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 10/12/1395 :تاریخ پذیرش مقاله                                   16/06/1395 اریخ دریافت مقاله:ت

 دهیچک

 خون یپرفشارها، چاقی، دیابت نوع دو و عروقی، برخی از سرطان_های قلبی از ابتال به بیماری شدههیتوصمصرف میوه و سبزی به میزان  :زمینه و هدف

 .ی استآموزان دختر دبیرستاندر دانش هایسبز مصرف میوه و بربرنامه آموزشی بر اساس مدل پرسید  ثیرأهدف مطالعه بررسی ت. کندپیشگیری می

در دو گروه  فسا آموزان دختر دبیرستانی شهردانش 100در بین  آزمون همراه با گروه کنترلپس -آزمونپیشنیمه تجربی پژوهش این  ها:مواد و روش 

اجزای  و که شامل مشخصات دموگرافیک ایپرسشنامهصورت بهتوسط کارشناسان  شدهیآورجمعاطالعات  .انجام گرفت طور تصادفیبهکنترل  و گروهآزمون 

آموزشی جهت گروه مورد  یهای مداخلبر عملکرد( انجام گرفت. و کنندهعوامل تقویت ،، عوامل قادرکننده(مستعدکننده )آگاهی، نگرشعوامل الگوی پرسید )

هر دو ماه بعد از مداخله آموزشی توسط  3ماه پیگیری شدند. پرسشنامه مذکور قبل و  2و به مدت  دقیقه انجام 60تا  55جلسه آموزش به مدت  4 یط

قرار  لیوتحلهیتجز، تی مستقل و تی زوجی مورد دومجذور کای یهاو با استفاده از آزمون SPSS18 یافزار آمارها با استفاده از نرمتکمیل گردید. داده گروه

 گرفتند.

کننده، عوامل عوامل تقویت ،(آگاهی و نگرش)پس از مداخله آموزشی گروه آزمون نسبت به گروه کنترل، میانگین نمرات عوامل مستعدکننده  :نتایج

 .(p=001/0داشت )داری در گروه آزمون افزایش معنی عملکرد زین وقادرکننده 

میوه و  روزافزونای سالم و افزایش مصرف ، باعث اشاعه رفتارهای تغذیهتواندیم دیبر اساس الگوی پرس یو اجرای برنامه آموزش یطراح گیری:نتیجه

سالمت ی آموزش بهداشت و ارتقاء و طرح نظام هایزیربرنامهیک مدل جامع در امر  عنوانبهتواند آموزان گردد. در این زمینه این الگو میدر دانش هایسبز

 نقش مهمی را ایفا نماید.
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 مقدمه 
، هایماریاز ابتال به بسیاری از ب یریگشیتغذیه صحیح در پ

افزایش کارایی فکری و  نیچنمزمن و هم یهایماریخصوص ببه

اهمیت تغذیه طی  .(1فیزیکی نیروی کار نقش مهمی دارد )

اواخر  .(2)دوران مختلف زندگی انسان بر کسی پوشیده نیست 

است که باید  ییهاو اوایل دوران نوجوانی، سالدوران کودکی 

فرد قرار  اریمواد غذایی برای رشد سریع دوران نوجوانی در اخت

اهمیت توجه به تغذیه در این دوران دوچندان  رونیازا گیرد؛

الگوهای غذایی از دوران کودکی  بسیاری از عادات و .(3شود )یم

 .(4مانند )یباقی مگرفته تا پایان زندگی فرد و نوجوانی شکل

 اهمیتی که تغذیه سالم در دوران نوجوانی دارد، باوجود

که نوجوانان گروهی هستند که بدترین  انددادهنشان  مطالعات

ی اهیتغذی هاهیتوصعادات غذایی را داشته و کمترین تبعیت را از 

مرور مطالعات گذشته حکایت از وجود  (.5دارند )مراکز ذیصالح 

مصرف  ازجمله مشکالت در تغذیه نوجوانان دارند، برخی مسائل و

و  ریش ،هایسبزمصرف کم میوه و  ،ی آماده و چربغذاهازیاد 

 ییغذای هاوعدهی آن و گاهی اوقات حذف برخی از هافرآورده

(6.) 

افت  جیتدربهدر ضمن کیفیت تغذیه با افزایش سن در نوجوانی 

آبمیوه در اواخر  و هایسبز. بدین نحو که مصرف میوه، کندیم

نوجوانی نسبت به سنین قبل کاهش پیدا کرده و استفاده از 

 مقاله پژوهشی
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میوه و سبزی  مصرف .(7شود )یمو مواد قندی بیشتر  هانوشابه

ی مزمن هایماریباز ابتال به برخی  تواندیم شدههیتوصبه میزان 

، چاقی، هاسرطانعروقی، برخی از  _ی قلبی هایماریب ازجمله

(. 10و  9، 8ی خون پیشگیری کند )پرفشاردیابت نوع دو و 

 ژهیوبه تحقیقات متعدد نشان داده است که بیشتر افراد، حالنیباا

 شدههیتوصکودکان و نوجوانان در اکثر نقاط جهان حداقل مقدار 

(. 11کنند )ینمدریافت  ( راگرم در روز 400میوه و سبزی )

ی هایماریب درصد 31ی علت و سبزمصرف ناکافی میوه 

 (.12) استیدنی مغزی در هاسکتهدرصد  11ایسکمیک قلبی و 

و همکاران در کشور هلند  Voorrips ی کوهورت کهمطالعهدر 

موجب  هایسبزنشان داد که مصرف میوه و  جینتا انجام دادند،

(. مطالعه 13) گرددیمکاهش ابتال به سرطان کولون 

Schuurman هایسبزمصرف میوه و یز نشان داد که و همکاران ن 

 (.14گردد )یمموجب کاهش ابتال به پروستات 

سالم در دوران نوجوانی موجب افزایش  یاهیالگوهای تغذ

 شودیذهنی م یهاتینمو و توان بیشتر فعال تندرستی و رشد و

ناشی از فقر آهن، چاقی  یخونمانند کم یو از عوارض و مشکالت

های مزمن و بیماری مدت وو اختالالت گوارشی در کوتاه

و برعکس عادات و  دینمایخطرناک در درازمدت پیشگیری م

 یهایماریابتال به ب سازنهیزم تواندیم یاهیباورهای نادرست تغذ

 .(15گردند ) ذکرشده

سالم، نیازمند  هیعملکرد صحیح نوجوانان در رابطه با اصول تغذ

آگاهی این افراد در این زمینه است که این موضوع، بیانگر اهمیت 

 (.16)ارائه آموزش تغذیه در این دوره سنی است 

به میزان کافی فاقد غذاهای  هاخانوادهرژیم غذایی  معموالً

بنابراین افزایش رشد، عادات ؛ هستند هایسبزپرفیبر یا میوه و 

دهد یمخطر جدی قرار  در معرضرا  غذایی نامناسب نوجوانان

(. در مطالعه هزاوه ئی متوسط مجموع مصرف میوه و سبزی 17)

توسط  شدههیتوصواحد بود که کمتر از حداقل  3در دانش آموزان 

در مورد  آموزاندرصد دانش  5/37هرم غذایی است و بیش از 

نوع  توانیم(. امروزه 18داشتند )آگاهی ضعیفی  تغذیه سالم

ی غذایی هاوعدهتوصیف کرد:  گونهنیات غذایی نوجوانان را عادا

خوردن، خارج از خانه غذا خوردن و تغییر برنامه  غذاکمنامناسب، 

خانواده، گروه همساالن و  ریتأثبیشتر تحت  هاعادت نیا غذایی.

 (.19دارند )ی گروهی قرار هارسانه

مسائل بهداشتی نوجوانان نیازمند توجهات فوری  یطورکلبه

 یهایزیربرنامهق از طری توانندیاست و کارکنان بهداشتی م

آموزشی، رفتار سالم را در نوجوانان به وجود آورند که البته الزمه 

نادرست نوجوانان و تالش در جهت تغییر  یآن شناسایی باورها

 (.20، 18باورهاست )

نیمی از اوقات خود را در مدرسه که  باًیقرازآنجاکه نوجوانان ت

، بنابراین مکان مناسبی برندییک محیط آموزشی است به سر م

 یهاطیعنوان یکی از مح. مدرسه، بهرودیبرای آموزش به شمار م

مناسب برای مداخله  یهاطیزندگی اجتماعی نوجوان از مح

منظور بهبود الگوی مصرف میوه و سبزی در این گروه سنی به

 (.21) شودیمحسوب م

ی و ابراهیمی ممقانی صورت عبدالهی که توسط پور ادر مطالعه

برگ  هایدرصد دختران سبز 5/42نتایج نشان داد که  گرفت

درصد  A ،2/11 نیتامیو یدرصد حاو 6/32 سبز را حاوی آهن،

درصد دختران از وجود  9/46. دانستندیم Dی ویتامین حاو

درصد کاماًل موافق  2/12 پروتئین در غذاهای گیاهی نامطمئن،

دهنده آگاهی ضعیف که نشان ؛درصد نیز مخالف بودند 9/40و 

 (.4) ها استآن

نشان داد که درصد باالیی از دانش  چوبینه و همکارانمطالعه 

معقول منابع  ازحدشیآموزان حتی پس از آموزش مصرف ب

را منبع غنی  جاتوهیو م هاییا سبز دندیدیگیاهی را مناسب م

مواد  کهی، درحالدانستندیم هایو درشت مغذ هایزمغذیر

بلکه  شوندیتنها منبع غنی این مواد مغذی محسوب نمگیاهی، نه

که تبلیغات  دهدییافته نشان م نی. اباشندین نظر فقیر ماز ای

الزم را  یهای، آگاهوهیمصرف سبزی و م ٔ  نهیگرفته درزمانجام

 (.22گروه هدف قرار نداده است ) اریدر اخت

ی نوجوانان، بررسی عوامل مرتبط اهیتغذارتقا وضعیت  منظوربه

این راستا کاربرد  در .رسدیمبا رفتارهای آنان ضروری به نظر 

و  نیتریکاربردکه یکی از  شدیمی مطالعه رفتار توصیه هامدل

. اجزای این استزمینه، مدل پرسید  نیدر ا هامدل نیترمناسب

 یهایژگیو)مستعدکننده  ی( ساختارها1: از اندعبارتمدل 

 زهیانگ جادیا یکه جهت اتخاذ رفتار بهداشت یاجتماع و یفرد

 بروز که باعث یو معنو یکننده )پاداش مادتیتقو.( کنندیم

 و قادرکننده (گرددیو تداوم آن م یمجدد رفتار بهداشت

 یهر مهارت ای یبهداشت یکه بروز رفتارها یطیمح یهایژگیو)

 (.23( )کندیم لیرا در فرد تسه

عوامل مستعد  ی،طیمح_یآموزشی ابیو ارزش صیدر تشخ

کننده عواملی هستند که مقدم بر تغییر رفتار بوده و موجب 

 ها، باورها)دانش، نگرش ریگردند نظمی انگیزش برای رفتار نیتأم

http://journal.fums.ac.ir/


 

 

journal.fums.ac.ir 

6139 پاییز | 3شماره  | مهفتسال  |مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا   

 

 هایمصرف میوه و سبز تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل پرسید بر

 بر التهاب

 

363 

ها(. عوامل قادرکننده مقدمات تغییر رفتاری یا محیطی ارزش و

محسوب شده که اجازه تحقق یک انگیزش یا سیاست محیطی را 

 نی)دستیابی به منابع، در دسترس بودن، قوان رینظ دهندیم

عواملی هستند که  کنندهتیها(. عوامل تقومقررات و مهارت

پاداش مداوم برای حفظ رفتار  نیموجب پیگیری رفتار و تأم

 و انیگردند )مانند خانواده، همساالن، معلمان، کارفرمایم

 .(23) کارکنان بهداشتی(

 Glorian  ( و25) Nannah I Tak (24 ،)Wind Mمطالعات 

Sorensen(26 نشان داد که پس از مداخله آموزشی میزان )

 ها در دانش آموزان نسبت به قبل از مداخله،یسبزمصرف میوه و 

 یش چشمگیری نشان داد.افزا

Charles Daboné  ی مدل پرسید را امطالعهو همکاران در

 (.27بردند )جهت مصرف غذای سالم در دانش آموزان بکار 

ی بر اساس اهیتغذرفتار  در خصوص شدهانجاماز دیگر مطالعات 

 همکاران و  Yue WeiSun به مطالعات توانیمالگوی پرسید 

(28 ،)Cuy Castellanos (29 ) وCole  (30)  اشاره کرد. در

 یهاکننده بینییشپمطالعه حشمتی و همکاران که به بررسی 

آموزان دختر دبیرستانی بر  در دانش هایمصرف میوه و سبز

، قادرکننده و کنندهیتعوامل تقو ،پرداختند یداساس مدل پرس

عملکرد مصرف میوه  کنندهیشگوییپ ینترآگاهی، به ترتیب، مهم

 (.31بودند ) هایو سبز

 ثیرأبررسی ت باهدفاین مطالعه  با توجه به اهمیت موضوع،

 هایه و سبزمصرف میو بربرنامه آموزشی بر اساس مدل پرسید 

 1392در سال  های شهر فسادر دانش آموزان دختر دبیرستان

 انجام گرفت.
 

 مواد و روش ها
 -آزمونپیش ای نیمه تجربیپژوهش حاضر یک مطالعه مداخله

 15بین از . است 1392در سال آزمون همراه با گروه کنترل پس

ساده  یطور تصادفدبیرستان را به 2فسا، دخترانه شهر  رستانیدب

، سپس از (استهمگن  باًیتقر)جامعه شهری فسا  انتخاب کرده

های موردنظر با توجه به جمعیت هر بین دختران دبیرستان

سیستماتیک انتخاب شدند  یریگنفر به روش نمونه 100مدرسه،

نفر شاهد(. دانش آموزان دختر سال اول، دوم  50و نفر مورد  50)

معیار  .ود را اعالم نمودندو سوم در مطالعه شرکت و موافقت خ

ورود به مطالعه، تمامی دانش آموزان دختر در حال تحصیل که 

در دبیرستان حضور داشتند و معیار خروج از مطالعه، 

تحت  ایو ی که تمایلی به شرکت در مطالعه نداشتند آموزاندانش

 .کردندیم تیرا رعادرمان بیماری بودند که رژیم غذایی معینی 

 در این مطالعه با توجه به رابطه ازیموردنی هانمونهتعداد 

𝑛 =
(𝑧1−

𝛼
2
+ 𝑧1−𝐵)

2

(𝑠1
2 + 𝑠2

2)

𝑑2  

نفر در هر گروه به دست آمد که در مطالعه حاضر برآورد  50

معادل و توان آزمون  (33حجم با توجه به نتایج مطالعه مشابه )

 .محاسبه شده است %95و حدود اطمینان % 80

ای این پژوهش، پرسشنامهابزار گردآوری اطالعات در 

محقق ساخته( بر اساس مدل پرسید بود. سؤاالت شده )یطراح

شامل: مشخصات دموگرافیک )تحصیالت، شغل پدر و مادر و بعد 

در خصوص  سؤال آگاهی 11خانوار(، سازه عوامل مستعد کننده: 

 نهیصورت چهار گزبه کهآنو اثرات  هایسبزمصرف میوه و 

( یک فرد روزانه باید چند واحد میوه مصرف کند؟ :مثالعنوان)به

در سؤال نگرش  10،که دامنه نمرات از صفر تا صد گزارش گردید

در یک طیف  کهآنو اثرات  هایسبزخصوص مصرف میوه و 

به  :مثالعنوانمخالفم )به کامالًتا  کامالً موافقم از لیکرت شامل

( که مفید است یتبرای سالم هایو سبز وهینظر من استفاده از م

 دامنه نمرات از صفر تا صد گزارش گردید.

آن در یک  یهانهیسؤال و گز 9سازه عوامل قادرکننده شامل 

ها و کتاب :مثالعنوانخیر است )به ی وتا حد ،طیف شامل بله

در  هایفواید مصرف میوه و سبز ٔ  نهیمنابع آموزشی درزم

 گزارش گردید.( که دامنه نمرات از صفر تا صد دسترس است

آن در یک  یهانهیسؤال و گز 6 شامل کنندهتیعوامل تقو

دوستانم مرا به  :مثالعنوان)بهو خیر  طیف شامل بلی، تا حدی

که دامنه نمرات از  (کنندیتشویق م یاستفاده از میوه و سبز

 صفر تا صد گزارش گردید.

آن در یک طیف از  یهانهیگز کهسؤال  10عملکرد شامل 

 هایمن هنگام غذا خوردن از سبز :مثالعنوانتا هرگز )بههمیشه 

بود که دامنه نمرات  تنظیم شده (کنمیاستفاده م یبه مقدار کاف

 از صفر تا صد گزارش گردید.

آیتم  ریتأثی پرسشنامه با محاسبه شاخص امتیاز هاتمیآ روایی

 79/0 باالتر ازنسبت روایی محتوای  شاخص ،15/0از باالتر 

در )ی شدند بنددستهی و بر اساس تحلیل عامل اکتشافی ابیارز

برابر با  KMO شاخص که مقداری شدند بنددستهعامل  5

از ی فهرست ابزار، صوری روایی تعیینمنظور به بود(. 627/0

 با  دختر  از دانش آموزان  نفر 30توسط   ،شدهنیتدو  یهاتمیآ

http://journal.fums.ac.ir/
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 هدف جمعیت مشابه اجتماعی واقتصادی  خصوصیات جمعیتی،

از  نفر دوازده نظرات از محتوا، روایی تعیینمنظور بهگرفت.  قرار

 ٔ  نهی( درزمتحقیقگروه  از خارجنظر )صاحب افراد و نیمتخصص

استفاده از  با شد. آموزش بهداشت و ارتقا سالمت بهره گرفته

، بود تر( بزرگ56/0نفر  12)برای  تمیهر آ شاخص جدول الوشه

 هم تلقی و جهت تحلیل بعدی حفظ شد.آیتم ضروری و م آن

از  باالتر ،هاتمیآدر این مطالعه در اکثریت  شدهمحاسبه ریمقاد

 بود. 70/0

( تحقیق با محاسبه روش همسانی درونیابزار ) پایایی کلی

 نگرش، 82/0نامه آگاهی پایایی پرسش .بود 71/0آلفای کرونباخ، 

و  77/0 کنندهتیعوامل تقو ،74/0، عوامل قادرکننده 70/0

مقادیر  کهنی. با توجه به اقرار گرفت دیتائمورد  79/0 عملکرد

 یهاابعاد و سازه شده جهت هر یک ازآلفای کرونباخ محاسبه

تر بود، بنابراین پایایی ابزار بزرگ /7موردمطالعه در این تحقیق از 

 .شده و مورد تائید قرار گرفت در حد خوب ارزیابی

 آموزدانشدر پرسشنامه مذکور در قسمت دموگرافیگ، نام 

پرسیده نشده است و تمامی اطالعات دیگر نزد پژوهشگر محرمانه 

طرح توجیه شدند و با تمایل وارد  در خصوصو افراد  ماندهیباق

 مطالعه شدند.

در اختیار افراد مذکور در دو گروه مورد و  شدههیتهپرسشنامه 

، به شدهیآورجمعهای شاهد قرار گرفت. پس از بررسی داده

جلسه آموزشی )با توجه به حجم  4دانش آموزان گروه مورد طی 

و نیز مطالعه  مورداستفادهمطالب بر اساس الگوی آموزشی 

دقیقه به  55-60جلسه به مدت  هر ( و(32همکاران )نجیمی و 

 لمیف شیو نماگروهی  بحث ی سخنرانی، پرسش و پاسخ،هاروش

بر اساس الگوی آموزشی  شدهنییتعمتناسب با اهداف آموزشی )

افراد و نیز ارتقا عوامل  و عملکردو جهت باال بردن آگاهی، نگرش 

آموزش داده شد. یک جلسه آموزشی  (و قادرکننده کنندهتیتقو

عوامل تأثیرگذار برگزار  عنوانهبنیز برای والدین و اولیای مدرسه 

 (.کنندهتیتقوجهت باال بردن عوامل ) دیگرد

در  هایو سبزدر این جلسات پیرامون مزایای مصرف میوه 

از میوه و  و استفاده، الگوی مناسب تغذیه هایماریبپیشگیری از 

ی الزم داده هاآموزش، هاآن و ارزشغذایی  در برنامه هایسبز

پوستر آموزشی در مدرسه نصب  ( وعملکردشد )جهت افزایش 

جهت باال بردن عوامل ) یآموزش و جزوهگردید و پمفلت 

پژوهش به  یهانمونه قادرکننده( در اختیار افراد قرار داده شد.

پس از اجرای مداخله آموزشی  ماه 3. ماه پیگیری شدند 2مدت 

هر دو گروه پرسشنامه مذکور را تکمیل نمودند. جهت رعایت 

جلسه آموزشی  کی حظات اخالقی، در پایان برنامه آموزشی،مال

 افزارنرمها بر اساس داده .برگزار شدنیز برای افراد گروه شاهد 

SPSS18  ی مجذور کای، تی مستقل و هاآزمونو با استفاده از

ی داریمعنو سطح قرار گرفتند  لیوتحلهیتجزتی زوجی مورد 

 .کردیماز توزیع نرمال تبعیت  هادادهگرفته شد.  در نظر 05/0
 

 نتایج
متغیرهای دموگرافیکی، تحصیالت و شغل پدر و مادر )با  ازنظر

دو گروه مورد و  خانوار )با آزمون تی( و بعدآزمون آماری کای( 

 نشدمشاهده  هاآنی بین داریمعنشاهد همسان بوده و اختالف 

(05/0<p نتایج این بررسی نشان داد که میانگین 1( )جدول .)

و  کنندهتیتقونمرات آگاهی، نگرش، عوامل قادرکننده، عوامل 

، اختالف هایسبزعملکرد دانش آموزان جهت مصرف میوه و 

ماه  3اما ؛ ی را بین دو گروه در پیش از آزمون نداشتندداریمعن

اد که میانگین بعد از مداخله آموزشی، آزمون تی زوج نشان د

نمره آگاهی در گروه مورد، افزایش چشمگیری داشته و اختالف 

(. همچنین میانگین نمره >P 05/0دهد )ی را نشان میداریمعن

در گروه مورد  هایو سبزنگرش دانش آموزان جهت مصرف میوه 

ماه بعد از مداخله آموزشی نسبت به قبل از مداخله، اختالف  3در 

عوامل  ٔ  نهیدرزم(. >001/0Pدهد )می ی را نشانداریمعن

ی داریمعننیز آزمون مذکور اختالف  کنندهتیتقوقادرکننده و 

از مداخله آموزشی نسبت به قبل از آموزش در گروه مورد  را پس

(. در خصوص عملکرد دانش آموزان، آزمون >05/0Pنشان داد )

ماه بعد از مداخله آموزشی، اختالف  3تی زوج در گروه مورد، 

 (.>05/0Pی را با قبل از این مداخله نشان داد )داریمعن

 کنندهتیتقومیانگین نمره آگاهی، نگرش، عوامل قادرکننده و 

له ماه بعد از مداخ 3و عملکرد دانش آموزان در گروه شاهد در 

آزمون نشان نداده بود. ی را با پیشداریمعنآموزشی، اختالف 

ی داریمعنتفاوت  دهندهنشانآزمون تی مستقل در پایان مداخله 

میزان آگاهی، نگرش، عوامل  ازنظربین دو گروه مورد و شاهد 

 (.2دانش آموزان بود )جدول  و عملکرد کنندهتیتقوقادرکننده، 
 

 بحث
برنامه آموزشی بر اساس مدل  ثیرأبررسی ت هدف مطالعه حاضر

در دانش آموزان دختر  هایمصرف میوه و سبز برپرسید 

 در این پژوهش پس از  هاافتهطبق ی .فسا بودهای شهر دبیرستان

 مداخله آموزشی بین بعد آگاهی، عملکرد، عوامل قادرکننده و 
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ی مشاهده شد و افزایش داریمعناختالف  کنندهتیتقوعوامل 

آمده  به وجودی در میانگین آگاهی کل در گروه مورد توجهقابل

این امر بدون تردید نشان از تأثیر مداخله آموزشی دارد.  ؛ کهاست

الگوی پرسید، تأثیر این الگو را  های دیگر بررسی بر اساسیافته

دهند. نتایج بررسی کشفی در رابطه در افزایش آگاهی نشان می

راد (، بررسی شریفی34کودکان )با پیشگیری از اختالل رشد 

 اطالعات دموگرافیکسطح برحسب  موردمطالعهفراوانی نسبی افراد  عیتوز -1جدول 

 متغیر
 p-value گروه کنترل گروه آزمون

  درصد تعداد درصد تعداد

 شغل پدر
 78 39 84 42 شاغل

653/0 
 22 11 16 8 غیر شاغل

 شغل مادر
 50 25 48 24 شاغل

245/0 
 50 25 52 26 غیر شاغل

 تحصیالت پدر

 4 2 2 1 سوادیب

713/0 

 10 5 12 6 ابتدایی

 32 16 36 18 راهنمایی

 34 17 36 18 دبیرستان

 20 10 14 7 دانشگاهی

 تحصیالت مادر

 0 0 2 1 سوادیب

312/0 

 28 14 20 10 ابتدایی

 40 20 46 23 راهنمایی

 20 10 24 12 دبیرستان

 12 6 8 4 دانشگاهی

 بعد خانواده
 64 32 58 29 فرزند 3کمتر از 

358/0 
 36 18 42 21 فرزند 3بیشتر از 

 

 و عملکرد دانش آموزان کنندهتیتقوهای آگاهی، نگرش، عوامل قادرکننده و عوامل مقایسه میانگین نمره -2جدول 

 متغیرها
 ماه بعد از آموزش 3 قبل از آموزش

 P گروه شاهد گروه مورد P گروه شاهد گروه مورد

 4103/55 8/98/56 08/0 16/33/71 6/71/57 001/0 آگاهی

 25/43/32 29/31/31 40/0 32/614/54 12/42/37 001/0 نگرش

 24/2132/28 86/355/26 54/0 61/123/49 25/113/28 001/0 عوامل قادرکننده

 20/1157/33 76/1002/33 80/0 45/1061 67/1087/33 001/0 کنندهتیتقوعوامل 

 44/215/15 12/296/14 60/0 32/232/28 11/1/16 001/0 عملکرد
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افزایش آگاهی دانش آموزان در رابطه با بیماری انگلی  ی نهیدرزم

آهن ی فقر خونکم( و مطالعه شکوری پیرامون کنترل 35ای )روده

 Nannah ( و مطالعات36دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان )

I Tak (24 ،)Glorian Sorensen (26 و )Rebecca Larson 

 ها در دانش آموزان دریو سبزمصرف میوه  در خصوص( 37)

ی بعد از مداخله آموزشی، افزایش طورکلبه باشند.همین راستا می

ی در میانگین نمره نگرش در گروه مورد ایجاد شده توجهقابل

تأثیر الگوی پرسید بر  دهندهنشانی، قواحتمالبهاست که 

 در خصوص. مطالعات شکوری استافزایش نگرش مثبت 

 Charles ( و مطالعه36ی دانش آموزان دختر دبیرستانی )خونکم

Daboné  (27)سالم در دانش آموزان جهت مصرف غذای 

مطالعه حاضر نشان داد که طراحی و ما همخوانی دارد.  بامطالعه

تفاوت  تواندیاجرای برنامه آموزشی مبتنی با الگوی پرسید م

معناداری در میزان آگاهی و نگرش به وجود آورد و ضرورت 

را در جهت ارتقای  شدهیزیراستفاده از مداخالت آموزشی برنامه

 .ارددیعوامل مستعدکننده بیان م

نگرش در رفتار  ازجملهدر الگوی پرسید، عوامل مستعد کننده 

شوند که مقدم هستند و عامل انگیزش برای رفتار محسوب می

در این مطالعه نگرش مثبت، موجب تسهیل در اتخاذ عملکردهای 

 شده است. هایسبزمناسب دانش آموزان جهت مصرف میوه و 

در این مطالعه امکان استفاده از منابع آموزشی در خصوص 

، دسترسی به منابع آموزشی از طریق هایسبزمصرف میوه و 

عنوان عوامل قادرکننده در نظر ، رادیو و تلویزیون بهمعلمین

گرفته شدند. این عوامل شامل فراهم نمودن امکانات و ایجاد 

این مطالعه، حاکی  نتایج .در جهت تغییر رفتار است ییهامهارت

عوامل  ٔ  نهیدرزمبین گروه مورد و شاهد  داریمعناز اختالف 

پیرامون  رادیفیشرهای مطالعه قادرکننده است که با یافته

های انگلی افزایش عوامل قادرکننده در رابطه با کاهش بیماری

در خصوص تأثیر آموزش بیماران  متیقیذ(، مطالعه 35ای )روده

هزاوه ئی در خصوص اصالح الگوی مصرف  مطالعه (،38صرعی )

 Cuyو Sun Wei Yue (28 )  ( و مطالعات33روغن )

Castellanos (29 )مطالعه همخوانی دارد. تغذیه در خصوص 

Wind M و بودن میوه  در دسترسنشان داد که  همکاران و

 نقش و آموزش الگوهای مناسب آن، ها در خانه و مدارسیسبز

(. 25دارد )ها در دانش آموزان یسبزمهمی در مصرف میوه و 

یری الگوی پرسید را کارگبهیر تأث ی ینهزم درنتایج مطالعه حاضر 

 بهبود بخشد.نشان داد که عوامل قادرکننده توانسته رفتار را 

و  معلمیندر این مطالعه تشویق و حمایت خانواده، دوستان، 

در نظر گرفته  کنندهتیعنوان عوامل تقودهنده بهفرد آموزش

را افزایش  شدههیتوص. این عوامل احتمال استمرار رفتار شدند

همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اختالف  .دهندیم

 کنندهتیتقوعوامل  ٔ  نهیدرزمبین گروه مورد و شاهد  داریمعن

ی الگوی پرسید در افزایش ریکارگبهدارد که خود حاکی از تأثیر 

. در این استمثل والدین و اولیای مدرسه  کنندهتیتقوعوامل 

بیماری صرع  ٔ  نهیدرزم متیقیذهای توان به یافتهمورد نیز می

فقر آهن در دانش  یخونکممطالعه شکوری در کنترل  (،38)

ای در ( و مطالعه هزاوه36آموزان دختر مقطع دبیرستان )

( اشاره 39ساله ) 1-5کودکان  فقر آهنی خونکمخصوص کنترل 

و همکاران نشان داد که  Sorensen Gloria مطالعه کرد.

ها یو سبزیتگرهای اجتماعی نقش مهمی در مصرف میوه حما

نقش مهم والدین و  به یزن Wind M(. در مطالعه 26دارند )

 ها و انتخاب نوع آنیسبزدوستان در افزایش مصرف میوه و 

 (.25است )توسط دانش آموزان اشاره شده 

عملکرد دانش آموزان جهت مصرف میوه و  ی نهیدرزم

ی را بین گروه مورد و داریمعنحاضر اختالف  مطالعه ،هایسبز

شاهد نشان داد که حکایت از تأثیر آگاهی و نگرش و عوامل 

 و مستعدکننده بر میزان عملکرد دانش آموزان دارد. کنندهتیتقو

یی که هاو برنامهای پیچیده است با توجه به اینکه رفتار پدیده

 بر اصالحو قادرکننده،  کنندهتیتقوبدون در نظر گرفتن عوامل 

 در تغییر رفتار با شکست غالباً ات بهداشتی افراد متمرکزند، اطالع

الگوی  ارائه . در بررسی حاضر از منابع آموزشی،گردندیممواجه 

و درگیر نمودن والدین و اولیای مدرسه  هایو سبزمناسب از میوه 

استفاده شد که بدین  کنندهتیتقوعوامل قادرساز و  عنوانبه

زیرا در این ؛ ترتیب توانست باعث تغییر رفتار دانش آموزان گردد

 الگو با تشخیص آموزشی و تعیین عوامل مؤثر بر رفتار انتظار

 .به مرحله عمل درآید شدههیرود که رفتار توصمی

Glorian Sorensen (26 ،)Jennifer Di Noia (40 ،)مطالعات 

Stephanie Heim (41 ،)Joni M. Garcia (42 ) وNannah I 

Tak (24 نشان داد که مداخله آموزشی موجب تغییر رفتار و )

ما همخوانی  بامطالعهگردد که یمها یسبزافزایش مصرف میوه و 

 دارد.

ای دانش آموزان بخصوص مصرف یهتغذجهت ارتقا رفتارهای 

ی برگزار و اولیای مدارس، هاخانوادهها، مشارکت یسبزمیوه و 

یی در این خصوص و هاجزوهی آموزشی و انتشار کتب و هابرنامه
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ی جذاب و هابرنامهی آموزشی و ارائه هارسانهی از ریگبهره

دانش نادرست  یشناسایی باورها در مؤثرگامی مهم و  فهمقابل

 .هاستو تالش در جهت تغییر باور آن آموزان

ی این مطالعه، تعداد کم افراد هاتیمحدود ازجمله

ی آورجمعدر مطالعه و روش خود گزارش دهی در  کنندهشرکت

 بود. هاداده
 

 نتیجه گیری
طراحی و اجرای برنامه  دهدیاین پژوهش نشان م یهاافتهی

پروسید در تغییر عوامل -آموزشی بر اساس الگوی پرسید

و عوامل  کنندهتی، عوامل تقو(آگاهی و نگرش)مستعدکننده 

 مؤثردانش آموزان  هایو سبزمصرف میوه قادرکننده نسبت به 

ت العنوان چارچوبی جهت طراحی مداخاز آن به توانیاست و م

 .استفاده کرد دانش آموزانبرای 

مصرف  ژهیوبهبا توجه به اهمیت رعایت الگوی غذایی مناسب 

در مدرسه  هاآندر دانش آموزان و نیز نقشی که  هایسبزمیوه و 

 سالم در  یاهیتغذ رفتارهای   اشاعه باعث   هاآن  دارند، آموزش

اصلی   آموزش از ارکان ازآنجاکه. گرددیمخانواده و جامعه 

 رود، الزم است در کشور ما بهبه شمار میی بهداشتی هامراقبت

های آموزشی های آموزشی بر مبنای الگوها و تئوریریزیبرنامه

رفتاری و اجتماعی برای موضوعات مختلف بهداشتی و علوم 

پذیر بودن با توجه به آسیب اهمیت و توجه بیشتری مبذول گردد.

، مادران آینده در خانواده عنوانبهو نقش اساسی دختران 

در مورد مصرف میوه  نگرش رییتغاقداماتی مانند ارتقا فرهنگ و 

ی در مؤثرتواند نقش می هاخانواده، افزایش آگاهی هایسبزو 

-در این زمینه الگوی پرسید میتغییر سبک زندگی داشته باشد. 

ی آموزش هایزیربرنامهیک مدل جامع در امر  عنوانبهتواند 

 بهداشت و ارتقاء و طرح نظام سالمت نقش مهمی را ایفا نماید.
 

 تشکر و قدردانی
از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی  لهیوسنیبد

و  (92036 )کد مصوب طرح فسا در تأمین مالی این مطالعه

والدین دانش آموزان  نیکننده و همچنشرکت دانش آموزان دختر

 .گرددیم تشکر فسا شهری هارستانیدب و کارکنان
 

 تعارض منافع
 نکرده اند.نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم 
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Abstract 
 

Background & Objectives: consuming recommended amount of fruit and vegetables, can help prevent 

cardiovascular diseases, some cancers, obesity, type II diabetes and hypertension. The purpose of this 

study was to determine the effects of educational program based on precede model on the consumption 

of fruits and vegetables in high school girl students. 

Materials & Methods: This pretest-posttest semi-experimental research was conducted randomly 

among 100 high school girls in Fasa, which included experimental and control group. Data collection 

was done by experts as a questionnaire that included demographic characteristics and precede model 

components (Predisposing factors (knowledge, attitude), enabling factors, reinforcing factors and 

performance). As the educational intervention, the experimental group participated in four 55-60 minute 

educational sessions, for 2 months of follow-up. The questionnaires were completed by participants of 

the two groups before and three months after intervention. Statistical technics such as independent t test, 

paired t test and Chi-square were used to analyze the data through SPSS 18 software. 

Results: Mean scores of predisposing (knowledge and attitude), reinforcing, and enabling factors 

showed a significant difference in the experimental group in comparison to the control group (p=0.001). 

Conclusion: The Development and implementation of the educational programs based on Precede 

model can promote healthy eating behaviors and increases the burgeoning consumption of fruits and 

vegetables in the students. This template can play an important role as a model in the field of healthcare 

education programs and the promotion in the plan of health system. 
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