشابه شروت نكرده بودند ،مدتال به

ارتقاء خودوارآمدي در مينه تغيير عادات و رفتارهاي بهداشتي به

بيماريهاي مينهاي ا جمله ديابت ،پرواري و وم واري تيروئيد،

خصوص تغذيه سالم ،و نظر به اينكه عادات و الگوهاي تغذيهاي

پر اشتهايي و وم اشتهايي عصدي و اختالالت روانپمشكي ندوده و

افراد در سنين وودوي و نوجواني شكل ميگيرد( ،)20لذا مسئولين

عضو فعال تيمهاي ور شي مدارس و باشگاه هاي ور شي نيم ندودند.

و مراقدين بهداشتي ا جمله پرستارا وه نقا مهمي در آمو ش

جهت وسب رضايت آگاهانه براي وليه والدهاي مورد پژوها

اقشار مختلف جامعه دارند ،ميتوانند با طرحريمي برنامههاي

هدف ا انجام تحقيق توضيح داده شد و آنا آگاهانه و با رضايت

آمو شي ارتقاء سالمت ،مينه افمايا خودوارآمدي و بدندال آ
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ارائه مينمايند و برالتي ميتوانند رفتارهاي غذايي خود را ونترل

تغيير رفتار را نه تنها ،در داناآمو ا  ،بلكه در خانوادههاي آنا نيم

خودکارآمدی رفتارهای تغذیهای دانشآموزان

آنها رضايت نامه وتدي اخذ گرديد.

و سپس اختالف امتيا ات خودوارآمدي قدل و بعد ا آمو ش در

ابمارگردآوري دادهها در اين پژوها پرسشنامه پژوهشگر ساخته

دو گروه مشخص شد وبراي دستيابي به اهداف پژوها ا

بود وه در دو بخا تهيه و تنظيم گرديد .بخا اول شامل 01

روشهاي آماري تي وجي ،واي دو و فيشر وتي مستقل استفاده

عدارت مربوط به مشخصات دموگرافيك والدهاي مورد پژوها،

گرديد.

شامل :جنس ،سن ،پايه تحصيلي ،نوع مدرسه ،ميما تحصيالت پدر

نتایج

و مادر ،وضعيت اقتصادي ،وعدههاي صرف غذا با خانواده و متوسط

يافتهها نشا داد جنس والدهاي مورد پژوها در هر دو

ساعات گذراند با تلويميو يا رايانه و متوسط ساعات ور ش

گروه تجربي و شاهد %91 ،دختر و  %91پسر بودند .بيشترين

ورد بود .بخا دوم پرسشنامه شامل  20عدارت بود وه

تعداد والدهاي مورد پژوها گروه تجربي ( )%80/8در

خودوارآمدي رفتارهاي تغذيهاي را در موقعيت هاي مختلف بررسي

گروه سني  08سال و ()%89گروه شاهد در گروه سني 02

ورده و براساس مقياس  9قسمتي ليكرت (اطمينا خيلي ياد،

سال و ومترين تعداد ،گروه تجربي( )%81در گروه سني 02

ياد ،اطمينا متوسط ،اطمينا وم و اطمينا خيلي وم)

سال و گروه شاهد ( )%80/8در گروه سني  04سال قرار

تنظيم گرديد و جهت محاسده نمره براساس مقياس مذوور به

داشتند .ضمناً والدهاي مورد پژوها در هر دو گروه تجربي

ترتيب امتيا 2 ،8 ،4 ،9و  0به هر عدارت تعلق گرفت و

و شاهد  %88/8در پايه اول %88/8 ،در پايه دوم %88/8 ،در

خودوارآمدي براساس سيستم صد امتيا ي بصورت خودوارآمدي

پايه سوم راهنمايي قرار داشتند %91 .هر دو گروه تجربي و

ضعيف ( ،)1-88/8خودوارآمدي متوسط ( )88/8-00/0و

شاهد ا مدارس دولتي و  %91هر دو گروه ا مدارس

خودوارآمدي خو ( )00/8-011طدقهبندي گرديد .در اين

غيرانتفاعي بودند .بيشترين تعداد والدهاي مورد پژوها

پژوها جهت تعيين اعتدار عملي ابمار ا روش اعتدار محتوي

گروه تجربي()%81و گروه شاهد ()%99داراي پدرا

با

استفاده شد به اين ترتيب وه پرسشنامه ها توسط  01نفر صالب

تحصيالت ليسانس و ومترين تعداد گروه تجربي ( )%9و

نظر ا اعضاي هيئت علمي دانشگاه آ اد اسالمي والد علوم پمشكي

گروه شاهد( )%2داراي پدرا با تحصيالت يرديپلم بودند و

تهرا مورد بررسي قرار گرفت تا ميما انطداق آ را با اهداف

بيشترين تعداد گروه تجربي ( )%80/8داراي مادرا

با

پژوها مورد ار يابي قرار دهند و پس ا جم آوري نظرات،

تحصيالت ليسانس و بيشترين تعداد گروه شاهد ()%80/8

تغييرات اصاللي صورت گرفت و جهت تعيين اعتماد علمي ابمار

داراي مادرا با تصيالت ديپلم و ومترين تعداد گروه تجربي

ا دو روش تعيين ضريب آلفاي ورونداخ (براي بررسي همدستگي

(صفر درصد)

با

دروني بين سواالت) وه براي خودوارآمدي تغذيه اي  %54بود و

تحصيالت باالتر ا فوقليسانس بودند %99 .گروه تجربي

روش آ مو مجدد(براي بررسي همدستگي بين نتاي دو مرلله

و()%01گروه شاهد داراي وضعيت اقتصادي خو

و ()%8/8

آ مو ) وه جهت خودوارآمدي تغذيه اي  %58ا اعتماد قابل قدول

گروه تجربي و ( )%0/8گروه شاهد داراي وضعيت اقتصادي

آماري برخوردار بود و مورد استفاده قرار گرفت .مداخله بصورت

ضعيف بودند .ضمناً بيشترين تعداد گروه تجربي ( )%48/8و

آمو ش رفتارهاي تغذيهاي سالم و اهميت آ در گروه تجربي و با

گروه شاهد ( )%91بعضي ا وعدههاي غذايي را با خانواده

روش سخنراني و پرسا و پاسخ در  8جلسه  01دقيقهاي صورت

صرف ميوردند و() %0/8گروه تجربي و()%08/8گروه

گرفت و جموه آمو شي نيم در اختيار اين گروه قرار داده شد.

شاهد هيچ ودام ا وعدههاي صرف غذا را با خانواده ندودند.

اطمينا

11

و گروه شاهد( )%0/8داراي مادرا
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وامل در پژوها شروت وردند .و ا نمونههاي پژوها و والدين

دادهها در دو مرلله قدل و  8هفته بعد ا مداخله جم آوري گرديد

مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان ،سال یازدهم ،بهار_زمستان0931

جدول-9مقايسه امتياز خودكارآمدي رفتارهاي تغذيهاي قبل از آموزش گروه تجربي و آزمون نوبت اول گروه شاهد ،دانشاموزان راهنمايي شهر كرمان 9831
تجربی
عبارت هاي خودكارآمدي رفتارهاي تغذيهاي در موقعیت هاي مختلف
هر روز صبحانه
میخورم

آهسته غذا میخورم

هر روز لبنیات استفاده میكنم

میتوانم غذاي كم نمک و كم چربی و
كم شیرينی را انتخاب كنم

میتوانم از خوردن تنقالت ،نوشابههاي
گازدار و انرژيزا خودداري كنم

میتوانم از خوردن ساندويچ  ،غذاهاي
چرب و كنسروشده خودداري كنم

 -14حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند
 -17حتی اگر طعم اين غذاها مورد پسند من نباشد
 -14حتی اگر در مجلس مهمانی باشم
 -12حتی اگر در حال تماشاي تلويزيون باشم
 -26حتی اگر دوستانم به من تعارف كنند.
 -21حتی اگر در مسافرت  ،پیک نیک  ،يا تعطیالت باشم
 -22حتی اگر در مجلس مهمانی باشم
 -23حتی اگر دوستانم به من تعارف كنند.
 -28حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند
 -25حتی اگر ديگران از كار من ناراحت شوند.
 -24حتی اگر در مسافرت  ،پیک نیک  ،يا تعطیالت باشم

ضعیف

خوب

ضعیف

متوسط

*P
**

(2)3/3

(22)84/3

(22)84/3

(3)5

(24)84/7

(22)84/3

(2)3/3

(22)34/7

(34)46

(5)4/3

(23)34/3

(32)53/3

NS

(4)13/3

(28)86

(24)84/7

(4)16

(22)34/7

(32)53/3

NS

(4)16

(24)83/3

(24)84/7

(8)4/7

(21)35

(35)54/3

NS

(6)6

(5)4/3

(55)21/7

(6)6

(4)16

(58)26

NS

NS

(6)6

(2)3/3

(54)24/7

(6)6

(1)1/7

(52)24/3

NS

(6)6

(3)5

(57)25

(6)6

(3)5

(57)25

NS

*  :آزمون کای دو
** :NSاز نظر آماری معنيدار نميباشد ()P>5/50

جدول  -2مقايسه امتياز خودكارآمدي رفتارهاي تغذيهاي بعد از آموزش گروه تجربي وآزمون نوبت دوم در دانشآموزان راهنمايي شهر كرمان سال 9831
تجربی
عبارت هاي خودكارآمدي رفتارهاي تغذيهاي در موقعیت هاي مختلف
هر روز صبحانه
میخورم

آهسته غذا میخورم

 -1حتی اگر وقت كافی نداشته باشم
 -2حتی اگر میل نداشته باشم
 -3حتی اگر مجبور شوم تا آماده شدن آن صبركنم
 -8حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند
 -5حتی وقتی كه خیلی شاد و خوشحال باشم
 -4حتی اگر وقت كافی نداشته باشم
 -7حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند

شاهد

نتیجه آزمون

خوب

متوسط

ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

*P

(83)71/7

(14)24/7

(1)1/7

(3)5

(28)86

(33)55

%661

(32)53/3

(25)81/7

(3)5

(5)4/3

(21)35

(38)54/7

%661

(32)45

(14)36

(3)5

(4)16

(21)35

(33)55

%661

 -4حتی اگر میل نداشته باشم

هر روز میوه و سبزيجات میخورم

 -2حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند
 -16حتی اگر در مسافرت  ،پیک نیک  ،يا تعطیالت باشم
 -11حتی اگر میل نداشته باشم

هر روز لبنیات استفاده میكنم

 -12حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند

(32)45

(17)24/3

(8)4/7

(8)4/7

(14)36

(34)43/3

%661

 -13حتی اگر در مسافرت  ،پیک نیک  ،يا تعطیالت باشم
 -18حتی اگر در مجلس مهمانی باشم

میتوانم غذاي كم نمک و كم چربی و كم شیرينی را
انتخاب كنم

 -15حتی اگر خارج از خانه و با دوستانم باشم
 -14حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند

(13)21/7

(83)71/7

(8)4/7

(3)5

(6)6

(57)25

%661

 -17حتی اگر طعم اين غذاها مورد پسند من نباشد

میتوانم از خوردن تنقالت ،نوشابههاي گازدار و انرژيزا
خودداري كنم

 -14حتی اگر در مجلس مهمانی باشم
 -12حتی اگر در حال تماشاي تلويزيون باشم
 -26حتی اگر دوستانم به من تعارف كنند.

(6)6

(51)45

(2)15

(6)6

(6)6

(46)166

%661

 -21حتی اگر در مسافرت  ،پیک نیک  ،يا تعطیالت باشم
 -22حتی اگر در مجلس مهمانی باشم

میتوانم از خوردن ساندويچ  ،غذاهاي چرب و
كنسروشده خودداري كنم

 -23حتی اگر دوستانم به من تعارف كنند.
 -28حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند
 -25حتی اگر ديگران از كار من ناراحت شوند.
 -24حتی اگر در مسافرت  ،پیک نیک  ،يا تعطیالت باشم

14

(2)15

(84)74/7

(5)4/3

(6)6

(2)3/3

(54)24/7

%661
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هر روز میوه و سبزيجات میخورم

 -1حتی اگر وقت كافی نداشته باشم
 -2حتی اگر میل نداشته باشم
 -3حتی اگر مجبور شوم تا آماده شدن آن صبركنم
 -8حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند
 -5حتی وقتی كه خیلی شاد و خوشحال باشم
 -4حتی اگر وقت كافی نداشته باشم
 -7حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند
 -4حتی اگر میل نداشته باشم
 -2حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند
 -16حتی اگر در مسافرت  ،پیک نیک  ،يا تعطیالت باشم
 -11حتی اگر میل نداشته باشم
 -12حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند
 -13حتی اگر در مسافرت  ،پیک نیک  ،يا تعطیالت باشم
 -18حتی اگر در مجلس مهمانی باشم
 -15حتی اگر خارج از خانه و با دوستانم باشم

خوب

متوسط

شاهد

نتیجه آزمون

خودکارآمدی رفتارهای تغذیهای دانشآموزان

جدول -8مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات خودكارآمدي رفتارهاي تغذيه اي در دانشآموزان دو گروه
تجربی
عبارات خودكارآمدي رفتارهاي تغذيهاي در موقعیت هاي مختلف
هر روز صبحانه
میخورم

آهسته غذا میخورم

هر روز لبنیات
استفاده میكنم
میتوانم غذاي كم
نمک و كم چربی و
كم شیرينی را
انتخاب كنم
میتوانم از خوردن
تنقالت ،نوشابههاي
گازدار و انرژيزا
خودداري كنم
میتوانم از خوردن
ساندويچ  ،غذاهاي
چرب و كنسروشده
خودداري كنم

 -18حتی اگر در مجلس مهمانی باشم

2/53±3/65

2/33±3/64

14/13±2/25

2/12±3/64

6/627

4/4±2/51

-6/22±6/78

%661
7/16±2/24

11/25±2/18

7/44±2/41

11/47±2/22

7/75±2/75

11/42±2/82

4/45±2/62

12/7±2/81

 -15حتی اگر خارج از خانه و با دوستانم باشم

%661
%661
%661

%661
7/55±2/85

7/52±2/56

6/75

8/15±2/22

-6/33±6/42

7/75±2/57

7/52±2/45

6/662

3/24±1/28

-6/23±6/47

7/24±2/84

4/46±2/54

6/661

8/61±2/28

-6/84±1/63

4/13±2/62

5/57±1/23

%661

4/65±2/82

-6/57±6/23

%661

 -14حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند

%661
%661

 -14حتی اگر در مجلس مهمانی باشم
 -12حتی اگر در حال تماشاي تلويزيون باشم

5/76±1/76

5/87±1/84

11/45±2

5/53±1/82

6/82

5/44±1/25

6/47±6/43

%661

 -26حتی اگر دوستانم به من تعارف كنند.

%661

 -21حتی اگر در مسافرت  ،پیک نیک  ،يا تعطیالت باشم
 -22حتی اگر در مجلس مهمانی باشم
 -23حتی اگر دوستانم به من تعارف كنند.
 -28حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند
 -25حتی اگر ديگران از كار من ناراحت شوند.
 -24حتی اگر در مسافرت  ،پیک نیک  ،يا تعطیالت باشم

7/56±2/25

15/44±2/48

52/12±2/75

21/63±13/64

7/17±2/83

4/45±2/18

6/625

4/14±2/41

-6/32±1/61

%661
%661

%661
%661

84/26±7/88

%661

34/22±16/52

-1/74±6/33

* :آزمون  tزوج
** :آزمون  tمستقل

نتاي پژوها در رابطه با متغيرهاي دموگرافيك با استفاده ا

رفتارهاي تغذيهاي و ميانگين ول خودوارآمدي رفتارهاي

آ مو وايدو و فيشر نشا داد بين دو گروه تجربي و شاهد

تغذيهاي ،قدل و بعد ا آمو ش در همه موارد داراي اختالف

اختالف آماري معنيداري ندوده است(. )p >1/19

معنيداري است( ،)P=%110به اين معني وه در گروه تجربي

در جدول شماره  -0نتاي آ مو واي دو نشا داد بين دو

در تمام عدارت ها آمو ش موثر واق شده است .در لاليكه

گروه تجربي و شاهد ا نظر خودوارآمدي رفتارهاي تغذيهاي

در گروه شاهد خودوارآمدي در آ مو نوبت دوم افمايا

قدل ا آمو ش در وليه عدارت ها تفاوت معنيداري وجود

نداشته است ،بلكه مقايسه ميانگين نمرات خودوارآمدي در

نداشته است (.)P>1/19

تعدادي ا عدارت هاي خودوار آمدي رفتارهاي تغذيهاي و

در جدول شماره  -2نتاي آ مو وايدو بين دو گروه

ميانگين ول خودوارآمدي رفتارهاي تغذيهاي در اين گروه

تجربي و شاهد ا نظر خودوارآمدي رفتارهاي تغذيهاي

تفاوت معنيداري را در جهت واها خودوارآمدي نشا

بعد ا آمو ش در وليه عدارت ها تفاوت معنيدار آماري

ميدهد وه اين معنيداري بعلت واها ميانگين نمرات

را نشا داد ( .)P=%110بطوريكه درصد امتيا خودوارآمدي

خودوارآمدي رفتارهاي تغذيهاي در گروه شاهد در آ مو

و متوسط در گروه تجربي بيا ا گروه شاهد و درصد

نوبت دوم بوده است و بطورولي نتاي آ مو  tمستقل جهت

امتيا خودوارآمدي ضعيف در گروه تجربي ومتر ا گروه

بررسي تاثير آمو ش در مينه مقايسه تفاوت ميانگين

شاهد بود.

امتيا ات خودوارآمدي رفتارهاي تغذيهاي در دو گروه

در جدول شماره  -8نتاي نشا داد ،در گروه تجربي ،مقايسه

تجربي و شاهد قدل و بعد ا آمو ش در همه موارد تفاوت

ميانگين نمرات خودوارآمدي در وليه عدارات خودوارآمدي

معنيداري را نشا ميدهد ( )P=%110يعني خودوارآمدي

14

%661

 -17حتی اگر طعم اين غذاها مورد پسند من نباشد

كل خودكارآمدي رفتارهاي تغذيهاي

خو

%661

%661
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هر روز میوه و
سبزيجات میخورم

 -1حتی اگر وقت كافی نداشته باشم
 -2حتی اگر میل نداشته باشم
 -3حتی اگر مجبور شوم تا آماده شدن آن صبركنم
 -8حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند
 -5حتی وقتی كه خیلی شاد و خوشحال باشم
 -4حتی اگر وقت كافی نداشته باشم
 -7حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند
 -4حتی اگر میل نداشته باشم
 -2حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند
 -16حتی اگر در مسافرت  ،پیک نیک  ،يا تعطیالت باشم
 -11حتی اگر میل نداشته باشم
 -12حتی اگر ديگران مرا به اينکار تشويق نکنند
 -13حتی اگر در مسافرت  ،پیک نیک  ،يا تعطیالت باشم

قبل از آموزش

بعد از آموزش

*P

آزمون نوبت اول

شاهد
آزمون نوبت دوم

*P

تاثیرآموزش
بعد از آموزش
قبل از آموزش

**P
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ا گروه شاهد بوده است .وه اين افمايا خودوارآمدي

بدندال آمو ش ،تغيير در خودوارآمادي افاراد و بادندال آ

تغذيهاي در گروه تجربي بعد ا آمو ش ،نسدت به گروه

تغيير در عادات تغذيهاي به سمت سالم بود ايجاد شده است.

شاهد ،نشاندهنده تاثير مثدت آمو ش است.

در اين پژوها ا نظر عدارات هشتم تا دهام خودوارآمادي

بحث و نتيجهگيري

رفتارهاي تغذيه اي بين دو گروه تجرباي و شااهد در ميناه

نتاي اين تحقيق نشا داد وه آماو ش برخودوارآمادي

مصرف ميوه و سدميجات بعد ا آماو ش اخاتالف معنايدار

رفتارهاي تغذيهاي دانا آمو ا گروه تجرباي تااثير مثدات

آماري ديده شد()P=%110واه مطالعاه فرانكاو و همكاارا

داشته است .بين خودوارآمدي ولي رفتارهاي تغذيهاي گروه

( )2118نيم بدندال آمو ش ،افمايا مصرف ميوه و سدميجات

تجربااي بااا ميااانگين ( )88/52±01/95و گااروه شاااهد

را در گااروه تجربااي نشااا داده اساات( )0و در مطالعااه

( )-0/88±1/88اختالف معني داري وجود داشت (،)P=%110

لو ينسكي و همكارا ( )2110نيم تغيير در خودوارآمدي و

بطوريكه افمايا نمره خودوارآمدي گروه تجرباي در ولياه

بدندال آ تغيير در مصرف ميوه و سدميجات در گروه تجربي

عدارتهاي خودوارآمدي رفتارهاي تغذيه اي بيا ا گاروه

بعد ا آمو ش ديده شاد ( )P<1/10واه باا مطالعاه اخيار

شاااهد بااوده اساات .در مينااه عدااارت اول تااا چهااارم

همخواني دارناد ( )21و نتااي مطالعاه الناگ و اساتيونس

خودوارآمدي رفتارهاي تغذيهاي ،بعاد ا آماو ش اخاتالف

( )2114نيم نشاندهنده افمايا مصرف غاذاي ساالم بادندال

معنيداري بين گروه تجربي و شاهد ا نظر صارف صادحانه

ارتقاء خودوارآمدي در نوجوانا بود وه منطدق بار مطالعاه

وجود داشت ( )P=%110وه در مطالعه انگوراني و همكاارا

اخير است( .)8در اين پژوها ا نظر عداارات ياا دهم تاا

( )0880نيم بعد ا آمو ش در گروه تجربي ،آگاهي در مينه

سيمدهم خودوارآمدي رفتارهااي تغذياهاي باين دو گاروه

صرف صدحانه ا ( )9/91به ( )8/88رسيده است وه ا نظار

تجربي و شاهد در ميناه مصارف شاير و لدنياات ،بعاد ا

آماري معني دار اسات( )22( )P<1/110و مطالعاه خلا و

آمو ش اختالف معنيدار آماري وجود داشت ( )P=%110وه

محمدي يدي ( )0889نيم نشاا داد پاس ا اجاراي برناماه

مطالعه خل و محمدي يادي ( )0889نيام نشااندهنده تااثير

آمو شي ،صرف صدحانه در افراد ،ا  %49به  %01/2افامايا

آمو ش بر افمايا مصرف شير و لدنيات در گاروه مداخلاه

داشته است .وه معني دار است ( )20( )P<1/19و باا نتااي

بود ( )20( )P<1/10و وويلي و همكاارا ( )0880نيام در

مطالعه اخير همخواني دارد .در مينه عدارتهاي پنجم تا هفتم

پژوها خود به نتااي مشاابهي دسات يافتناد ()P<1/110

خودوارآمدي رفتارهاي تغذيه اي در گروه تجربي و شاهد ا

( )20و در مطالعااه اسااتيونس و همكااارا (،)28( )2118

نظر آهسته غذا خورد  ،بعاد ا آماو ش اخاتالف آمااري

فريمن و بانتينگ ( )28( )2114نيم بر افمايا مصرف تغذيه

معني داري وجود داشت( )P=%110وه در مطالعه فشااروي و

سااالم بعااد ا مداخلااه در گااروه تجربااي باادندال ارتقاااء

همكارا ( )0885نيم نشا داده شده اسات وضاعيت ساري

خودوارآمدي در اين گروه تاويد شده است.

غذا خورد بعد ا آمو ش در گروه مداخله ا ( )2/8±0/4به

در مطالعه لاضر بين دو گروه تجربي و شاهد ا نظر عدارات

( )8/8±1/55رسيده است( )28وه با مطالعه اخيار همخاواني

چهاردهم تا هفادهم خودوارآمادي رفتارهااي تغذياهاي در

دارد و نتيجه تحقيق اخير با مطالعات عدادي فرد و همكاارا
( ،)00( )0888چينگ و همكاارا ( )24( )2119الياوت و
14
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بعد ا آمو ش اخاتالف آمااري معنايداري وجاود داشات
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رفتارهاي تغذيهاي در گروه تجربي در همه عدارتها بيشتر

همكارا ( )29( )2110نيم مطابقت ميوند وه نشا ميدهند

خودکارآمدی رفتارهای تغذیهای دانشآموزان

نشا دهنده ارتقاء خودوارآمدي و دانا غاذايي در ميناهي

بهداشتي بخصوص در نوجوانا را بوجود آورد(.)00

مصرف مواد غذايي سالم ا جمله غاذاهاي پار فيدار و وام

بنابراين بطاور ولاي نتااي پاژوها اخيار نشاا داد واه

بعد ا آمو ش در گروه تجربي مي باشد وه با مطالعاه

آمو ش هاي موثر مي توانند خودوارآمدي افراد را در جهات

لاضر همخواني دارد ( )00و اين با نتااي تحقياق الناگ و

گرايا باه رفتارهااي تغذياه اي ساالم ارتقااء دهناد ،لاذا

استيونس( )8( )2114و خلا و محماد يادي( )0889نيام

آمو ش هاي وافي و موثر بخصوص براساس متغيرهاي مادل

مطابقت دارد( .)20در اين مطالعه ا نظر عدارات هجادهم تاا

اعتقاد سالمتي ا جمله خودوارآمدي مي تواند باعاث ايجااد

بيست و يكم خودوارآمادي رفتارهااي تغذياهاي در ميناه

رفتارهاي مثدت بهداشتي در نوجوانا

شود( )00و ا آنجايي

مصرف تنقالت و نوشاابه هااي گاا دار و انارژي ا بعاد ا

وه عادات و الگوهاي سالمت در سنين وودوي و نوجاواني

آمو ش بين دو گاروه تجرباي و شااهد ،اخاتالف آمااري

شكل ميگيرد و رفتارهاي صحيح بهداشتي در اين سانين بار

معني داري باود ( )P=%110واه نتااي مطالعاه فشااروي و

سالمتي و تندرستي در سالهاي بعد نيم موثر است و همچنين

همكارا ( )0885نيام نشااندهنده تااثير آماو ش برمتغيار

ا آنجايي وه محيط مدرسه نقا مهمي در انتقال عادات سالم

خورد تنقالت در گروه تجرباي اسات ( )28( )P<1/19و

يا ناسالم دارد ،لذا ضرورت ارائه برنامههاي آمو شي در جهت

مطالعه خل و محمدي يدي ( )0889نيام وااها مصارف

تغيير عادات و رفتارهاي بهداشتي بيا ا پيا مورد تاوياد

تنقالت ،پفك و لواشك و غيره را بعد ا آمو ش در گاروه

قرار ميگيرد.

تجربااي نشااا داد ( )20( )P<1/19و بااا نتاااي مطالعااه

نتيجهگيري:

پورعددالهي و همكارا ( )0884نيام همخاواني دارد(.)25در

بطورولي مراقدين بهداشتي ا جمله پرستارا وه نقا مهماي

مطالعه اخير بين دو گروه تجرباي و شااهد ا نظار عداارات

در آمو ش اقشار مختلف جامعه دارند ميتوانند با طرحريامي

بيست و دوم تاا بيسات و ششام خودوارآمادي رفتارهااي

برنامااههاااي آمو شااي ارتقاااء سااالمت ،مينااه افاامايا

و

خودوارآمدي و بدندال آ تغييار رفتاار را در افاراد فاراهم

ونسرو شده نيم بعد ا آماو ش تفااوت معنايداري وجاود

نمايند .پس با عنايت به اينكاه در آينادهاي ناه چنادا دور

داشت ( )P=%110وه با نتاي مطالعه ساوسويگ و همكارا

شاهد سيل عظيمي ا مدتالياا باه بيماريهااي غيار واگيار

( )2119وه نشاندهنده افمايا خودوارآمدي تغذيهاي بدندال

خواهيم بود لذا توصيه ميشود برنامههاي آمو شاي در ميناه

آمو ش و مصرف غذاهاي پرفيدار و وام چار در گاروه

ارتقاء سالمت و درجهت داشتن يك ندگي سالم و پرنشااط

مداخله بود مطابقت دارد( )00و با مطالعه الناگ واساتيونس

در برنامه هاي بهداشتي مدارس گنجانده شود وبراي آماو ش

( )2114نياام وااه نشاااندهنده تاااثير آمااو ش باار افاامايا

افراد در مينه ارتقاء خودوارآمدي ا سنين پائين برنامهريمي

خودوارآماادي در مينااه مصاارف غااذاهاي سااالم بااود()8

گردد و چو دانااآماو ا بهتارين پياام آورا بهداشات

همخواني دارد و ضمناً با نتاي مطالعه عدادي فرد و همكاارا

هستند ،ا اين طريق مي توا به اصالح شيوه ندگي والادين

( )0888نيم مشابهت دارد وه نشا داد آماو ش بار مدنااي

نيم ومك ورد و لس مسئوليت پاذيري آناا را در برابار

خودوارآمدي ميتواند فرد را در اتخاذ رفتارهاي پيشگيرانه و

سالمتي خود وفر ندانشا تقويت وارده و تاالش وارد تاا

چر

تغذيه اي در ميناه مصارف سااندويچ و غاذاهاي چار

رفتارهاي غيربهداشتي آناا باه سامت رفتارهااي صاحيح
14
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( )P=%110وه مطالعه ساوسويگ و همكاارا ( )2119نيام

ونترل وننده ومك ورده و مينه ايجااد رفتارهااي مثدات

Downloaded from jqr.kmu.ac.ir at 22:00 +0430 on Monday June 18th 2018

0931 بهار_زمستان، سال یازدهم،مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان

 معااونين و،  ماديرا،ا مسئولين محترم آمو ش و پارورش

بهداشتي سوق يابد وه اين خود ميتواند در جهت پيشاگيري

معلمااين ماادارس راهنمااايي شااهر ورمااا و همچنااين ا

ا بسياري ا بيماريهاي غيرواگير در آينده نوجواناا ماوثر

دانا آمو ا و والدين آنا وپرسنل محترم وتابخانه دانشگاه

.باشد

آ اد اسالمي ورما و تهرا وه در جهت اجاراي پاژوها

تشكر و قدرداني

.همكاري صميمانه اي داشتند ومال تشكر و سپاس را داريام
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