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Abstract
Background and Aims: Girls are mothers of the future and you,ll have to plan ahead from adolescence to improve their
nutrition. The Precede model surveys the causes of those behavioral factors that are closely related to health. Causes affecting
behavior have been categorized in the educational diagnostic stage of this model. The aim of this study was therefore to
determine the factors associated with fruits and vegetables consumption (FVC) among female students based on the educational
diagnostic stage of the PRECEDE model.
Materials and Methods: This descriptive-analytic study was conducted with participation of 445 female high school students
in Bojnourd city in 2017. A two-stage method was employed for sampling. Data gathering tool was a questionnaire including
demographic questions and knowledge, attitude and PRECEDE model. Data were analyzed using SPSS software version 16.0
through appropriate tests. All stages of the study were conducted according to moral standards.
Results: Multiple regression analysis showed that the various constructs of the PRESADE model could overally explain 23.7%
of the variance in FVC behavior in the students under study. Among the constructs of the model, knowledge, enabling and
reinforcing factors, had a significant contribution in explaining the variance of FVC behavior (P<0.05). There was a significant
positive correlation between FVC behavior and all constructs of the PRECEDE model (P<0.001).
Conclusion: Considering the statistically significant relationship between the PRECED model and the FVC behavior,
appropriate educational interventions are suggested to be considered using this model, with the emphasis on knowledge,
enabling and reinforcing factors in schools.
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مقاله پژوهشی

فصلنامه بهداشت در عرصه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -دانشکده بهداشت و ایمنی
دوره 7شماره  ،2تابستان  ،1398صفحات  11تا 20

وضعیت مصرف میوه و سبزیها و عوامل مرتبط با آن در دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهر بجنورد بر
اساس مرحله تشخیص آموزشی مدل پرسید
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 -1کارشناس مرکز تحقیقات بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 -2دانشجوي دکتراي تخصصی اپيدميولوژي ،دانشکده بهداشت ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکي ایران ،تهران ،ایران
 -3کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 -4استادیار ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي ،بجنورد ،ایران
 -5دانش آموخته دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران ،تهران ،ایران
 -6دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي ،بجنورد ،ایران
 -7عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران
 -8دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -9دانشجوی دکتری تخصصی سیاستگذاری غذا و تغذیه ،دانشکده علوم تغذیهای و رژیمی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و اهداف :دختران ،مادران آینده هستند و برای بهبود تغذیه آنها ،باید از دوران نوجوانی برنامهریزی کرد .مدل پرسید علل آن دسته از
عوامل رفتاری که ارتباط تنگاتنگ با سالمت دارند را بررسی میکند .علل مؤثر بر رفتار در مرحله تشخیص آموزشی این مدل طبقهبندی گردیده
است .لذا هدف این پژوهش تعیین عوامل مرتبط با مصرف میوه و سبزیها در بین دانشآموزان دختر براساس مرحله تشخیص آموزشی مدل
پرسید بود.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال  1396با شرکت  445نفر از دانشآموزان دختر دبیرستانی شهر بجنورد انجام شد .جهت
نمونهگیری از روش دومرحلهای استفاده شد .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای مشتمل بر سؤاالت مشخصات فردی و سنجش آگاهی ،نگرش
و مدل پرسید بود .دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20و آزمونهای متناسب تحلیل شدند .تمامی مراحل مطالعه
حاضر طبق موازین اخالقی اجرا گردید.
یافتهها :تحلیل آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که در مجموع سازههای مختلف مدل پرسید 23/7 ،درصد از واریانس عملکرد مصرف میوه
و سبزیها در دانشآموزان مورد مطالعه را تبیین میکردند .از بین سازههای مدل ،آگاهی ،عوامل قادرکننده و تقویتکننده سهم معنیداری در
تبیین واریانس عملکرد مصرف میوه و سبزیها داشتند ( .)P>0/05بین عملکرد مصرف میوه و سبزیها و همه سازههای مدل پرسید همبستگی
مثبت و معنیدار وجود داشت (.)P>0/001
نتیجهگیری :نظر به ارتباط معنیدار سازههای مدل پرسید با عملکرد مصرف میوه و سبزیها ،پیشنهاد میشود ،مداخالت آموزشی مناسب با
استفاده از این مدل و با تأکید بر آگاهی و عوامل قادرکننده و تقویتکننده در مدارس صورت گیرد.
کلید واژهها :دانشآموزان دختر ،مدل پرسید ،مصرف میوه و سبزیها
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مقدمه
میوهجات و سبزیها بخش مهمی از یک رژیم غذایی سالم میباشند،
که با تأثیرات مثبت متعدد بر سالمت ازجمله کاهش خطر ابتالی به
بیماریهای مزمن همراه هستند [ .]1اهمیت تغذیه طی دوران مختلف
زندگی انسان بر کسی پوشیده نیست [ .]2اواخر دوران کودکی و
اوایل دوران نوجوانی ،سالهایی است که باید مواد غذایی برای رشد
سریع دوران نوجوانی در اختیار فرد قرار گیرد؛ ازاینرو اهمیت توجه
به تغذیه در این دوران دوچندان میشود [ .]3مصرف زیاد غذاهای
آماده و چرب ،مصرف کم میوه و سبزیها ،شیر و فرآوردههای آن و
گاهی اوقات حذف برخی از وعدههای غذایی ،از مهمترین مسائل و
مشکالت موجود در تغذیه نوجوانان به شمار میروند [.]4
امروزه میتوان نوع عادات غذایی نوجوانان را اینگونه توصیف کرد:
وعدههای غذایی نامناسب ،کمغذا خوردن ،خارج از خانه غذا خوردن
و تغییر برنامه غذایی .این عادتها بیشتر تحت تأثیر خانواده ،گروه
همساالن و رسانههای گروهی قرار دارند [ .]5همچنین عدم دریافت
ویتامینهای اسیدفولیک ،اسید پنتوتنیک ،امالح کلسیم ،ویتامین ،C
منیزیم ،مس و آهن در رژیم غذایی دختران وجود دارد [.]6
رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزي احتمال ابتال به بیماريهایی
از قبیل افسردگی ،پریشانی روانی و اختالالت اضطراب را کاهش
میدهد [ .]7همچنین مصرف میوه و سبزی میتواند از ابتال به برخی
از بیماریهای مزمن مانند بیماریهای قلبی -عروقی و برخی از
سرطانها ،چاقی ،دیابت نوع دو و پرفشاری خون پیشگیری کند [.]8
سازمان جهانی بهداشت مصرف حداقل  400گرم میوه و سبزیها
در هرروز (معادل  5واحد) را براي پیشگیري از بیماريهاي مزمن
توصیه میکند [ .]9این در حالی است که بیشتر افراد ،بهویژه کودکان
و نوجوانان در اکثر نقاط جهان؛ حداقل مقدار توصیهشده ( 400گرم
در روز) را دریافت نمیکنند [ .]11،10امروزه بهخوبی ثابت شده
است که عادات ضعیف غذایی در این گروه سنی مستقیم با بروز
برخی مشکالت متعاقب و جدي سالمتی در آینده این افراد ،نظیر
چاقی بیشازحد ،افزایش چربی خون و دیابت در ارتباط است []12
و این عادات ،تحت تأثیر عواملی ازجمله آگاهی پایین ،وضعیت
اقتصادی و اجتماعی ،مسائل بهداشتی و عادت است [ .]13طبق
نتایج مطالعه حسین نژاد و همکاران ،سطح تحصیالت پدر و وضعیت
اقتصادی خانواده ،پرمصرف سبزیها و میوهجات و غذاهای حاوی
کلسیم نوجوانان مؤثر بوده است .بهطوریکه دانشآموزانی که پدر
آنها تحصیالت باالتری داشتند و وضعیت اقتصادی مطلوبی داشتند،
مصرف سبزیها و میوهجات باالتری داشتند [ .]14در مطالعهای
که توسط چوبینه و همکاران بر روی میزان آگاهی تغذیهای در
دختران دبیرستانی و تأثیر آموزش بر آن انجام شد ،درصد باالیی از
دانشآموزان پس از آموزش مصرف بیشازحد معقول منابع گیاهی

عوامل مرتبط با مصرف میوه و سبزی در دانش آموزان

را مناسب میدیدند همچنین سبزیها و میوهجات را منبع غنی
ریزمغذیها و درشت مغذیها میدانستند [.]15
مدل پرسید یکی از مدلهای آموزش بهداشت در ارتقا سالمت
میباشد که چندبعدی است و بر اساس علوم رفتاری ،اجتماعی،
اپیدمیولوژیکی و آموزشی میباشد .این مدل از نتایج نهایی (علتها)
شروع شده و طی  7مرحله متوالی و مستمر ،در طراحی ،اجرا و
ارزشیابی پیش میرود و نشان میدهد که چگونه تشخیص اجتماعی،
اپیدمیولوژی و رفتارها منجر به درک روشنی از نیازها ،مشکالت و
تمایالت افراد جامعه میگردد و علل آن دسته از عوامل رفتاری که
ارتباط تنگاتنگ با سالمت دارند را نیز بررسی میکند .پیش رفتارها
یا علل مؤثر بر رفتار در تشخیص آموزشی (مرحله  5مدل) بر
اساس اصول و مبانی سلسله مراتب طبقهبندی گردیده است (عوامل
مستعدکننده ،قادرکننده و تقویت کننده) ،که این سلسله مراتب یک
روند منطقی مداخله از انگیزههای قوی دانستن ،خواستن و توانستن

در امر مراقبت میباشد [ .]16عوامل مستعد کننده ،عواملی هستند که
مقدم بر تغییر رفتار بوده و موجب تأمین انگیزش برای رفتار میگردند
که شامل آگاهی ،نگرش ،باورها ،ارزشها و ادراکات هستند .عوامل
قادر کننده که مقدمات تغییر رفتار و یا تغییر محیط میباشند و اجازه
تحقق یک انگیزش یا سیاست محیطی را میدهند و شامل دستیابی
به منابع ،در دسترس بودن ،قوانین و مقررات و مهارتها میباشند.
عوامل تقویت کننده که موجب پیگیری رفتار و تأمین پاداش مداوم
برای حفظ رفتار میگردند و خانواده ،همساالن ،معلمان ،کارکنان
بهداشتی و غیره میباشند ،درنهایت این سه عامل موجب تغییر
رفتار میگردند [ .]17پژوهشهایی نیز در رابطه با این مدل صورت
گرفته است که از جمله میتوان به مطالعه جیحونی و همکاران که
تأثیر آموزش بر اساس مدل پرسید را بر مصرف میوه و سبزی در
دانشآموزان بررسی کردند [ ]18و همچنین مطالعه کستالنوس و
همکاران که رژیم غذایی مردان مهاجر اسپانیایی را با استفاده از این
مدل بررسی کردند و نتایج آن حاکی از تأثیر ساختارهای زندگی و
فرهنگی از عوامل محیطی بوده است ،اشاره کرد [ .]19ازآنجاییکه
دختران ،مادران آینده هستند و سالمت جسمانی و روانی آنها از
اولویت خاصی برخوردار است ،برای بهبود تغذیه آنها ،باید از
دوران نوجوانی برنامهریزی کرد و ازآنجاییکه بر اساس بررسیهای
انجامشده ،مطالعه جامعی در رابطه با مصرف میوه و سبزیها بر روی
دختران نوجوان شهر بجنورد انجامنشده است ،این پژوهش با هدف
تعیین عوامل مرتبط با مصرف میوه و سبزیها در بین دانشآموزان
دختر دبیرستانهای شهر بجنورد بر اساس مرحله تشخیص آموزشی
مدل پرسید طراحی و اجرا شد.
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مواد و روشها
مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي تحليلي (مقطعي) است كه در آن
دانشآموزان دختر دبیرستانی شهر بجنورد در سال  1396که تمایل به
شرکت در مطالعه داشتند ،مورد مطالعه قرار گرفتند .معیارهای خروج
از مطالعه شامل عدم تمایل به شرکت در مطالعه و تحت درمان بودن
دانشآموزان و رعایت رژیم غذایی خاص بود .حجم نمونه با توجه
به مطالعه حشمتی و همکاران [ ،]20تعداد  370نفر برآورد گردید
که برای دقت بیشتر و همچنین با در نظر گرفتن احتمال  20درصدی
ریزش نمونهها ،تعداد  445نمونه در نظر گرفته شد.
جهت نمونهگیری از روش نمونهگیری دومرحلهای (خوشهای و
تصادفی سیستماتیک) استفاده شد ،بدینصورت که کلیه دبیرستانهای
دخترانه انتخاب و بر اساس فراوانی جمعیت هر مدرسه ،حجم نمونه
آن مدرسه انتخاب شد ،سپس از بین دختران دبیرستانهای موردنظر
با توجه به جمعیت هر مدرسه و هر کالس ،نمونهها به روش
نمونهگیری سیستماتیک انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها شامل
پرسشنامهای چندقسمتی بود که در مطالعه حشمتی و همکاران مورد
استفاده قرار گرفته و روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای
کرونباخ  0/72مورد تائید قرار گرفته بود [ .]20این پرسشنامه دارای
شش بخش است -1 :ویژگیهای فردی :شامل سؤاالتی همچون،
رشته تحصیلی ،سن ،وضعیت اقتصادی ،شغل پدر و مادر و بعد
خانوار -2 .تعداد  ۹سؤال جهت سنجش آگاهی که به پاسخهای
صحیح کد یک و به پاسخهای غلط کد صفر داده شد (دامنه نمره
 0تا  -3 .)9هشت سؤال نگرش بهصورت لیکرت چهارگزینهای از
ال مخالفم که به گزینه کام ً
ال موافقم تا کام ً
کام ً
ال موافقم کد  ،5موافقم
کد  4تا حدی موافقم کد  3تا حدی مخالفم کد  2مخالفم کد ،1
کام ً
ال مخالفم کد صفر داده شد (دامنه نمره  0تا  -4 .)40هشت سؤال
عوامل قادر کننده بهصورت جوابهای بلی تا حدی و خیر (نمونهای
از سؤاالت آن عبارت بودند از :قیمت سبزیها ،مهارت ضدعفونی،
دسترسی به میوه و سبزیها ،آماده کردن سبزیها و در دسترس بودن
منابع برای کسب اطالعات در زمینه میوه و سبزیها) که به گزینه بله
کد  ،2تاحدی کد  1و خیر کد صفر داده شد (دامنه نمره  0تا .)16
 -5شش سؤال عوامل تقویتکننده با گزینههایی تنظیم شده در یک
طیف بلی تا حدی و خیر که عبارت بودند از (بازخوردهای معلمان،
والدین ،دوستان و همکالسیها نسبت به مصرف میوه و سبزیها و
همچنین تجارب مثبت یا منفی فرد پس از مصرف میوه و سبزیها)
که به گزینه بله کد  ،2تا حدی کد  1و خیر کد صفر داده شد (دامنه
نمره  0تا  -6 .)12تعداد  ۹سؤال عملکرد با گزینههای تنظیمشده از
همیشه تا هرگز که برای گزینه همیشه کد  ،3اغلب کد  ،2بهندرت
کد  1و هرگز کد صفر در نظر گرفته شد (دامنه نمره صفر تا ،)27
نمرهها از  100تراز شد .با توجه به این که دامنه میانگین نمرات

آگاهی ،نگرش ،عوامل قادرکننده ،تقویت کننده و عملکرد بین
صفر تا  100بود .میانگینهای بین  0تا  33/99ضعیف ،میانگینهای
بین  34تا  67/99متوسط و میانگینهای بین  68تا  100مطلوب
در نظر گرفته شده بود .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
و دادهها توسط پرسشگران آموزش دیده جمعآوری گردید.
پس از رعایت موازین اخالقی و پژوهشی که شامل دریافت کد
اخالق از شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
(با کد طرح945 :پ ،)95ارائه معرفینامه به اداره آموزش و پرورش
و مدارس منتخب شهر بجنورد و شرح ماهیت و اهداف مطالعه
برای دانشآموزان شرکت کننده بود ،از دانشآموزان شرکت کننده
رضایت آگاهانه اخذ شد و سپس پرسشنامهها در اختیار آنها قرار
داده شد .از همه دانشآموزان خواسته شد که با صداقت کامل
به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دهند و به آنها اطمینان داده شد که
تمامی اطالعات خواسته شده در پرسشنامه بهطور محرمانه استفاده
خواهد شد .همچنین به دانشآموزان جهت درک مناسب از سؤاالت
و پاسخگویی به آنها فرصت کافی داده شد .تکمیل پرسشنامهها
بهصورت خودگزارشی و در محل کالسهای دانشآموزان و با
مساعدت مسئولین مدارس صورت گرفت .پس از جمعآوری ،دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش  ۲۰و آزمونهای تی مستقل،
آنالیز واریانس یکطرفه ،آزمون تعقیبی توکی ،ضریب همبستگی
اسپیرمن و رگرسیون خطی با سطح معنیداری کمتر از  ،0/05تحلیل
شدند.

یافتهها

در این مطالعه 445 ،نفر از دانشآموزان مورد بررسی قرار گرفتند.
میانگین و انحراف معیار سنی دانشآموزان مورد بررسی 16/2±0/81
سال و کمترین سن  15و بیشترین  18سال بود .میانگین و انحراف
معیار بعد خانوار افراد مورد بررسی  5/08±1/39نفر بود .از
دانشآموزان موردمطالعه  197( %44/3نفر) در سال سوم و %46/7
( 206نفر) در رشته تجربی مشغول به تحصیل بودند .جدول شماره
 ،1سایر مشخصات جمعیت شناختی دانشآموزان موردمطالعه را
نشان میدهد.

این کار از مجوز ( Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0تبعیت می کند.
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جدول  -1توزیع فراوانی دانشآموزان دختر دبیرستانی موردمطالعه برحسب متغیرهای جمعیتشناسی
Table 1- Frequency distribution of high school girl students under study based on demographic variables
متغیر

رشته تحصیلی

تحصیالت مادر

شغل پدر

تعداد(درصد)
تجربی
ریاضی
انسانی
فنی
کل

)46/7(206
)10/4(46
)20/6(91
)22/3(98
)100(441

بیسواد
ابتدایی و راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس و باالتر
کل

)16/6(73
)35/6(157
)26/5(117
)6/1(27
)15/2(67
)100(441

کارمند
کارگر
آزاد
بیکار
سایر
کل

)27/2(115
)18(76
)43/4(184
)2/4(10
)9(38
)100(423

نتایج نشان داد ،میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی دانشآموزان در
خصوص مصرف میوه و سبزیها  ،52/5±15/21میانگین و انحراف
معیار نمره نگرش  ،76/90±11/94میانگین و انحراف معیار نمره
عوامل قادر کننده  ،55/4±19/72میانگین و انحراف معیار نمره
عوامل تقویت کننده  60/78±14/55و میانگین و انحراف معیار
نمره عملکرد دانشآموزان  46/55±14/43بود (نمرات تراز شده
از  100بودند) .جدول شماره  ،2ارتباط متغیرهای نام برده شده با
متغیرهای جمعیتشناسی دانشآموزان موردمطالعه را نشان میدهد.
طبق نتایج ،بین آگاهی و متغیر سن رابطه معنیدار وجود داشت
( )P=0/024که بر اساس آزمونهای تعقیبی این اختالف در گروه
سنی  15سال بهطور معنیداری از گروه  17و  18سال کمتر بود .بین
متغیر رشته تحصیلی و تمام سازههای آگاهی ،نگرش و رفتار مدل
پرسید ،تفاوت معنیدار آماری وجود داشت .آزمون تعقیبی نشان
داد نمره دانشآموزان رشته فنی ،در سازه آگاهی بهطور معنیداری
کمتر از رشته تجربی و ریاضی بود ( )P>0/001و در سازه نگرش
هم بهطور معنیداری نمره کمتری از رشته تجربی کسب کرده
بودند ( .)P=0/003بین متغیر آگاهی ( )P=0/048و سازههای عوامل
تقویت کننده ( )P=0/049و عوامل قادر کننده با تحصیالت پدر
رابطه معنیداری وجود داشت که طبق نتایج آزمون تعقیبی ،آگاهی
افرادی که تحصیالت پدرشان ابتدایی بود نسبت به لیسانس و باالتر
بهطور معنیداری کمتر بود ( .)P=0/036نمره عوامل تقویت کننده
افرادی که تحصیالت پدرشان ابتدایی بود ،نسبت به فوق دیپلم بهطور

متغیر
وضعیت
اقتصادی

بعد خانوار

شغل مادر

تحصیالت پدر

تعداد(درصد)
ضعیف
متوسط
خوب
کل

)14/7(64
)63/1(270
)23/2(101
)100(445

2-4
5-7
 8و بیشتر
کل

)37(163
)57/1(252
)5/9(26
)100(441

خانهدار
کارمند
کل

)82/2(359
)17/8(78
)100(437

بیسواد
ابتدایی و راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس و باالتر
کل

)9/7(43
)41/2(182
)21/9(97
)8/4(37
)18/8(83
)100(442

معنیداری کمتر بود ( )P=0/021و همچنین نمره عوامل قادر کننده
افرادی که تحصیالت پدرشان ابتدایی بود ،نسبت به لیسانس و باالتر
بهطور معنیداری کمتر بود ( .)P=0/009بین سازه عوامل تقویت
کننده با تحصیالت مادر ( )P=0/024و شغل مادر ( )P=0/035رابطه
معنیدار وجود داشت .بین آگاهی ( )P=0/002و عوامل قادر کننده
و متغیر شغل پدر ( )P=0/009رابطه معنیداری وجود داشت که
طبق آزمون تعقیبی نمره آگاهی افرادی که شغل پدر آنها کارمند
بود ،باالتر از کارگر ( )P=0/019و باالتر از بیکار ( )P=0/020بود و
نمره سازه عوامل قادرکننده در افرادی که شغل پدر آنها کارمند بود
باالتر از کارگر ( )P=0/004بود .بین عوامل قادرکننده ( )P>0/001و
عملکرد ( )P>0/001با متغیر سطح اقتصادی خانوار رابطه معنیداری
وجود داشت و طبق نتیجه آزمون تعقیبی نمره سازه عوامل قادر کننده
افرادی که وضعیت اقتصادی ضعیف داشتند از متوسط ()P>0/001
و خوب ( )P>0/001کمتر بود ،نمره سازه عوامل قادرکننده افرادی
که وضعیت اقتصادی متوسط داشتند از خوب ( )P=0/029کمتر
بود و نمره عملکرد افرادی که وضعیت اقتصادی ضعیف داشتند از
متوسط ( )P=0/002و خوب ( )P>0/001کمتر بود.
نتایج آزمون همبستگی نشان داد ،بین عملکرد مصرف میوه و
سبزیها و همه سازههای مدل پرسید همبستگی مثبت و معنیدار
وجود دارد ،یعنی با افزایش نمره سازههای پرسید ،نمره عملکرد نیز
افزایش مییابد (جدول شماره .)3

این کار از مجوز ( Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0تبعیت می کند.
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جدول  -2میانگین و انحراف معیار سازههای مدل پرسید در خصوص مصرف میوه و سبزیها در دانشآموزان مورد مطالعه برحسب متغیرهای جمعیتشناختی
Table 2- Mean and standard deviation of PRECEDE model constructs in Regarding fruit and vegetable consumption
in students under study based on demographic variables
متغیرها

سن

 15سال
 16سال
 17سال
 18سال

تعداد

SD± mean

SD± mean

عوامل قادرکننده
SD± mean

عوامل تقویت کننده

عملکرد

90
189
146
17

49/14±26/14
52/15±15/72
54/14±41/92
58/14±82/57

78/11±1/15
77/12±61/05
75/11±8/72
75/13±46/13

59/20±17/68
55/19±95/89
53/18±06/61
52/18±51/35

61/14±85/83
61/15±88/03
58/13±79/78
62/11±25/07

48/15±23/8
47/13±46/86
46/14±91/94
52/11±94/17

0/024

0/384

0/114

0/216

0/413

55/13±77/48
57/12±49/01
54/13±21/02
41/17±95/22

78/11±47/46
77/9±76/82
77/10±14/56
73/13±43/96

56/19±46/95
61/19±55/5
53/17±37/29
52/20±84/53

61/13±45/45
59/15±6/71
61/14±45/52
59/13±46/53

49/13±95/53
51/10±13/41
41/13±32/56
41/16±89/72

P>0/001

0/007

0/051

0/631

P>0/001

51/15±94/47
50/15±37/96
54/14±18/98
51/15±65/54
56/12±09/97

77/12±74/29
76/11±51/97
77/10±35/58
74/12±52/13
78/13±04/21

48/21±69/07
54/18±7/83
54/19±32/69
57/18±77/6
60/20±84/45

59/16±88/09
62/14±45/0
60/14±65/57
54/15±5/54
60/13±34/99

43/15±84/71
47/14±76/24
47/13±96/86
48/15±04/43
48/14±33/4

0/48

0/601

0/049

0/014

0/014

نتیجه آزمون آنالیز واریانس یک طرفه

رشته تحصیلی

تجربی
ریاضی
انسانی
فنی

206
46
91
98

نتیجه آزمون آنالیز واریانس یک طرفه

تحصیالت

پدر

بی سواد
ابتدایی و
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم
کارشناسی و
باالتر

43
182
97
37
83

نتیجه آزمون آنالیز واریانس یک طرفه

تحصیالت
مادر

بی سواد
ابتدایی و
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم
کارشناسی و
باالتر

73
157
117
27
67

نتیجه آزمون آنالیز واریانس یک طرفه
شغل مادر

خانهدار
شاغل

359
78

نتیجه آزمون T

شغل پدر

کارمند
کارگر
آزاد
بیکار
سایر

115
76
184
10
38

نتیجه آزمون آنالیز واریانس یک طرفه
سطح
اقتصادی
خانواده

ضعیف
متوسط
خوب

64
270
101

نتیجه آزمون آنالیز واریانس یک طرفه

آگاهی

نگرش

SD± mean

* mean±SD

49/15±92/51
50/16±96/16
53/84±15/27
53/09±9/91
56/05±13/74

76/11±95/52
77/58±11/86
75/7±11/46
77/99±11/03
77/27±13/88

62/15±22/22
63/01±13/3
58/33±16/45
62/35±10/67
57/59±13/66

62/15±22/22
63/01±13/3
58/33±16/45
62/35±10/67
57/59±13/66

46/17±52/75
48/41±13/22
47/46±13/46
44/86±14/47
47/82±15/1

0/081

0/744

0/084

0/024

0/758

52/06±15/55
55/41±12/6

76/98±11/72
76/37±12/91

55/24±19/22
56/65±21/59

61/69±14/35
57/91±21/59

47/98±14/22
45/3±14/99

0/075

0/683

0/565

0/035

0/136

55/27±13/76
48/39±16/5
53/08±15/45
40/0±15/88
50/88±14/3

77/64±11/91
77/78±11/68
76/13±12/11
76/78±11/89
76/75±11/89

59/78±19/11
51/56±19/12
54/03±19/44
43/13±23/65
57/57±22/66

58/55±14/16
64/00±14/18
60/34±14/05
57/5±20/98
61/18±14/92

48/41±13/63
45/95±15/58
46/82±13/05
39/26±29/24
50/58±16/77

0/002

0/323

0/009

0/132

0/161

50/17±17/37
53/17±14/27
52/26±16/22

75/0±16/98
76/63±10/38
78/54±12/27

45/12±18/62
55/58±19/15
61/33±19/44

59/64±17/58
60/66±13/22
60/72±14/57

41/09±15/78
47/83±13/27
51/41±15/0

0/361

0/167

P>0/001

0/702

P>0/001

*انحراف معیار±میانگین
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جدول  -3همبستگی بین عملکرد مصرف میوه و سبزیها و سازههای مدل پرسید در دانشآموزان دختر ()n=442
Table 3- Correlation between fruit and vegetable consumption performance and PRECEDE model constructs among
)female students (n=442
نام متغیر

عملکرد

عملکرد

R
P value

آگاهی

R
P value

نگرش

R
P value

عوامل قادر کننده

R
P value

عوامل تقویت کننده

R
P value

1

آگاهی
0/175

نگرش
0/245

عوامل قادرکننده عوامل تقویتکننده
0/369

0/386

P>0/001

P>0/001

P>0/001

P>0/001

1

0/126
0/008

0/058
0/0223

0/029
0/538

1

0/28

P>0/001

1

0/262

P>0/001

0/328

P>0/001

1

* ضریب همبستگی اسپیرمن

تحلیل آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که در مجموع سازههای
مختلف مدل پرسید 23/7 ،درصد از واریانس عملکرد مصرف
میوه و سبزیها دانشآموزان موردمطالعه را تبیین مینمایند .از بین
سازههای مدل ،آگاهی ( ،)P=0/001عوامل قادر کننده و تقویت کننده
( )P>0/001سهم معنیداری در تبیین واریانس عملکرد مصرف میوه
و سبزیها داشتند (جدول شماره .)4
جدول  -4تحلیل رگرسیونی خطی چندگانه :سازههای پیشگوییکننده مصرف
میوه و سبزیها براساس مدل پرسید ()n=442
Table 4- Multiple Linear Regression Analysis:
Predictors of Fruits and Vegetables Consumption based
)on PRECEDE Model (n=442

بتای استاندارد

متغیرهای مستقل

5/57

ثابت
آگاهی
نگرش
عوامل قادر کننده
عوامل تقویت کننده

بحث

0/14
0/11
0/18
0/28

سطح معنیداری

R2

0/222

0/001
0/05
>0/001
>0/001

0/237

این پژوهش با هدف تعیین عوامل مرتبط با مصرف میوه و سبزیها
در بین دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهر بجنورد بر اساس مرحله
تشخیص آموزشی مدل پرسید در سال  1396طراحی و اجرا شد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین عملکرد مصرف میوه و سبزیها و

همه سازههای مدل پرسید همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشت.
در مجموع سازههای مختلف مدل پرسید 23/7 ،درصد از واریانس
عملکرد مصرف میوه و سبزیها در دانشآموزان مورد مطالعه را تبیین
مینمایند که از بین سازههای مدل ،آگاهی مهمترین پیشبینی کننده
عملکرد در زمینه مصرف میوه و سبزیها بود و به ترتیب عوامل قادر
کننده و تقویت کننده ،پیشگوییکنندههای بعدی بودند .در مطالعه
حشمتی و همکاران نیز آگاهی از مهمترین پیشگوییکنندههای
مصرف میوه و سبزی در میان دانشآموزان بود [ .]20آگاهی بهعنوان
دانش الزم جهت انجام رفتار تعریف شده است و توجه به این
سازه بهعنوان یکی از مهمترین عوامل در موفقیت برنامههای ارتقای
سالمت ،از اهمیت خاصی برخوردار است [ .]21مطالعهای که توسط
پاورز و همکاران صورت گرفته بود ،ارتباط معنیداری بین رفتارهای
تغذیهای و آگاهی دانشآموزان آشکار ساخت [ .]22همچنین در این
مطالعه ،آگاهی دانشآموزان در سطح مطلوبی قرار نداشت .در مطالعه
امین شکروی و همکاران ،آگاهی تغذیهای دانش آموزان ،قبل از
مداخله پایین بود [ ]23و دانشآموزانی که توسط ابرین بررسی شده
بودند؛ نیز آگاهی تغذیهای پایینی داشتند [ .]24نتایج این دو مطالعه
با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت .این نتایج نشان میدهد که
برنامههای آموزشی موجود ،آگاهی مطلوبی در این زمینه ایجاد نکرده
است و عدم کفایت اطالعرسانی مناسب در زمینه مصرف میوه و
سبزیها در این گروه را مشخص میکند .با توجه به اینکه این
سازه بر عملکرد افراد در مورد مصرف میوه و سبزی مؤثر میباشد،
بهمنظور ارتقای سطح آگاهی بهتر است ،مداخالت مناسب ،با استفاده
از رسانهها و فنّاوری مناسب صورت گیرد .در این مطالعه نگرش
دانشآموزان در سطح مطلوبی قرار داشت و با نتایج مطالعه حشمتی
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و همکاران [ ]20همخوانی داشت .پیشنهاد میگردد که در مداخالت
آموزشی ،به اهمیت مصرف میوه و سبزیها و فواید آن تأکید بیشتری
شود تا نگرش افراد در سطح مطلوب بماند و منجر به عملکرد بهتر
آنها شود.
عوامل قادرکننده ،پیشگویی کننده بعدی در عملکرد مصرف میوه و
سبزیها در دانشآموزان بود که شامل ویژگیهای محیطی بروز که
رفتارهای بهداشتی یا هر مهارتی را در فرد تسهیل میکند ،می باشد
[ ]28که در این مطالعه قیمت میوه و سبزی ،روش ضدعفونی کردن
آن ،آمادهسازی ،دسترسی و آموزش توسط معلم و کتابهای درسی،
از عوامل قادرکننده بودند .با توجه به اینکه دانشآموزان نمره نگرش
مطلوبی داشتند ،کاهش قیمت میوه و سبزی ،سهولت دسترسی،
مهیا ساختن روشهای استاندارد جهت ضدعفونی و آموزشهای
مناسبتر از طریق معلمها و کتابهای درسی میتواند به مصرف
بیشتر میوه و سبزی توسط دانشآموزان منجر شود [ .]26-28از
دیگر عوامل قادرکننده میتوان به تأثیر رسانهها و شبکههای مجازي،
منابع موجود «مانند بوفه و مغازههای اطراف مدرسه» و نبود منابع
علمي معتبر در زمينه آگاهسازی مردم در خصوص سالمسازی ميوه
و سبزیها ،خواص آنها و بهترين زمان مصرف و غيره ،همچنين
شفاف نمودن مسائل مربوط به سموم و آلوده بودن ميوه و سبزیها
اشاره کرد [.]29
عوامل تقویت کننده که آخرین پیشگوییکننده عملکرد مصرف میوه
و سبزی میباشد ،شامل پاداش مادی و معنوی که باعث بروز مجدد
رفتار بهداشتی و تداوم آن میگردد ،است [ .]25در این پژوهش ،این
عوامل شامل پیروی از رفتارهای گروه همساالن ،مربیان و خانواده
و داشتن احساس خوب یا بد در مورد مصرف میوه و سبزیها
میباشد .تقویتهای مطلوب موجب ارتقای عملکرد مصرف میوه و
سبزیها و تقویتهای نامطلوب باعث کاهش سطح عملکرد مطلوب
میشود .پس باید در آموزشها به عوامل تقویت کننده توجه شود.
در سنین نوجوانی ،افراد برای حفظ جایگاه خود در گروه همساالن
مطابق میل آنها رفتار میکنند و ازآنجاییکه یکی از عوامل تقویت
کننده پیروی از گروه همساالن میباشد ،مداخالت گروهی برای این
سازه مناسبتر میباشد .در مطالعه مرادی و همکاران ،دانشآموزان،
نقش دوستان و الگوپذيري دانشآموزان از دوستان و والدين را با
عناوين مختلف اشاره داشتند" :من تقريب ًا نصف ساعات روز را با
دوستانم سپري میکنم ،وقتي دوستانم هيچ تمايلي به مصرف ميوه
و سبزي ندارند و مصرف فست فودها هميشه در اولويت است ،من
هم تابع آنها هستم"" .تأثیر پدر و مادر يا دوستانم كه هر روز به
اندازه كافي ميوه و سبزي بخورند ،مهم است؛ چون آنها الگوي من
هستند" [.]29
بین متغیر رشته تحصیلی و متغیرهای آگاهی ،نگرش و عملکرد،
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تفاوت معنیدار آماری وجود داشت ،بهطوریکه نمره دانشآموزان
رشته فنی ،در متغیر آگاهی بهطور معنیداری کمتر از رشته تجربی
و ریاضی بود و در سازه نگرش هم بهطور معنیداری نمره کمتری
از رشته تجربی کسب کرده بودند .از آنجاییکه دانشآموزان رشته
تجربی اطالعات بیشتری در مورد تغذیه صحیح در کتب درسی و از
معلمین خود دریافت میکنند ،این یافته قابل توجیه است؛ بنابراین
پیشنهاد میگردد از نظر افزایش آگاهی ،رشته تحصیلی دانشآموزان
مدنظر قرار گیرد.
بین سازه عوامل تقویت کننده و متغیر تحصیالت مادر و متغیر شغل
مادر رابطه معنیداری وجود داشت .زنانی که تحصیالت باالتری
دارند ،خواستههای بیشتری برای مصرف میوه و سبزی دارند و
مصرف آنها نیز باالتر است [ .]30ازجمله عوامل تقویت کننده،
تشویق والدین به مصرف میوه و سبزی میباشد که با توجه به رابطه
معنیدار این دو متغیر ،تحصیالت و شغل مادر میتواند تأثیر مثبتی
بر عملکرد مصرف میوه و سبزی داشته باشد.
بین آگاهی و عوامل قادر کننده و متغیر شغل پدر رابطه معنیداری
وجود داشت ،بهطوریکه نمره آگاهی افرادی که شغل پدر آنها
کارمند بود ،باالتر از پدران کارگر و بیکار بود و نمره سازه عوامل
قادرکننده در افرادی که شغل پدر آنها کارمند بود باالتر از کارگر بود.
ازجمله عوامل قادرکننده ،دسترسی و قیمت میوه و سبزی میباشد،
افراد کارمند به دلیل داشتن حقوق ثابت ،دسترسی راحتتری به مواد
غذایی دارند و پیشنهاد میگردد در مداخالت ،سیاستهایی جهت
دسترسی راحتتر و کاهش قیمت میوه و سبزی اتخاذ گردد.
بین عوامل قادر کننده و عملکرد و متغیر سطح اقتصادی خانوار
رابطه معنیداری وجود داشت بهطوریکه نمره سازه عوامل قادرساز
و عملکرد افرادی که وضعیت اقتصادی ضعیف داشتند از متوسط
و خوب کمتر بود .مطالعهای  10ساله در هلند نشان داد که مصرف
میوه و سبزی در گروههای اجتماعی اقتصادی باالتر ،بیشتر از طبقات
پایین اجتماعی بوده است [ .]31از جمله عوامل قادرکننده در عملکرد
مصرف میوه و سبزی ،قیمت میوه و سبزی و دسترسی به آن است
که با توجه به اینکه اکثر دانشآموزان سطح اقتصادی متوسط داشتند،
حمایتهای سازمانی جهت کاهش قیمت میوه و سبزی میتواند در
بهبود عملکرد ،مؤثر باشد.
بهطورکلی متغیرهای شغل پدر و مادر و میزان تحصیالت آنها
با سازههای مدل ارتباط معنیداری داشتند که این موضوع با
پژوهشهای مختلف نیز همسو است .بهعنوان مثال محققين در
تحقيقي دریافتند که دريافت مقادير كافي كلسيم B6 ،B12 ،و
فسفر در دانشجويان ،متأثر از تحصيالت پدر و مادر بوده است .آنها
گزارش كردند كه متغيرهاي تحصيالت والدين و درآمد خانواده از
عوامل مؤثر بر الگوي تغذيه دانشجويان هستند [ .]32در مطالعه
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مناسب با استفاده از این مدل و با تأکید بر آگاهی و سازههای عوامل
.قادر کننده و تقویت کننده در مدارس صورت گیرد
تشکر و قدردانی
این مقاله از دادههای حاصل از طرح تحقیقاتی مصوب در شورای
)95پ945 :پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (کد طرح
 بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه.استخراج شده است
علوم پزشکی خراسان شمالی و کلیه دانشآموزان شرکت کننده در
 مسئولین و کارکنان دبیرستانهای دخترانه شهر بجنورد تشکر،مطالعه
.و قدردانی میشود
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ديگري نيز مشاهده شد كه با افزايش سطح تحصيالت و درجه شغلي
، مصرف گروههای غذايي پرانرژي از قبيل نان،سرپرست خانوار
 كاهش و مصرف میوهها و سبزها در خانوادهها، قند و شكر،غالت
 جايگاه شغلي،افزايش مییابد؛ و همچنین با افزايش درآمد سرانه
 امنيت غذايي بيشتر و،سرپرست و تحصيالت سرپرست خانوار
 درنهایت ناامني غذايي با كاهش مصرف.ناامني غذايي كمتر میشود
.]33[ ميوه و سبزي ارتباط مستقيم دارد
نتیجهگیری
با توجه به ارتباط معنیدار سازههای مدل پرسید با عملکرد مصرف
 پیشنهاد میشود برنامهریزی و مداخالت آموزشی،میوه و سبزیها
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