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 :دهیچک
 رفتار در یمهم نقش نیوالد یطرف از و دارد رداریواگ ریغ یهایماریب از یریشگیپ و سالمت در ییبسزا نقش ینوجوان دوران در هیتغذ :مقدمه

 یها جنبه از یکی عنوان به هیتغذ آموزش. دارد قرار نیوالد رفتار ریتاث تحت کودکان در سالم یغذا انتخاب و دارند فرزندان یا هیتغذ
 نمو و رشد یبرا کودکان نیبنابرا. است جامعه آحاد یسالمت تاینها و یعموم یآگاه بردن باال در ییبسزا نقش یدارا هیتغذ ومهم یکاربرد

 .دارند ازین هیتغذ آموزش به ییغذا مواد حیصح انتخاب یبرا ییها مهارت کسب و بهتر
 میرژ بر یبهداشت عمل ندیفرآ کردیرو الگو اساس بر محور خانواده یآموزش مداخله یبخش اثر ریتاث نییتع هدف با حاضر مطالعه :هدف

 .بود تهران 1 منطقه یدبستان آموزان دانش در سالم ییغذا

 نفر 552 شامل ، یا خوشه روش به یدبستان آموز دانش 222 تعداد. باشد یم محور خانواده یتصادف ییکارآزما کی قیتحق نیا: کار روش

 با آموزان دانش در هیتغذ تیوضع. کردند شرکت مطالعه در کنترل گروه در نفر 552 و مداخله گروه در آموزان دانش مادران و آموز دانش
 از استفاده با یآموزش الگو یها سازه اسیمق و  YAQ( Youth/ Adolescent Questionnaire)  ییموادغذا افتیدر پرسشنامه از استفاده

 و آموزان دانش در مطالعه ها داده. شد یابیارز HAPA( Health Action Process Approach)  مدل اساس بر سالم هیتغذ پرسشنامه
 کردیرو الگو یآموزش مداخله چارچوب. شد یگردآور( یآموزش مداخله ماه 9 از بعد) انیپا در و(  مداخله از شیپ) مرحله دو در مادرانشان

 51 آموزش جلسه 1 و نیوالد یبرا ساعته کی آموزش جلسه 9 شامل مداخله. بود نیوالد یآموزش مطالب هیته یبرا یبهداشت عمل ندیفرآ
 گروهها بین تفاوت بررسی برای. بود یآموزش ابزار از استفاده و پاسخ و ،پرسشیگروه بحث ،یسخنران قیطر از آموزان دانش یبرا یا قهیدق
 سطح در ها داده بودن رنرمالیغ صورت در یتنیو من آزمون و ها داده بودن نرمال صورت در (ANCOVA) انسیکووار لیتحل آزمون از

 .شد استفاده 21/2 از کمتر یدار یمعن

 وعده انیم و یسبز و وهیم ات،یلبن شتریب مصرف جمله از آموزان دانش یا هیتغذ رفتار اریمع انحراف و نیانگیدرم یدار یمعن رییتغ :ها افتهی

(. از میان سازه های الگو فرآیند p<225/2) شد مشاهده ییغذا یها وعده انیم و آماده یغذاها ها،یچرب کمتر مصرف و سالم ییغذا یها
 آمدن، بر عهده از برای ریزی برنامه ، عمل برای ریزی رفتاری،برنامه عمل بهداشتی تغییر معنی داری درمیانگین و انحراف معیار سازه قصد

 (.p<225/2)شده،خودکارآمدی عمل ، خودکارآمدی از عهده برآیی و خودکارآمدی بهبود دیده شد  درک پیامد،خطر انتظارات

ک مداخله آموزشی خانواده محور بر اساس الگو رویکرد فرآیند عمل بهداشتی می تواند در بهبود وضعیت تغذیه سالم دانش ینتیجه گیری: 

 و آموزان دانش یبرا شتریب هیتغذ آموزش یها کالس یبرگزار با دیبا آموزان دانش یآموزش یها برنامه در نیچن همآموزان موثر باشد. 
  .کرد توجه یا هیتغذ اطالعات بردن باال نهیزم در آنها به  مادران

 تغذیه، دانش آموزان، خودکارآمدی.الگو رویکرد فرآیند عمل بهداشتی، خانواده محور، آموزش کلمات کلیدی : 


