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بیان مسئله و اهمیت موضوع

یتکفانقشواستفردهرزندگیهایدورهمهمترینازیکیکودکیدوران
بعضی1استبرخورداربسیاریاهمیتازدورانایندرغذاییرژیمسالمتو

ردواگیرغیربیماریهایبامناسبوزنوتغذیهایعواملرابطهمحققین
کهاستآنازحاکیمطالعاتایننتایج،2،3اندنمودهبرررسیراکودکان

رفتارهایاز4صبحانهخوردنووسبزیمیوهمصرفجملهازسالمتغذیه
5مادرانبخصوصوالدین،تعالیمباوکودکیدوراندرکهاستایتغذیه

درنهااتمرکزویادگیریبرکودکجسمیسالمتبرعالوهوگیردمیشکل
3،4.نمایدمیکمکمدرسه

جایگاه6مادروشغلتحصیالتواجتماعی–اقتصادیعواملبینایندرکه
تاسشناختیروان،عواملکودکانتغذیهبرموثرعواملدیگراز.داردویژه

اندشدهنهادهبناخانواررفتارپایهبرکهآموزشیمداخالتچنینهم7
ها،روشاینازیکی8،9باشندمیمحورخانوادهمداخالتتاثیرگویای

10.استبهداشتیعملفرآیندرویکردمدلپایهبرآموزش
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بیان مسئله و اهمیت موضوعادامه
 فرآیناد عمال بهداشاتی    رویکارد  11(2008ساال  )بارشوارتزدر همین راستا اولین

(Health Action Process Approach  ) برگرفتااه از نیریااه شااناختی
مدل،فرآیند تغییر رفتار بهداشتیدراین . 12کردپیشنهاد را Bendoraاجتماعی 

درک عاواملی مانناد   شامل  فاز انگیزشی 13.استشامل فاز انگیزشی و فاز ارادی 
ایجاد فرآیند تصمیم که باعث 16عمل می باشد خودکارآمدی انتیار نتایج، 15خطر،

. گیری منجر به رفتار می گردد

 ایان  17که قصد رفتاری شکل گرفت ، فرد به مرحله ارادی وارد شده است هنگامی
خودکارآمدی از عهاده  16برآیی،فاز شامل برنامه ریزی عمل، برنامه ریزی از عهده 

ر در نهایت منجر به تغییر رفتار بهداشاتی د که 18.خودکارآمدی بهبوداست11برایی،
.فرد می گردند
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فاز انگیزشیفاز ارادی                         

Health  Action  Process Approach 
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خودکارآمدی عمل

انتیار نتایج

خطر درک شده 

خودکارآمدی ازعهده  
برآیی خودکارآمدی بهبود

رفتاریقصد

برنامه ریزی  
عمل

برنامه ریزی  
از عهده  

برآیی

رفتار



ادامه بیان مسئله و اهمیت موضوع

بهبودبرمحورخانوادهآموزشیمداخلهبررسیهدفبامطالعهاینلذا•
دانشدربهداشتیعملفرآیندرویکردازاستفادهباسالمتغذیهوضعیت
تاثیرگذاریباشدکهانجامتهران5منطقهغیرانتفاعیمدارسآموزان

ازریپیشگیوسالمایتغذیهعاداتارتقاءبهدستیابیاحتمالمداخالت
.یابدمیافزایشکودکاندرهابیماریبروز
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اهداف و فرضیات پژوهش
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اهداف اصلی و اختصاصی 

هدف اصلی

یناد  تعیین اثربخشی مداخله آموزشی خانواده محوربراساس مدل رویکردفرآ

5ه دانش آموزان دبساتانی منطقا  غذایی سالم رژیم عمل بهداشتی بربهبود 

تهران
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اهداف اختصاصی

قبلسالمغذاییرژیمشدهدرکخطرسازهنمراتمیانگینمقایسهوتعیین
مطالعهتحتهایگروهدرمداخلهازبعدو

وقبلالمسغذاییرژیمنتایجانتیاراتسازهنمراتمیانگینمقایسهوتعیین
مطالعهتحتهایگروهدرمداخلهازبعد

وقبلسالمغذاییرژیمرفتاریقصدسازهنمراتمیانگینمقایسهوتعیین
مطالعهتحتهایگروهدرمداخلهازبعد

ذاییغرژیمداشتنعملخودکارآمدیسازهنمراتمیانگینمقایسهوتعیین
مطالعهتحتهایگروهدرمداخلهازبعدوقبلسالم

رژیمبراییعهدهازخودکارآمدیسازهنمراتمیانگینمقایسهوتعیین
مطالعهتحتهایگروهدرمداخلهازبعدوقبلسالمغذایی
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اهداف و اختصاصیادامه 

یغذایرژیمبهبودخودکارآمدیسازهنمراتمیانگینمقایسهوتعیین
مطالعهتحتهایگروهدرمداخلهازبعدوقبلسالم

غذاییمرژیداشتنعملریزیبرنامهسازهنمراتمیانگینمقایسهوتعیین
مطالعهتحتهایگروهدرمداخلهازبعدوقبلسالم

یمرژبرآییعهدهازریزیبرنامهسازهنمراتمیانگینمقایسهوتعیین
مطالعهتحتهایگروهدرمداخلهازبعدوقبلسالمغذایی
ازدبعوقبلسالمغذاییرژیمرفتارنمراتمیانگینمقایسهوتعیین

مطالعهتحتهایگروهدرمداخلهدرمداخله
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سواالت و فرضیات
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رژیمشدهدرکخطرسازهنمراتمیانگینافزایشبهمنجرآموزشیمداخله
.شدشوندهمداخلههایگروهدرسالمغذایی

ذاییغرژیمنتایجانتیاراتنمراتمیانگینافزایشبهمنجرآموزشیمداخله
.شدشوندهمداخلههایگروهدرسالم

یغذایرژیمرفتاریقصدنمراتمیانگینافزایشبهمنجرآموزشیمداخله
.شدشوندهمداخلههایگروهدرسالم

داشتنعملخودکارآمدینمراتمیانگینافزایشبهمنجرآموزشیمداخله
.شدشوندهمداخلههایگروهدرسالمغذاییرژیم

یبرایعهدهازخودکارآمدینمراتمیانگینافزایشبهمنجرآموزشیمداخله
.شدشوندهمداخلههایگروهدرسالمغذاییرژیم



ژیمربهبودخودکارآمدینمراتمیانگینافزایشبهمنجرآموزشیمداخله
.شدشوندهمداخلههایگروهدرسالمغذایی

تنداشعملریزیبرنامهنمراتمیانگینافزایشبهمنجرآموزشیمداخله
.شدشوندهمداخلههایگروهدرسالمغذاییرژیم

عهدهازریزیبرنامهنمراتمیانگینافزایشبهمنجرآموزشیمداخله
.شدشوندهمداخلههایگروهدرسالمغذاییرژیممصرفبرآیی

المسغذاییرژیمرفتارنمراتمیانگینافزایشبهمنجرآموزشیمداخله
.شدشوندهمداخلههایگروهدر
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و فرضیاتادامه سواالت 



روش پژوهش
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روش کار

خانواده محورآموزشی تصادفی مداخله :مطالعه نوع 

جامعه پژوهش دانش آموزان پایه چهاارم، پانجم و ششام    : جامعه پژوهش 
تهران و مادر ایشان 5دولتی منطقه مدارس انتخابی غیر 

:معیار ورودشامل

سال13-9آموزاندانش
نمودندتکمیلراکتبینامهرضایتفرمکهآموزانیدانش
دبودنتحصیلبهمشغولمدرسهآندرتحصیلیسالانتهایتاکهکودکانی.
نبودندخاصروانییاجسمیبیماریبهمبتالکهکودکانی.
کردندمیزندگیخودومادرپدرباکهآموزانیدانش
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حجم نمونه 
تتفاوبهمنجرمیتواندآموزشیمداخالتقبلی،مطالعاتبهتوجهبا

ومدالخههایدرگروهسالمغذاییرژیمبهبودمیزاندر%10حداقلی
80توانگرفتننیردربا.7(=4/0f^2اثراندازه)شودمیکنترل

دادنقرارمدنیرباو(=05/0α)اولنوعخطایاساسبرودرصدی
نرمریکارگیبهباوتوانتحلیلروشازاستفادهباریزشاحتمالدرصد10

Gافزار power35ومداخله)گروههردرو220هانمونهکلتعداد
.گردیدبرآورد110(کنترل

ازIR.QUMS.REC.1390.180شمارهبهاخالقکدکسبازپس•
.شدکاربهشروعقزوینپزشکیعلومدانشگاهاخالقکمیته
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:کارروش 
مطالعه در 

آموزان  دانش 



: کارروش ادامه
مطالعه در مادر دانش  

آموزان
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در مادرانگرد آوری داده ها روش 
درزنیامورداطالعات،کتبیرضایتنامهدریافتوالزممجوزهایکسبازپس•

کمکبهمداخلهپایاندرو(مداخلهازپیش)مطالعهابتدایمرحلهدو
.شدآوریجمعمعتبرپرسشنامه

:آموزشیمداخله•
نفره22-20گروههایبرایباریکروز10هرآموزشیساعتهیکجلسه3
توزیعوپاورپوینتگیریکاربه،پاسخوپرسشگروهی،بحثسخنرانی،روشبه

.شدبرگزارمحققتوسطآموزشیبروشور
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:روش کارادامه

اهداف آموزشی در جلسات 
 اول جلسه :
(آگاه سازی و افزایش سطح دانش و افزایش سطح خطر درک شده ) 
 جلسه دوم :
(افزایش خودکارآمدی ) 
 سومجلسه:
( برنامه ریزی برای عمل و برنامه ریزی از عهده برآمدن)
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ها در دانش آموزانگرد آوری داده روش ادامه

توضیح در مورد موضوع، اهداف، و روش اجرا در خارج از وقت کالس •

اخذ رضایت نامه •

ای توضیحاتی در مورد نحوه تکمیل پرسشنامه و مثال برای هریک از واحده•

غذایی 

آموزانتکمیل پرسشنامه دریافت مواد غذایی توسط دانش •

دقیقه ای هر دو هفته یکبار 45جلسه 5•

ر به صورت ترکیب سخنرانی و بحث گروهی به کمک پاور پوینت،پوست•

.آموزشی و پمفلت آموزشی توسط محقق برگزار شد
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ادامه روش کار  
اهداف آموزشی در جلسات 

غذاییآشنایی با هرم مواد : اولجلسه •

اهمیت مصرف صبحانه : جلسه دوم •

اهمیت مصرف شیر و لبنیات و میوه و سبزی :جلسه سوم •

میان وعده های غذایی سالم : جلسه چهارم •

آشنایی با مضررات غذاهای آماده و نوشابه های گازدار: جلسه پنجم •
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ادامه روش کار
 ابزار خودگزارشی:داده ها گردآوری
 بخش می باشد3شامل ابزار تحقیق:

پرسشنامه مشخصات دموگرافیک) ی،میزان ، پایه تحصیلشامل سواالت جنسیت: 1
مسکونیتحصیالت وشغل والدین، ابعاد خانوار و وضعیت منزل 

پرسشنامه تغذیه سالم براساس مدل رویکرد فرآیند عمل بهداشتی  ) 2

Health Action Process Approach         (HAPA)
این.بودHAPAالگویهایسازهگیریاندازههدفباسواالتیشاملدومبخش

اندازهموردرابهداشتیعملفرآیندرویکردسازه9متفاوت،مقیاس9درپرسشنامه
ازلذا.بودسوالتعدادیوپایهیکحاویها،مقیاسازیکهر.دادقرارگیری
باطمرتبهاسؤالبههاسؤالپایهخواندنازپسکهشدخواستهکنندگانشرکت

ازعدبوقبلوالدینتوسطپرسشنامهاین.دهندپاسختایی6لیکرتیطیفدرآن
وغالمیتوسطمذکورپرسشنامهورواییپایایی..گردیدتکمیلمداخله

7.استگرفتهقرارتاییدموردهمکاران
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پرسشنامه) غذاییدریافتبسامد3
(Youth/ Adolescent Questionnaire)YAQ

کهYAQپرسشنامهرفتار،گیریاندازهمنظوربهبهداشتیاقدامرویکردالگویمطابق
چنددارایوسوال147شاملداردنامجوانانونوجوانانغذاییدریافتبسامدپرسشنامه

اهچربیگوشت،گروهسبزی،گروهومیوهلبنیات،،غالتونانگروهمانندمجزابخش
مداخلهازبعدوقبلآموزاندانشازیکهرتوسطباشدمیناسالموسالمهایوخوراکی

YAQپرسشنامه.بدهندجوابآمدهپیشسواالتبهتاگردیدتکمیلمحققحضوردر
یناکه.میگیردقراراستفادهموردآموزاندانشبیندرغذاییرژیمالگویارزیابیبرای

هبباتوجهمطالعهایندرکه.استشدهوپایاییرواییساله19-9کودکانبرایپرسشنامه
.قرارگرفتاستفادهموردایرانیفرهنگ

هاروشاین.شداستفادهروش3ازهاپرسشنامهرواییوپایاییبررسیمنظوربههمچنین
اکتشافیعاملیتحلیل(3وسواالتآنالیز(2صوریرواییومحتوارواییبررسی(1:شامل
.بودند
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     در این مطالعه، ابتدا داده های جمع آوری شده کدگذاری شدد و سد س بدا اسدتفاده از

گرفتندمورد تجزیه و تحلیل قرار 20نسخه SPSSنرم افزار 

 دموگرافیکیبودن گروه های آزمون و کنترل از نظر متغیر های همسان

 مستقل تی آزمون :متغیرهای دموگرافی کمی

 ویتنیاسکوئر و من کای : کیفی متغیرهای دموگرافی

 روشهای آماری به دو بخش تقسیم می شود:

بررسی پیش گویی کننده مدل 1)

(path analyze)وآزمون آماری آنالیز مسیرLisrelنرم افزار

اثر بخشی روش آموزشی) 2

(ANCOVA)آنالیز کواریانس
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:تجزیه و تحلیل آماری
ی بررسی برازش مدل چندین شاخص استفاده شد از قبیلبرا:

به دست آمده برای شاخص های برازش مدل مسیرمقادیر •

 اگر (1999)مطابق با هیو و بنتلرCFI وTLI درصد و 0/95باالیRMSEA  کمتر از
. باشد، نشان دهنده برازش مناسب مدل می باشددرصد 0/6

26

chi-squaredمربعکایآزمون

goodness-of-fitبرازشنیکویی

Tucker–Lewis index (TLI)لوئیستاکرشاخص

comparative fit index (CFI)تطبیقیبرازششاخص

root mean square error of approximation

(RMSEA)

برآوردخطایمربعاتمیانگیندومریشه

RMSEA067/0

CFI00/1

TLI00/1

p-valu034/0



نتایج



یافته ها
:میانگین سن دانش آموزان•

.بودندسال 10درصد دانش آموزان دو گروه در رده سنی 35از بیش 

:میانگین جنسیت و وضعیت تحصیلی دانش آموزان •

51دختدر و بدیش از   درصدد داندش آمدوزان    46از مداخله و کنترل بیش در گروه های 
درصد دانش آموزان در پایه چهارم مشدغول  35همچنین بیش از . بودندپسر درصد آنها 

.به تحصیل هستند

:وضعیت تحصیالت و شغل والدین•

درصدد مدادران در هدر دو گدروه مدورد و کنتدرل  دارای       58درصد پدران و 55از بیش 
درصد 47تحصیالت لیسانس و باالتر هستند و همچنین در هر دو گروه مورد و کنترل  

.بودنددرصد مادران خانه دار 67پدران دارای شغل آزاد و بیش از 
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ادامه یافته ها

موردمطالعهابتدایدرجمعیتیمتغییرهاینیرازکنترلومداخلهگروهدو

یرهایمتغیبیناسکوئرکایومستقلتیآزمونبرپایه.گرفتندقرارمقایسه

وعدبوالدین،شغلوتحصیالتتحصیلی،پایه،جنسیتسن،همچونجمعیتی

.نشدمشاهدهداریمعنیتفاوتخانوادهمسکونیمنزلوضعیت
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P* F(df) بعد از آموزش قبل از آموزش
متغییر

انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین 

P <0/001
66/17

(1)

1/2959 3/6012 1/2874 3/5893 گروه کنترل

خطر درک

شده
1/3003 3/3562 1/3729 3/5205 گروه مداخله

P <0/001
39/91

(1)

1/2618 4/1667 0/8456 3/7917 گروه کنترل جانتظار نتای

0/7486 3/8973 0/9542 3/7466 گروه مداخله

P <0/001
69/81

(1)

1/2618 4/166 1/2938 4/1905 گروه کنترل
خودکارآمدی  

عمل
1/081 4/1849 1/055 4/034 گروه مداخله

P <0/001
28/58

(1)

1/3033 4/3452 1/3798 4/3929 گروه کنترل
خودکارآمدی

از عهده 

برآیی
1/024 3/5822 1/047 4/3699 گروه مداخله

30P*  ANCOVA 

ر تغذیه سالم در انسبت به رفت( HAPA)های الگوی مقایسه میانگین و انحراف معیار سازه 
ماه بعد از مداخله آموزشی3والدین گره های مداخله و کنترل قبل و 



P* F(df)
بعد از آموزش قبل از آموزش

متغییر
انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین

P <0/001 53/80
(1)

1/3394 4/3219 1/3016
4/2808

گروه کنترل

1/2660بهبودخودکارآمدی 4/6071 1/3364
4/5774

گروه مداخله

P <0/001
57/14

(1)

0/8331 4/8571 0/8585 4/8889
کنترلگروه

0/9006قصد رفتاری 4/8037 1/0268 4/5388 گروه مداخله

P <0/001
50/20

(1)

1/2734 4/5417 1/2734 4/5417
کنترلگروه

برنامه ریزی عمل
1/4623

4/2877 1/5368 3/7603
گروه مداخله

P <0/001
83/65

(1)

1/1168
4/6071

1/1502 4/6786
کنترلگروه

برنامه ریزی از 
عهده برآیی

1/2016 4/5616 1/2435 4/4247
گروه مداخله

31

P*  ANCOVA 

ر تغذیه سالم در والدین گره های  انسبت به رفت( HAPA)های الگوی مقایسه میانگین و انحراف معیار سازه 
ماه بعد از مداخله آموزشی3مداخله و کنترل قبل و 



P* F(df) بعد از آموزش قبل از آموزش متغییر

انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین 

P <0/001
542/405

(1)

3/5052 11/5217 2/5819 7/2957 کنترلگروه
بار مصرف غذاهای 

3/8773آماده 11/9888 2/8578 7/9438
گروه  
مداخله

P <0/001
272/79

(1)

6/5504 33/2738 6/9544 32/7297 کنترلگروه
و بار مصرف شیر

7/5641لبنیات 38/6067 7/3526 34/9014
گروه  
مداخله

P <0/001 5/16
(1)

6/1229 30/2087 6/0166 28/1043 کنترلگروه
بار مصرف گوشت 

6/4113و حبوبات 31/6067 6/2998 28/7528
گروه  
مداخله

P <0/001
2/75

(1)

4/7267 15/7913 4/7466 15/8522 کنترلگروه

بار مصرف چربی ها

4/1766 17/1461 4/4377 17/2584
گروه  
مداخله

32
P*  ANCOVA 

درر تغذیه سالم انسبت به رفت( HAPA)های الگوی مقایسه میانگین و انحراف معیار سازه 
بعد از مداخله آموزشیماه 3گره های مداخله و کنترل قبل و والدین 



P* F(df)
بعد از آموزش قبل از آموزش

متغییر
انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین 

P <0/001
1/45

(1)

8/4327 33/5217 8/9068 32/5913 کنترلگروه
بار مصرف میوه  

7/5955جات 35/988 7/8738 32/9551 گروه مداخله

P <0/001
7/21

(1)

11/1023 40/4174 11/4058 39/7652 کنترلگروه بار مصرف  
11/1728سبزیجات 45/0899 11/5596 43/1798 گروه مداخله

P <0/001 4/93
(1)

7/4255 32/3391 7/5976 32/1739 کنترلگروه
مصرف میان بار

وعده سالم
7/3647 35/1461 7/6408 34/1236 گروه مداخله

P <0/001
1/83

(1)

5/2624 19/7913 5/6116 20/2957 کنترلگروه
بار مصرف میان 

وعده ناسالم
4/4958 18/9438 5/1363 20/1236 گروه مداخله
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والدین ر تغذیه سالم درانسبت به رفت( HAPA)های الگوی مقایسه میانگین و انحراف معیار سازه 
آموزشیماه بعد از مداخله 3گره های مداخله و کنترل قبل و 

P*  ANCOVA 



آموزان  دانشبینی رفتار رژیم غذایی سالم برای پیش ضرایب آنالیز مسیر 
توسط سازه های الگوی رویکرد فرآیند عمل بهداشتی

34
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بحث و نتیجه گیری

 آنکه مطالعه حالLubans DR  که با هدف تست ظرفیت تئدوری  35(2011) همکارانو
دختر نوجوان منطدق  357اجتماعی بندورا برای توضیح رفتارهای غذایی بر روی –شناختی 

دختدران  برای توضیح رفتارهدای غدذایی در   SCTمدل نشان داد . شدمحروم استرالیا انجام 
.نداشتنتایج این مطالعه با مطالعه حاضر همخوانی مناسب نیست که نوجوان 

 ز یدک  بیانگر این مطلب می باشد که در تمدامی ایدن مطالعدات اسدتفاده ا    مطالعات نامبرده
و همدین امدر   . چارچوب نظری خاص در ایجاد، و اجرای آموزش بهداشت موثر واقع می شود

ر باعث شد به سمت اجرای برنامه های آموزشدی بدر پایده تئدوری هدای بهداشدتی بدر تغیید        
.برویمرفتارهای تغذیه ای 

   شدده  مطالعات دیگری نیز وجود دارد که از تئوری رویکرد فرآیند عمدل بهداشدتی اسدتفاده
. است اما متغییرهای وابسته آنها با مطالعه حاضر متفاوتند
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نتیجه مدت  
مداخله

گروه هدف عنوان مقاله النویسنده،س

.داده ها به خوبی با الگو برازش دارند هفته  12 زنان 
میانسال 

یت  بررسی پیش بینی کننده های فعال
ا جسمانی در زنان میانسال غیرفعال ب

 «HAPAکاربرد الگوی 

بارگ
27و همکاران

(2010)

واریانسدرصدHAPA8/30اصلیلگویا
یبینپیشرارفتارواریانسدرصد17وقصد
رایبالگوکارآییازمناسبیطوربهکهکرد

تحمایغذاییموادایمنیرفتاربینیپیش
کردمی

دانشجوی 
سال اول 

مقطع 
کارشناسی

یین  پیش بینی بهداشت مواد غذایی و تع
نقش عوامل اجتماعی و رفتار گذشته  

چاوو و 
28موالن

(2009)

تفاوت گروه ها در انتضار نتایج و خطر درک
.شدشده تایید

ماه 6 بیماران  
توانبخشی

قلبی  

انگیزش و مشارکت در فاز سوم  
کاربرد رویکرد  : قلبی توانبخشی

فرآیند عمل بهداشتی  

دونکه و 
29همکاران

(2009)

مدل با آگاهی  برنامه های آموزشی بر اساس
ی  بیشتر و رفتار ورزشی مورد انتیار ارتباط

نداشت 

ماه 6 بیماران  
توانبخشی

قلبی  

یماران  عوامل تعیین کننده رفتار در بین ب
لهتوانبخشی قلبی درافت کننده مداخ

کاربرد رویکرد فرآیند عمل: آموزشی 
بهداشتی

قیسی و 
30همکاران

(2014  )

ن  تغییری در رفتار غذایی بیماران فشار خو
در حالی که رژیم غذایی  .باال دیده نشد

ماه بهبود یافت و پس از6بیماران قلبی بعد از 
.آن رژیم غذایی سالمی داشتند

ماه 6
مداخله 

ماه 12
فالوآپ

بیماران
قلبی و 

فشار خون  
باال 

لبی  غذایی در بیماران قتغییر رفتارهای
مطالعه طولی با : و فشار خون باال

استفاده از رویکرد فرآیند عمل  
بهداشتی  

استکا و 
31همکاران

(2014)
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همخوانیداد،قراربررسیموردهفته4مدتبهسال16-78اینترنتکاربر700
.داشت
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