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Abstract
Background and Objectives: During adolescence, individuals are responsible for their eating habits, attitudes
and behaviors. Breakfast, as the most important meal, plays a key role in maintaining adolescent health. Health
literacy is one of the biggest determinants of health. The aim of this study was to determine the relationship
between health literacy (high / low) with the attitude and behavior of breakfast consumption in students.
Materials and methods: The present study was conducted on female students from six public schools in Yasuj.
Totally, 440 students with excellent health literacy and limited health literacy participated in this study. The data
were collected through a questionnaire consisting of three sections: demographic information, adolescent health
literacy questionnaire (HELMA), attitude toward breakfast consumption and breakfast consumption behavior.
The collected data were analyzed using SPSS v.16 software through independent t-test, Mann-whitney and chiSquare tests. All stages of the present study were performed according to ethical standards.
Results: According to the findings, the score of attitude and behavior of breakfast consumption in participants
with high health literacy was higher than those with low health literacy. Also, there was a significant relationship
between attitude and behavior of breakfast consumption with health literacy (p <0.05).
Conclusion: The results of this study indicate the role of health literacy in attitude and behavior of breakfast
consumption. Careful planning to improve the attitude and behavior of breakfast consumption should be
performed according to the literacy of people's health by officials and experts at different levels.
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مقاله پژوهشی

ارتباط سواد سالمت با نگرش و رفتار مصرف صبحانه در دانشآموزان دختر
دورهی دوم متوسطه شهر یاسوج :یک مطالعه مقطعی
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 -1استاد ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -2دانشیار ،گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -9کارشناسی ارشد ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و اهداف :طی دوران نوجوانی ،افراد مسئول عادات غذایی ،نگرشها و رفتارهای خود میباشند .صبحانه به عنوان مهمترین وعده
غذایی نقش مهمی در حفظ سالمتی نوجوانان دارد .سواد سالمت به عنوان یکی از بزرگترین تعیینکنندههای امر سالمت است .هدف از این
مطالعه تعیین رابطه سواد سالمت با نگرش و رفتار مصرف صبحانه در دانشآموزان میباشد.
مواد و روشها :مطالعهی حاضر روی دانشآموزان دختر  ۶مدرسه دولتی دورهی دوم متوسطه شهر یاسوج انجام شد .در این مطالعه ۴۴۴
دانشآموز شرکت کردند .دادهها از طریق پرسشنامه گردآوری شد که شامل سه بخش :اطالعات دموگرافیک ،پرسشنامه سواد سالمت
نوجوانان ( ،)HELMAسواالت نگرش و رفتار مصرف صبحانه بود .دادههای گردآوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSS v.16و آزمونهای
آماری تی مستقل ،منویتنی و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .تمامی مراحل مطالعه حاضر طبق موازین اخالقی اجرا گردید.
یافتهها :طبق یافته های به دست آمده نمره نگرش و رفتار مصرف صبحانه در افراد با سواد سالمت باال بیشتر از افراد با سواد سالمت پایین
میباشد .همچنین بین نگرش و رفتار مصرف صبحانه با سواد سالمت رابطه معنیدار و مستقیم وجود داشت (.)p<۴/۴1
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر بیانگر نقش سواد سالمت در نگرش و رفتار مصرف صبحانه بود .بنابراین پیشنهاد میشود ،برنامهریزی الزم
جهت ارتقاء نگرش و رفتار مصرف صبحانه با توجه به سواد سالمت افراد توسط مسئوالن و کارشناسان در سطوح مختلف صورت گیرد.
کلید واژهها :سواد سالمت ،نگرش ،رفتار ،مصرف صبحانه
*نویسنده مسئول :کارشناسی ارشد ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
Email: dadkhah.m9@gmail.com
تاریخ دریافت مقاله1918/1۴/۴۶ :
تاریخ پذیرش مقاله1911/۴9/18 :

 /25فصلنامه بهداشت در عرصه

ارتباط سواد سالمت با نگرش و رفتار مصرف صبحانه

مقدمه

مثبت تمایل بیشتری برای رعایت رژیم غذایی سالم دارند [.]16

تغذیه بخش مهمی از سالمت و توسعه است [ .]1تغذیه خوب

طبق مطالعات مرکز استراتژیهای مراقبت سالمتی آمریكا ،افراد

با سالمت مثبت همخوانی دارد و بر روند پیشگیری از  6علت از

دارای سواد سالمت اندک با احتمال کمتری اطالعات نوشتاری

 1۱علت اصلی مرگومیر تأثیر میگذارد [ .]5تغذیه هر فرد

و گفتاری ارایه شده توسط متخصصان سالمتی را درک و به

ارتباط تنگاتنگی با وضعیت سالمت جسمی و روحی او دارد و

دستورات داده شده عمل میکنند؛ بنابراین وضعیت سالمتی

مصرف کافی از مواد مغذی سبب حفظ سالمت فرد و افزایش

ضعیفتری دارند [ .]1۷برخی از شواهد نشان میدهد که عالوه

کارایی او میگردد [ .]3فراهم کردن رژیم غذایی مناسب منجر به

بر ارتباط با پیامدهای سالمت ،سواد سالمت نیز مفهومی مربوط

صرفهجویی در هزینههای مراقبتهای بهداشتی مختلف و

به درک رفتارهای تغذیهای و رژیمی است [ .]18در مطالعه

بهرهوری در سرمایهگذاری در بخش آموزش میشود؛ در نهایت،

سعیدی و همكاران 68 ،درصد افراد  12-19پژوهششده،

استقالل سیاسی و اقتصادی هر جامعهای را تضمین میکند [.]۴

عملكرد تغذیهای متوسط داشتند .طبق یافتههای به دست آمده از

شیوههای تغذیه ناسالم امروزی به شدت با شیوع روزافزون

این مطالعه با افزایش سواد سالمت و ابعاد آن ،عملكرد تغذیهای

بیماریهای مزمن مرتبط هستند .برای محدود کردن گسترش و

نیز بهبود مییابد [ .]19همچنین در مطالعه سادور (،)Sudore

تشدید بیماریهای مزمن ،درک پیش بینیکنندههای اصلی رعایت

سواد سالمت پایین با پیامدهای نامطلوب سالمت همراه است و

توصیههای تغذیهای ،ضروری است [ .]2صبحانه به عنوان یک

موجب نابرابریهای بهداشتی میشود [ .]5۱در سه دههی

جزء مهم از یک رژیم سالم به شمار میرود [ .]6صبحانه از

گذشته ،نیازهای سالمت در جوانان به طور چشمگیری تغییر

اصلیترین وعدههای غذایی است که در طول روز مصرف

کرده است .علل اصلی مرگومیر و ناتوانی در نوجوانان نیز از

میشود و نقش مهمی در سالمت کودکان و نوجوانان دارد [.]۷

عوامل عفونی به عوامل رفتاری گرایش پیدا کرده است [.]51

این وعده غذایی بیش از سایر وعده ها توسط کودکان و نوجوانان

امروزه سواد سالمت در نوجوانان اهمیت خاصی دارد؛ زیرا افراد

نادیده گرفته میشود [ .]8دانشآموزان درصد قابل مالحظه ای

با سطح باالی سواد سالمت نسبت به افرادِ باسواد ِسالمت

از جمعیت در حال رشد را تشكیل می دهند [ .]9براساس

محدود ،بهرهی بیشتری از پیامدهای بهداشتی میبرند؛ بنابراین

سرشماری سال  ،1392افراد  19-12با جمعیت  2۴2899۷نفر

توانمندکردن نوجوانان با مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر در

 83/6درصد از جمعیت کشور را تشكیل میدهند [ .]1۱نوجوانی

زمینهی سالمت خود و درک موضوعات مراقبتهای بهداشتی،

به عنوان یک گام مؤثر از کودکی تا بزرگسالی و یک دوره حیاتی

عاملی حیاتی در حذف نابرابریها در سالمت برای این افراد

برای تقویت نگرش و رفتارهای سالم برای محافظت از مردم در

است [ .]55ترویج سواد سالمت در نوجوانان میتواند سالمت

برابر بیماریها است [ .]11هر رفتاری که از فرد سر میزند با

جامعه را ترویج و تضمین کند [.]53

نوعی نگرش همراه است .با توجه به این دیدگاه ،هرگونه نگرش

در بین مطالعات جستجو شده ،مطالعهای دربارهی رابطه سواد

خاصی که نسبت به یک موضوع یا پدیدهای ویژه وجود دارد،

سالمت با نگرش و رفتار مصرف صبحانه دانشآموزان دختر

آمادگی خاصی را در افراد برای انجام رفتار ایجاد مینماید [.]15

دورهی دوم متوسطه در ایران انجام نشده است .بنابراین مطالعهی

در حقیقت نگرشها نقش مهمی در انسجام و حفظ دامنه وسیعی

حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سواد سالمت با نگرش و رفتار

از عادات و رفتارهای غذایی دارند [ .]13نگرشهای مربوط به

مصرف صبحانه ،اجرا شد.

تغذیه که در سنین پایین توسعه داده میشوند ،احتماالً برای یک
مدت طوالنی باقی خواهند ماند [ .]1۴بهبود نگرش دانشآموزان
موجب افزایش مصرف صبحانه میشود [ .]12افراد با نگرش
این کار از مجوز ) Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0تبعیت میکند.
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مواد و روشها

دانشآموز به ادامهی شرکت در مطالعه در هر یک از مراحل

این مطالعه توصیفی روی دانشآموزان دختر مدارس دورهی دوم

تحقیق و غیبت ،انتقالی یا بیماری دانشآموز که دسترسی را با

متوسطه شهر یاسوج در سال تحصیلی  1398-139۷انجام شد.

مشكل مواجه نماید ،در نظر گرفته شد .قابل ذکر است که این

روش نمونهگیری به صورت در دسترس بود؛ به این صورت که

مطالعه مصوب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكی

پژوهشگر از  25مدرسه دورهی دوم متوسطه شهر یاسوج شش

شهید بهشتی (کد اخالق)IR.SBMU.PHNS.REC.1398.147:

مدرسه دولتی را که تقریباً از نظر موقعیت اقتصادی و اجتماعی

میباشد .دادهها با استفاده از پرسشنامه نظریه رفتار برنامهریزی

یكسان بودند و از نظر موقعیت مكانی در همسایگی هم نبودند

شده (سازه نگرش نسبت به رفتار مصرف صبحانه و رفتار مصرف

را انتخاب کرد و پرسشنامه سواد سالمت نوجوانان

صبحانه) گردآوری شد .این پرسشنامه در دو بخش :شامل 11

()HELMA: Health Literacy Measure for Adolescents Questionnaire

سوال دموگرافیک در ارتباط با سن ،وزن ،قد ،تعداد خواهر و

در هر شش مدرسه توزیع شد و سطح سواد سالمت دانشآموزان

برادر ،وضعیت تحصیالت و شغل والدین ،میزان خواب

سنجیده شد ،همچنین نام و نام خانوادگی دانشآموزان بر روی

شبانهروزی بود و بخش دوم  15سوال در ارتباط با نگرش نسبت

پرسشنامه ثبت شد .سپس دانشآموزان هر مدرسه با امتیاز باالتر

به مصرف صبحانه بود که افراد پاسخهای خود را در قالب طیف

از 8۴در گروه سواد سالمت باال و امتیاز  66و پایینتر در گروه

لیكرت پنج امتیازی  1تا  2از کامال مخالفم (امتیاز  ،)1مخالفم

سواد سالمت پایین قرار گرفتند و افراد با سواد سالمت متوسط

(امتیاز  ،)5نظری ندارم (امتیاز  ،)3موافقم (امتیاز ،)۴کامال موافقم

از مطالعه خارج شدند .طبق فرمول نمونهگیری زیر ،با احتساب

(امتیاز ،]5۴[ )2یک سوال رفتار مصرف صبحانه با مقیاس پنج

 5۱درصد ریزش ۴۴۱ ،نفر انتخاب و وارد مطالعه شدند .سپس

امتیازی از هفت روز هفته (امتیاز 2 ،)۷تا  6روز هفته (امتیاز ،)2/2

بین افراد دو گروه با سواد سالمت باال ( 55۱نفر) و سواد سالمت

 3تا  ۴روز هفته (امتیاز  1 ،)3/2تا  5روز در هفته (امتیاز  )1/2و

پایین ( 55۱نفر) پرسشنامه نظریه رفتار برنامه ریزی شده توزیع

اصال صبحانه مصرف نمیکنم (امتیاز )۱تكمیل گردید [.]52

شد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعاتی که در داخل کشور

2

)𝜌 (1 −

)(𝑧1−𝛼⁄ + 𝑧1−𝛽 ) (𝑠 2 1 + 𝑠 2 2
(𝑥̅1 − 𝑥̅2 )2

2

= 𝑛

که در آن:
( S1انحراف معیار گروه با سواد سالمت باال) = ۷/56
( S2انحراف معیار گروه با سواد سالمت بپایین) =6/6 ۴
( 𝑥̅1میانگین گروه با سواد سالمت باال) = ۴3/81

انجام گردیده ،سنجیده شده بود .دادههای گردآوری شده با
استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  16و بهکارگیری آمار توصیفی
و آزمونهای تیمستقل ،منویتنی و کای اسكوئر مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .سطح معنیداری در همه آزمونها کمتر از
 ۱/۱2در نظر گرفته شد.

( 𝑥̅2میانگین گروه با سواد سالمت پایین) = ۴6/55
(αخطای نوع اول) = ( 𝑧1−𝛼⁄2 ← ۱/۱2سطح اطمینان گروه

یافتهها

با سواد سالمت باال) = 1/96

با توجه به جدول شماره  ،1نتایج آزمون تیمستقل نشان میدهد بین

( βخطای نوع دوم) = ( 𝑧1−𝛽 ← ۱/5سطح اطمینان گروه با

دو گروه با سواد سالمت باال و سواد سالمت پایین از نظر سن ،وزن،

سواد سالمت پایین) = ۱/8۴
 ( ρضریب همبستگی) =  ۱/3میباشد.

قد تفاوت معنیدار وجود ندارد ()p<۱/۱2؛ ولی از نظر تعداد خواهر
و برادر تفاوت معنیدار و مستقیم وجود دارد (.)p<۱/۱2

معیارهای ورود به مطالعه ،دانشآموزان دختر مشغول به تحصیل

همچنین طبق جدول شماره  ،5نتیجه آزمون منویتنی نشان داد،

در مدارس دورهی دوم متوسطه و رضایتنامه کتبی دانشآموزان

در گروه با سواد سالمت باال و گروه با سواد سالمت پایین از نظر

برای شرکت در مطالعه بود و معیارهای خروج ،عدم تمایل

میزان خواب شبانهروزی ( )p=۱/۱۴9اختالف معنیدار وجود

این کار از مجوز ) Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0تبعیت میکند.
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دارد؛ به این گونه که بین سواد سالمت با میزان خواب رابطه

با توجه به تاثیر نگرش در بروز رفتار ،همچنین با توجه به اهمیت

غیرمستقیم وجود دارد و در گروه با سواد سالمت باال و گروه با

سواد سالمت و پیامدهای بهداشتی آن ،در این پژوهش ارتباط

سواد سالمت پایین از نظر تحصیالت مادر ( )p=۱/۱۱۷و

سواد سالمت با نگرش و رفتار صبحانه در دانشآموزان دختر

تحصیالت پدر ( )p=۱/۱5اختالف معنیدار وجود دارد؛ به

دورهی دوم متوسطه شهر یاسوج بررسی شد .در مطالعه حاضر

طوری که بین سواد سالمت با میزان تحصیالت مادر و با میزان

نتایج یافتهها نشان داد ،بین نگرش و سواد سالمت رابطه معنیدار

تحصیالت پدر رابطه مستقیم وجود دارد.

وجود دارد ( )p<۱/۱۱1و دانشآموزان با سواد سالمت باال،

طبق نتایج این جدول ،نتایج آزمون کای اسكوئر نشان داد ،بین

نگرش مطلوبتری نسبت به مصرف صبحانه داشتند .طبق یافته-

دو گروه با سواد سالمت باال و با سواد سالمت پایین از نظر شغل

ها ،پژوهش حاضر جزو نخستین مطالعاتی است که ارتباط بین

مادر ( )p=۱/683و وضعیت خرید غذا ( )p=۱/۷۱3تفاوت

سواد سالمت با نگرش نسبت به مصرف صبحانه را در کشور

معنیدار وجود ندارد .ولی بین سواد سالمت با شغل دولتی پدر

مورد سنجش قرار میدهد.

رابطه معنیدار و مستقیم وجود دارد (.)p=۱/۱5۷

در مطالعه اخیر نتایج یافتهها نشان داد ،افراد با سواد سالمت باال

طبق یافتهها ،میانگین نمره نگرش نسبت به مصرف صبحانه در

بیشترین درصد مصرف صبحانه را دارند .همچنین بین رفتار

گروه با سواد سالمت باال  95/۷8و در گروه با سواد سالمت پایین

مصرف صبحانه با سواد سالمت رابطه معنیدار وجود داشت

 9/۷1است .نتایج آزمون تیمستقل نشان داد ،بین نگرش نسبت به

( .)p<۱/۱۱1سعیدی و همكاران گزارش کردند بین عملكرد

مصرف صبحانه با سواد سالمت رابطه معنیدار وجود دارد

تغذیهای و تمام ابعاد سواد سالمت به شكل مستقیم ارتباط معنادار

( ،)p<۱/۱۱1دانشآموزان با سواد سالمت باال نسبت به گروه با

وجود دارد؛ یعنی با افزایش سواد سالمت و ابعاد آن ،عملكرد

سواد سالمت پایین ،نگرش مطلوبتری به مصرف صبحانه داشتند.

تغذیهای نیز بهبود مییابد []19؛ همچنین با نتایج مطالعات

یافتههای جدول شماره  3نشان میدهد ،بیشترین درصد مصرف

بهارینیا [ ]58و احمدزاده و همكاران [ ،]59مطابقت دارد .در

صبحانه در گروه با سواد سالمت باال  65/۷درصد و در گروه با

مطالعه  Geboersو همكاران ،سواد بهداشتی ناکافی با رعایت

سواد سالمت پایین 32 ،درصد مربوط به هفت روز در هفته

ضعیف دستورالعملهای مربوط به مصرف میوه و سبزیجات

میباشد .کمترین درصد مربوط به عدم مصرف صبحانه در گروه

همراه نبود که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد [ .]3۱ممكن

با سواد سالمت باال  1/۴و در گروه با سواد سالمت پایین 2/9

است علت عدم همخوانی ،متفاوت بودن گروه هدف ،مكان انجام

درصد میباشد .نتایج آزمون منویتنی نشان داد ،بین مصرف

پژوهش و همچنین سنجش متفاوت رفتار باشد که در پژوهش

صبحانه و سواد سالمت رابطه معنیدار وجود دارد (.)p<۱/۱۱1

حاضر مصرف صبحانه مدنظر بوده ولی در مطالعه Geboers

مصرف میوه و سبزیجات مد نظر قرار گرفته بود .از
بحث

محدودیتهای این پژوهش ،استفاده از روش خودگزارشدهی

با بهبود سواد سالمت ،مردم میتوانند آنچه را الزم دارند ،درک

در جمعآوری دادهها بود .همچنین به دلیل اینكه این مطالعه

کنند؛ تغییرات شیوه زندگی الزم را انجام دهند و همچنین سالمت

مقطعی بود ،نمیتوان رابطه علت و معلولی را مشخص کرد.

کلی آنها را بهبود میبخشد [ .]56با این اوصاف سنجش میزان
سواد سالمت میتواند امری مفید و ضروری باشد تا با آگاهی و
طراحی مداخالت ویژه برای افزایش آن ،از احتمال بروز
پیامدهای ناشی از سواد سالمت پایین جلوگیری شود [.]5۷
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جدول -1میانگین و انحراف معیار ویژگیهای جمعیتشناختی دانشآموزان شرکتکننده در پژوهش در گروههای با سواد سالمت باال و سواد سالمت پایین
Table 1- Mean and standard deviation of population-cognitive characteristics of students participating in research in
groups with high health literacy and low health literacy
نفر)
سواد سالمت پایین (۲۲۲
سواد سالمت باال ( ۲۲۲نفر)
سطح معنیداری
متغیرها
آزمون مستقل
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
سن

16/52

۱/86

16/58

۱/82

۱/۷۴

وزن

26/۱۷

9/۱2

22/5۷

8/92

۱/3۴9

قد

165/89

6/۱8

165/56

2/۴

۱/525

تعداد خواهر و برادر

5/86

1/63

3/19

1/6۱

۱/۱35

جدول  -۲توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیتشناختی دانشآموزان شرکتکننده در پژوهش در گروههای با سواد سالمت باال و سواد سالمت پایین
Table 2- Frequency distribution of population-cognitive characteristics of students participating in research in groups with high
health literacy and low health literacy
سطح
سواد سالمت پایین
سواد سالمت باال
متغیرها
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کمتر از  8ساعت

81

36/8

۷۱

31/8

 8ساعت

89

۴۱/2

۷8

32/2

بیشتر از  8ساعت

2۱

55/۷

۷5

35/۷

بیسواد

1۷

۷/۷

56

11/8

کمتر از دیپلم

93

۴5/3

11۴

21/8

دیپلم

۷1

35/3

۴8

51/8

دانشگاهی

39

1۷/۷

35

1۴/2

بیسواد

8

3/6

9

۴/1

کمتر از دیپلم

۴8

51/8

2۷

52/9

دیپلم

۴8

51/8

6۷

3/2

دانشگاهی

116

25/۷

8۷

39/2

خانهدار

18۷

82

19۱

86/۴

شاغل

33

12

3۱

13/6

آزاد

8۴

38/5

1۱۷

۴8/6

دولتی

136

61/8

113

21/۴

وضعیت خرید

پدر

1۱3

۴6/8

1۱۷

۴8/6

غذا

مادر

11۷

23/5

113

21/۴

میزان

خواب

شبانه روزی

تحصیالت مادر

تحصیالت پدر

شغل مادر
شغل پدر

معنیداری
۱/۱۴9

۱/۱۱۷

۱/۱5

۱/683
۱/۱5۷
۱/۷۱3
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Table 3- Comparison of the frequency distribution of behavior in high health literacy groups and low health literacy
سواد سالمت باال
سواد سالمت پایین سطح معنیداری آزمون
تعداد روزهای
منویتنی

۱/۱۱1

مصرف صبحانه

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

32

۷۷

65/۷

138

هفت روز هفته

5۱/9

۴6

16/8

3۷

 روز در هفته6  تا2

5۱/9

۴6

1۴/2

35

 روز در هفته۴  تا3

1۷/3

38

۴/2

1۱

 روز در هفته5  تا1

2/9

13

1/۴

3

اصال مصرف نمیکنم

سالمت با نگرش و رفتار مصرف صبحانه در دانشآموزان

نتیجهگیری

.میپردازد

به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نمره نگرش نسبت

تشکر و قدردانی
این پژوهش برگرفته از پایاننامهی دانشجویی کارشناسی ارشد
دانشكده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
 بدین وسیله از کلیه دانشآموزان شرکتکننده در این.میباشد
مطالعه و همینطور کارکنان محترم آموزش و پر ورش شهرستان
.بویراحمد سپاسگزاری میشود
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