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ABSTRACT

Background & aim: Health and behavior are related to each other and many diseases are
originated from individuals' unhealthy behavior and habits. Therefore prediction or
determination of the behavior is useful to explore effective measures to promote health and
reduce risk of the diseases. This study was aimed to determine the effective factors on healthy
nutritional behavior of health volunteers based on precede proceed model.
Methods: This research was a descriptive, analytical and cross-sectional study. Research
population was all the 153 active health volunteers in Rasht urban health centers and health
posts in 2015. Data collection tool was a self-report, reliable and valid questionnaire. Data
were analyzed with descriptive and analytical statistics using SPSS18.
Results: The mean age of the health volunteers was 43.03±9.11. All Precede Proceed model
structures including: knowledge (β=0.296, p<0.0001), attitude (β=0.396, p<0.0001),
reinforcing factors (β=0.155, p<0.02) and enabling factors (β=0.144, p<0.03) were predictive
for nutritional behavior. Linear regression test showed that Precede Proceed Model structures
altogether accounts for 40 percent of healthy dietary behavior changes (R2=0.400, p<0.0001).
There were significant positive correlations between precede model constructs and nutritional
behavior (p<0.05).
Conclusion: Attitude, knowledge, reinforcing, and enabling factors were respectively the
most effective factors on nutritional behavior. Attitude and enabling factors status were
desirable and other constructs were in moderate level. Considering positive correlations
between Precede model constructs and nutritional behavior of health volunteers; appropriate
educational intervention based on Precede Proceed Model is recommended to promote
nutritional behaviors.
Keywords: Precede Proceed Model; Health Volunteers; Nutritional Behavior.
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مقدمه
هـاي  ارتقاي سطح سالمت افراد و باال بـودن شـاخص  

بهداشتی، بیانگر پیشرفت جوامـع اسـت. دسـتیابی بـه     
چنین هدفی بـا رعایـت شـیوه زنـدگی سـالم عملـی       

شود. از آنجا کـه جمعیـت جهـان رو بـه افـزایش      می
است، تامین غذاي سالم، کافی و مصرف صحیح آن به 
عنوان تغذیه سالم، یکی از معیارهـاي مهـم در شـیوه    

ي برخـوردار  زندگی سالم بـوده و از اهمیـت ویـژه ا   

چکیده
رفتارها و عادات نادرست افراد ریشه سالمتی و رفتار با یکدیگر مرتبط هستند و بسیاري از بیماري ها در مقدمه و هدف: 

د. لذا پیشگویی یا تعیین رفتار براي جستجوي اقدامات موثر در جهت کاهش ابتال به بیماري ها و ارتقاي سـالمتی مفیـد   ندار
پروسید انجـام  -تعیین عوامل موثر بر رفتار تغذیه اي رابطان بهداشتی، بر اساس مدل پرسید است. این پژوهش با هدف

شد.
نفر از رابطان بهداشتی 153پژوهش از دسته مطالعات توصیفی، تحلیلی و مقطعی بود. جامعه و محیط پژوهش روش کار: 

بودند کـه بـه روش سرشـماري انتخـاب     1394هاي بهداشتی شهر رشت در سال فعال در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه
پروسید بود. براي تجزیه و تحلیل داده هـا از  -اساس مدل پرسیدشدند. ابزار پژوهش پرسشنامه خودایفاي روا و پایا و بر

هاي آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد.و شاخصSPSS-18نرم افزار آماري 
، >0001/0pآگـاهی ( سال بود. همه سازه هاي مدل پرسید پروسید شامل:03/43±11/9میانگین سنی رابطان یافته ها: 

296/0=β) ــرش ــده (  0001/0p< ،396/0=β) و نگ ، >03/0p() و قــادر کننــده 02/0p< ،155/0=β)، عوامــل تقویــت کنن
144/0=β(،پروسید در -پیشگویی کننده رفتار تغذیه اي بودند. بر اساس آزمون رگرسیون خطی، سازه هاي الگوي پرسید

). بـین تمـامی   p ،400/0=R2>0001/0باشـند ( درصد تغییـرات رفتـار تغذیـه اي سـالم    40مجموع توانستند توضیح دهنده 
).p>05/0همبستگی مستقیم و معنی داري مشاهده شد (هاي مدل پرسید با رفتار تغذیه اي،سازه

نگرش، آگاهی و عوامل تقویت کننده و قادر کننده به ترتیب، مهمتـرین عوامـل مـوثر بـر رفتـار تغذیـه اي       نتیجه گیري: 
سایر سازه ها در سطح متوسـط بودنـد. بـا توجـه بـه همبسـتگی       بودند. وضعیت نگرش و عوامل تقویت کننده، مطلوب و 

بـر مستقیم بین سازه هاي مدل پرسید و رفتار تغذیه اي رابطان بهداشتی، پیشنهاد می شـود مـداخالت آموزشـی مقتضـی    
به منظور ارتقاي رفتارهاي تغذیه اي صورت گیرد.پروسید-اساس مدل پرسید

ابطان بهداشتی، رفتار تغذیه ايپروسید، ر-مدل پرسید: يکلیدي واژه ها
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تردیدي وجود ندارد کـه تغذیـه هـر فـرد     ). 1است (
ارتباط تنگاتنگی با وضعیت سالمت جسمی و روحـی او  

). سالمتی و رفتار با یکـدیگر مـرتبط هسـتند،    2دارد (
ــاري  ــیاري از بیم ــرا بس ــازی ــادات ه ــا و ع در رفتاره
ـ نادرست افراد ریشـه دار  توانـد  مـی فـرد د. رفتـار ن

ن، وقوع حمالت قلبی و مغـزي و  احتمال ابتال به سرطا
صدمات را کاهش یا افزایش دهد. پیشگویی یا تعیـین  
رفتار براي جستجوي اقدامات موثر در جهت کـاهش  

و ارتقاي سالمتی مفیـد اسـت. زیـرا   هاابتال به بیماري
ي ناسالم بهداشـتی  هاي مزمن از رفتارهااکثر بیماري

ارکـان  گیرند. تغذیه غلط به عنـوان یکـی از  مینشات
ــاد     ــل ایج ــرین عل ــالم و از مهمت ــدگی ناس ــیوه زن ش

ــاري ــابیم ــوع دوم،   ه ــت ن ــه دیاب ــزمن از جمل ي م
هـا  هاي قلـب و عـروق و بسـیاري از سـرطان    بیماري

دالر هزینـه در بخـش   هـا میلیـارد ست کـه موجـب   ا
یـک ). نتایج3شود (میپزشکی و کاهش تولید ساالنه

10هـر ازکـه دادنشـان متحـده ایـاالت درارزیابی
آنهامورد از4شوند،میمرگبهمنجرکهعاملی

). طبق گـزارش انجمـن قلـب    4دارد (تغذیه ارتباطبا
آمریکا تغذیه نا مناسب از جمله عوامـل قابـل اصـالح    
است که فرد را در معرض خطر بیماري قلبی عروقی 

). آگاهی صحیح، بـاور قـوي و رفتـار    5دهد (میقرار
همی براي خـوب زیسـتن و   عوامل مايتغذیهمناسب 

برداشت کامل از شرایط موجود در زنـدگی اسـت و   
به عبارتی خوب زیستن در گرو تغذیـه صـحیح اسـت    

ي هـا هر سال بیش از یک سوم جمعیت در کشور). 6(
ي ناشـی از مـواد   هادر حال توسعه تحت تاثیر بیماري

نفر از مردم در اثر مصـرف  هاغذایی هستند. میلیون
). 7میرنـد ( میشوند و بسیاريمییمارغذاي نا امن ب

ي مواد غذایی و مصرف آن سـبب  هافساد و آلودگی
توانـد  مـی شود کهمینوع بیماري مختلف250بروز 

و عــدم رعایــت قــوانین و هــاناشــی از ســهل انگــاري
مقــررات بهداشــتی و از همــه مهــم تــر کمبــود       

اي و بهداشتی و عملکـرد نادرسـت   ي تغذیههاآگاهی
مطالعات انجام شده نشـانگر آن اسـت کـه    ). 1باشد (

ي قابل انتقال از طریق هابیماريبخش قابل توجهی از 
). که عمدتا بـه دلیـل   8باشد (میمرتبط به خانه،غذا

) و 9(غذاییموادپختهايروشاززنانکمآگاهی
سازي مواد و ذخیره ي نادرست آماده سازيهاشیوه

باشـد. بنـابراین تغییـر در    مـی )10غذایی در منـازل ( 
بــاور، نگــرش و رفتــار کســانی کــه بــراي دوســتان و 

کنند یـک راه مهـم بـراي    میخانواده خود غذا آماده
حدود نیمـی از جمعیـت   ).11کاهش این تلفات است (

دهند و سالمت آنان تضمین میجهان را زنان تشکیل
ه و از اهمیــت ویــژه اي کننــده ســالمت جامعــه بــود

زنان بـه  ايتغذیهاهمیت سالمت ).3(برخوردار است 
عنوان بخشی از اعضاي جامعه و به عنوان مادر از یک 
سو و تاثیر آنان در حفظ سالمت سایر افراد خـانواده  
از سوي دیگر این گـروه از جامعـه را بـه عنـوان یـک      

ايتغذیــهگــروه هــدف مناســب بــراي اصــالح رفتــار 
رابطان بهداشت بانوان خانـه  ). 2مطرح نموده است (

دار یا شاغلی هسـتند کـه در راسـتاي تحقـق اهـداف      
ــاري پرســنل   ــه ی ــه ب ــه صــورت داوطلبان بهداشــتی ب

ي مـردم، در  هـا بهداشتی شتافته و با افزایش آگـاهی 
کنند. آنان اعضـاء  میراه تامین سالمت آنان کوشش

ازیکـی ین افرادا). 12باشند (میمورد اعتماد جامعه
بهداشتیاولیهيهامراقبتشبکهيهاحلقهمهمترین

شده و شهري محسوبجامعهبهآموزشارایهبراي
و شبکهشهريجامعهبینتماسنقطهاولیندر واقع

يهـا توانند پیاممیآسانیبهلذادهندمیتشکیلرا
تواننـد مـی بنـابراین برسـانند مردمبهرابهداشتی

بهمربوطاطالعاتانتشاربرايمناسبیگروه هدف
).4باشند (سالمت

بررسی عوامل مرتبط بـا آن  ،به منظور ارتقاي رفتار
رسد. در مطالعـات انجـام شـده    میضروري به نظر

ــمتی ( ــومی (6توســط حش ــکی (13)، مظل ) و 14)، مش
همکاران آنها، مشخص گردید که عوامل متعددي بر 

متخصصـان آمـوزش   رفتار فـرد تـاثیر گـذار اسـت.    
بهداشت دامنه اي از الگوهاي مختلف را براي تشـریح  
عوامل موثر بر رفتار پیشنهاد کـرده انـد کـه الگـوي     
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باشـد. الگـوي پرسـید    میپرسید پروسید یکی از آنها
ــالمت   ــوزش س ــم آم ــاي مه ــی از الگوه ــید یک پروس

باشد و در تمام سطوح پیشگیري کاربرد دارد. این می
) و 14جهت ارزیابی ایجاد نموده (الگو بینش خاصی را

).15نمایـد ( میعوامل موثر در تغییر رفتار را تحلیل
ترین مـدل  ترین و پرکـاربرد ین یکی از محبوبهمچن

ي آموزش بهداشت و ارتقاي سـالمت  هادر پژوهش
همکـاران وگـرین توسـط کـه مدل). این16(است 

بـه وبـوده جادهنقشهیکماننداستتدوین شده
بـه مقصـد  رسـیدن جهـت یک راه اختصاصـی عنوان

بهاعتبار این مدلبینی وپیشقدرت).17(باشد می
دهیدر سازمانچارچوبوطراحیابزاریکعنوان

علـوم  همچـون مختلـف علـوم دربرنامـه طراحیو
تأییـد مـدیریت واپیـدمیولوژیک اجتماعی،رفتاري،

رافـرد مدل پرسید پروسید رفتار).18است (شده
). 19دهـد ( مـی قـرار توجهموردمهمحیطهسهدر

هستند که مقدم بـر  کنندهمستعدعواملاولحیطه
تامین انگیزش براي رفتـار تغییر رفتار بوده و موجب

). هـا ، ارزشهاگردند (نظیر: دانش، باورها، نگرشمی
هستند که بروز رفتـار  کنندهقادرعواملدومحیطه

(نظیر: دستیابی بـه منـابع،   کنندمیدر فرد را تسهیل
تقویت کننـده  عواملسومقوانین و مهارتها) و حیطه

سـبب  هستند که ازطریـق تـامین پـاداش یـا مشـوق     
شـوند (نظیـر: خـانواده،    میتداوم رفتار توصیه شده

).20همساالن، معلمان و...) (
سـالم رابطـان   ايتغذیـه ي هـا از آنجا که اتخاذ رفتـار 

بهداشتی عالوه بر تاثیر مسـتقیم بـر سـالمتی خـود و     
بر سالمت مستقیمتواند به طور غیرمیخانواده شان

گـذار باشـد و نظـر بـه اینکـه      افراد جامعـه نیـز تاثیر  
ــتی از ــات درس ــاراطالع ــارفت ــهي ه ــان ايتغذی رابط

بهداشتی و عوامل موثر بر آن بر اساس مدل پرسید
د، لـذا مطالعـه حاضـر بـا هـدف      وجود نـدار پروسید

سـالم  ايتغذیـه ي هـا تعیین عوامـل مـوثر بـر رفتـار    
فـوق رابطان بهداشتی شهر رشـت بـر اسـاس مـدل     

انجام شد. 

روش کار
ــات  ــوع مطالع ــه از ن ــن مطالع ــی و ای توصــیفی، تحلیل

انجــام شــد. محــیط 1394مقطعــی اســت و در ســال 
12واحد ارائـه خـدمت شـهري شـامل:     25پژوهش 

پایگـاه بهداشـتی شـهر    13مرکز بهداشتی درمـانی و  
رشت و جامعه پژوهش، تمامی رابطان بهداشتی فعال 

نفر) بودند. 153واحدهاي یاد شده (
بط بهداشتی ي ورود به مطالعه: فعال بودن راهامعیار

ــط در     ــتمر راب ــرکت مس ــودن و ش ــترس ب (در دس
متاهـل بـودن   ،هاي مرکـز بهداشـتی درمـانی)   کالس

ي خـروج: هارابط بهداشتی، تمایل به همکاري و معیار
عدم رضایت براي ادامـه همکـاري، عـدم حضـور در     

در بیش از دو جلسه آموزشی و انتقال از شهر رشـت 
طول مدت مطالعه، در نظر گرفته شد. 

، پرسشـنامه محقـق سـاخت    هـا ابزار گردآوري داده
بخـش  3سـوال بـود کـه در    95خودایفا مشتمل بـر  

تنظیم شده بود:
بخش اول: اطالعات فـردي و دموگرافیـک اسـت کـه     

باشد. میپرسش12مشتمل بر 
ي مـدل  هـا هاي مبتنی بـر سـازه  بخش دوم: پرسش

باشد. و شامل سازه عوامل مستعد کننـده:  میپرسید
پرســش)، ســازه 20پرســش) و نگــرش25گــاهی (آ

پرســش) و عوامــل قــادر 9عوامــل تقویــت کننــده (
باشد. میپرسش)7کننده(

پرسش22که مشتمل بر ايتغذیهبخش سوم: رفتار 
در ایـن مطالعـه   ايتغذیـه منظور از رفتـار  باشد. می

در بعد بهداشت مواد غذایی با ايتغذیهارزیابی رفتار 
ي پخـت  ها، روشصحیح آماده سازياصول تاکید بر

باشد.مینگهداري مواد غذاییو 
-CVI)جهت تعیین روایـی   CVR)   پرسشـنامه مبتنـی

نفر از 9پرسشنامه در اختیار ،پروسیدبر مدل پرسید
اساتید آموزش بهداشت و تغذیه قرار گرفت؛ حداقل 

CVR    در نظـر  0,78قابل قبول طبـق جـدول الوشـه
مـورد بـازبینی مجـدد قـرار     هاگرفته شد و پرسش

بدست آمده در ایـن پـژوهش برابـر    CVIگرفت و 
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). جهت تعیین پایایی، پرسشـنامه  21بوده است (0,89
نفــر از رابطــان بهداشــتی شــهري تکمیــل 20توســط 

گردید. براي برآورد پایایی سواالت نگرش، از ضریب 
آلفاي کرونباخ اسـتفاده گردیـد کـه ضـریب آلفـاي      

به شـد. همچنـین بـراي بـرآورد     محاس70/0نگرش، 
1بـازآزمون -آزمونازهاپایایی آگاهی و سایر سازه

استفاده گردید و ضریب پایـایی کـه توسـط فرمـول     
تعیین شد.85/0پیرسون محاسبه گردید، باالي 

تجزیه و تحلیل سواالت بدین صورت انجام شد. سازه 
سوال آگاهی کـه بـه   25عوامل مستعد کننده شامل: 

دانـم،  نمـی ي غلط وهاو پاسخ1ح، کد ي صحیهاپاسخ
تا 0کد صفر داده شد؛ بدین ترتیب دامنه نمرات بین 

5سـوال نگــرش بـا مقیــاس   20بـود. و همچنــین  25
تـا کـامال   5درجه اي لیکرت ازکامال موافقم بـا امتیـاز   

100تـا  20که دامنـه نمـرات بـین    1مخالفم با امتیاز 
سـوال و  9مل ي عوامل تقویت کننده شاهابود. سازه

ي آنها در یک هاسوال که گزینه7عوامل قادر کننده 
، خیر 2، تاحدي با امتیاز 3طیف سه حالته (بله با امتیاز 

) تنظیم شـده بـود و دامنـه نمـرات بـراي      1با امتیاز 
و براي عوامـل قـادر   27تا 9عوامل تقویت کننده از 

22دارايايتغذیـه بود. بخـش رفتـار   21تا 7کننده 
حالته بوده که براي گزینه همیشـه  4ال با مقیاس سو

هرگـز  و2، بـه نـدرت امتیـاز    3اغلب امتیـاز  ،4امتیاز
در نظر گرفته شد؛ بدین ترتیب دامنه نمرات 1امتیاز

ــا 22از  ــذاري  88ت ــود. در برخــی از ســواالت کدگ ب
چنانچـه نمـره فـردي از میـانگین     معکوس انجام شد. 

ن مطلـوب در نظـر   بـه عنـوا  نمره سازه بیشتر بـود، 
). به منظور رعایـت مالحظـات اخالقـی،    9گرفته شد (

ضمن کسب رضایت کتبی از شرکت کنندگان، به آنها 
در خصوص محرمانه ماندن اطالعـات اطمینـان داده   
شد. پرسشـنامه در بـین رابطـان بهداشـتی توزیـع و      

بـا اسـتفاده از   هاتوسط خودشان تکمیل گردید. داده
ي آمـاري توصـیفی و   هـا روش،SPSS-18نرم افزار 

1 Test-Retest

ي ضریب همبستگی پیرسـون و رگرسـیون   هاآزمون
خطی تحلیل شدند.

هایافته
24-64دامنه سنی افراد شـرکت کننـده در مطالعـه    

سـال  03/43±9,11و انحراف معیـار  سال با میانگین
) در گـروه  %9/35نفـر معـادل   55(بود کـه اکثریـت  

مشخصـات  سال قرار داشـتند. جزئیـات  40-49سنی 
نشان داده 1دموگرافیک رابطان بهداشتی در جدول 

شده است.
میـانگین نمـره آگـاهی    بر اساس نتایج ایـن مطالعـه،  

ــرش  38/2±97/18 ــره نگ ــانگین نم ، 68/81±4/7، می
،59/23±06/2میانگین نمـره عوامـل تقویـت کننـده    
ــده   ــل قادرکنن ــره عوام ــانگین نم و 44/16±76/2می

بود.56/69±63/5ايهتغذیمیانگین نمره رفتار 
آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد کـه بـین   

و متغیر ايتغذیهي مدل پرسید با رفتار هاتمام سازه
ــا نگــرش( ــاهی ب )، همبســتگی مســتقیم و >05/0pآگ

ي وجود داشت. بدین صورت که با افـزایش  دارمعنی
، نمـره ر فتـار   پروسـید ي مـدل پرسید هانمره سازه

یافت. اما عوامل قادر کننـده  مینیز افزایشايتغذیه
و تقویت کننده بـا عوامـل مسـتعد کننـده (آگـاهی/      

ــاط  ــینگــرش) ارتب ــین عوامــل دارمعن ي نداشــتند. ب
قادرکننده با عوامـل تقویـت کننـده نیـز، همبسـتگی      

) (جدول >01/0pي وجود داشت (دارمعنیمستقیم و 
2(.

ي هـا سـازه نتایج رگرسیون خطی نشان داد که همـه  
شـامل: عوامـل مسـتعد کننـده     پروسـید مدل پرسید

ــده،     ــادر کنن ــده و ق ــت کنن ــرش)، تقوی ــاهی، نگ (آگ
هسـتند و در بـین   ايتغذیهي رفتار هاپیشگویی کننده

ي مـدل، نگـرش بیشـترین قـدرت پیشـگویی      هاسازه
ي ایـن الگـو در مجمـوع    هـا کنندگی را داشت. سـازه 

ت رفتـار  درصـد تغییـرا  40توانستند توضـیح دهنـده   
). p ،400/0=R2>0001/0(ســـالم باشـــندايتغذیـــه
.)3(جدول 
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نفر)153. خصوصیات دموگرافیک رابطان بهداشتی (تعداد1جدول
تعداد (درصد)

03/43±11/9سن (میانگین و انحراف معیار)

میزان تحصیالت رابطان
%)34(52زیر دیپلم

%)5/55(85دیپلم
%)5/10(16دانشگاهی

وضعیت اشتغال رابطان
%)8/90(139خانه دار
%)9/5(9شاغل

%)3/3(5بازنشسته
مدت زمان فعالیت به عنوان رابط 

6/8±7/6(میانگین و انحراف معیار)

میزان تحصیالت همسر رابطان
%)5/42(63زیر دیپلم

%)8/41(66دیپلم
%)7/15(24دانشگاهی

وضعیت اشتغال همسر رابطان
%)7/0(1بیکار
%)4/76(117شاغل

%)9/22(35بازنشسته

پروسید- ي مدل پرسیدهاو سازهايتغذیه. ماتریس همبستگی رفتار 2جدول 
ايتغذیهرفتار تقویت کنندهعوامل قادرکنندهنگرشآگاهینام متغیر
1آگاهی
1**0,295نگرش

0,1520,1531عوامل قادرکننده
1*0,0240,0770,167تقویت کننده

1**0,216**0,275**0,512**0,438ايتغذیهرفتار 
p<0.01* معنا دار در سطح 

p<0.05** معنا دار در سطح 

ايتغذیهبر رفتار پروسید- ي مدل پرسیدهاسازه. نتایج رگرسیون خطی 3جدول
-Tpضریب رگرسیون value

آگاهی
نگرش

عوامل قادرکننده
تقویت کننده

0,296
0,396
0,144
0,155

4,440,000
0,000
0,029
0,017

5,94
2,20
2,41

)0001/0<p ،400/0=R2،45/25 =f(

بحث
بر پایه جستجوهاي انجـام شـده، ایـن مطالعـه اولـین      
پژوهش در کشور با هدف بررسی عوامل مـوثر بـر   

سالم رابطان بهداشتی بـر اسـاس   ايتغذیهرفتارهاي 
باشـد. نتـایج مطالعـه حاضـر     میپروسیدمدل پرسید

تاثیر گذار ايتغذیهنشان داد عوامل مختلفی بر رفتار 
ايتغذیهکننده رفتار است. نگرش مهمترین پیشگویی 

آگــاهی، عوامـل تقویـت کننــده و   بـود و بـه ترتیـب    
ايتغذیـه ي بعدي رفتـار  هاکنندهکننده پیشگوییقادر

درصـد از رابطـان   45بودند. در مطالعه حاضر، تنهـا  
سـالم  ايتغذیهبهداشتی آگاهی مطلوبی از رفتارهاي 
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داشتند. در مطالعه انجام شده توسط حاجی کاظمی و 
زنان خانوارهاي شـهر ري  درصد5/18)، 9ان (همکار

ي صحیح پخت مواد غذایی در منزل اطالع هااز روش
7/23)، 22داشتند و در مطالعه صـالحی و همکـاران (  

درصد از زنان متاهل روسـتاهاي شهرسـتان فریـدن    
داشـتند  ايتغذیهآگاهی مطلوبی در زمینه رفتارهاي 

که با نتایج مطالعه حاضر همخـوانی دارد. امـا میـزان    
آگاهی گزارش شـده در مطالعـه حـاجی محمـدي و     

) بر روي زنان ساکن شهر یزد، انصـاري  23همکاران (
ــاران ( ــذا در   24و همک ــدگان غ ــه کنن ــر روي تهی ) ب

در فارس، و مطالعه فراحـت و همکـاران   هارستوران
ــا  25( ــتان ب ــان عربس ــر روي زن ــر  )، ب ــه حاض مطالع

، ايتغذیـه همخوانی ندارد. همچنین از نظر رفتارهاي 
مطالعه حاضر نشـان دهنـده آن اسـت کـه     يهایافته

) از رفتـار  %7/45از رابطـان بهداشـتی (  کمتر از نیمی
سـالم برخوردارنـد و بـین آگـاهی و رفتـار      ايتغذیه
ي وجود دارد که دارمعنی، همبستگی مثبت و ايتغذیه

) بـر روي زنـان   26العه جلیلی و همکاران (با نتایج مط
) بـر روي  27باردار در تبریز، جهانبـانی و همکـاران (  

و اولیــاء و مربیــان مــدارس ابتــدایی در خــرم آبــاد
) بـر روي زنـان متاهـل    22صالحی (همچنین مطالعه 

روستاهاي شهرستان فریدن همخـوانی دارد. امـا در   
کـارگر  ) بر روي زنـان 3(مطالعه کشاورز و همکاران

شهرك صنعتی عباس آباد پاکدشت، استاد رحیمـی و  
) بر روي زنان شـاغل در دانشـگاه علـوم    2همکاران (

ــز، ــارك (پزشــکی تبری ــین 28پ ــاران و همچن ) و همک
) و همکاران بر روي تهیه کنندگان غذا در 29چیونها (

، با وجود مطلوب بودن آگـاهی، عملکـرد   هارستوران
بیانگر شکاف موجود بین مطلوب نبود و اینايتغذیه

طراحی ،هاآگاهی و عملکرد است. لذا با توجه به یافته
مداخالت آموزشی به منظـور ارتقـاي سـطح دانـش     
رابطان بهداشتی در خصوص بهداشت مواد غـذایی و  

ي آماده سازي، پخت و نگهـداري  هابا تاکید بر روش
رسد.میمواد غذایی در منزل، ضروري به نظر

در ایــن مطالعــه، وضــعیت نگــرش اکثریــت رابطــان  
بهداشتی مطلوب بود که بـا مطالعـه عبـداهللا ثـانی و     

ــاران ( ــپزخانه   7همک ــنل آش ــر روي پرس ــی از ) ب یک
) 22مالزي و همچنین مطالعـه صـالحی (  هايدانشگاه

) 24همخوانی دارد. اما با مطالعه انصاري و همکاران (
ــاران (  ــایرت2و اســتاد رحیمــی و همک ــر ) مغ دارد. ب

رسـد کـه نگـرش    میاین گونه به نظرهااساس یافته
گردد میتنها عامل موثر بر رفتار نیست؛ لذا پیشنهاد

بـر  ،ايتغذیـه مداخالت آموزشی جهت ارتقاي رفتـار  
ــدل پرسید  ــه م ــیدپای ــرفتن  پروس ــر گ ــا در نظ و ب

مجموعه اي از عوامل طراحی و اجرا گردد. 
نده که شامل شرکت در مطالعه حاضر، عوامل قادرکن

ي آموزشی در زمینه آماده سازي، پخت هادر کالس
و نگهداري مواد غذایی در منزل و همچنـین داشـتن   
امکانــات الزم بــراي انجمــاد و بخــارپز کــردن مــواد  

ارزیـابی شـد.   متوسطغذایی در منزل بود؛ در سطح
، عوامل قادر کننده یکی از پیشـگویی  هابراساس یافته

ــده ــاکنن ــاه ــتقیم و   ي رفت ــتگی مس ــوده و همبس ر ب
با آن دارد. مطالعـات حشـمتی، مظلـومی،    يدارمعنی

صالحی، مهرابیان و همکاران آنهـا نیـز نشـان داد کـه     
گیــري رفتــار مطلــوب عوامــل قادرکننــده در شــکل

).6،13،22،30موثرند (
عوامل تقویت کننـده در ایـن مطالعـه شـامل: تـاثیر      

رابطـان  ايیـه تغذهمسر، فرزند و مربـی بـر رفتـار    
نشـان داد کـه   هابهداشتی، مطلوب ارزیابی شد. یافته
ي دارند. دارمعنیاین عوامل بر رفتار تاثیر مستقیم و 
ــان 3در مطالعــه کشــاورز و همکــاران ( ــر روي زن ) ب

فرزندان، به عنـوان یـک عامـل    کارگر، نظر همسر و 
معرفی شد که با مطالعـه  ايتغذیهگذار بر رفتار تاثیر

) و 31حاضــر همخــوانی دارد. در مطالعــه عروجــی ( 
) و همکـاران آنهـا نیـز عوامـل تقویـت      13مظلومی (

کننده بر رفتار تاثیر مثبت داشت. لذا با توجه به نتایج 
رسـد رفتـار پدیـده اي    مـی به دست آمده به نظـر 

که بدون توجه بـه نقـش   ییهاو برنامهپیچیده است
بـه افـزایش   کننده، صـرفاً کننده و تقویترعوامل قاد
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پردازند؛ در ا رتقاي رفتارهـاي سـالم   میدانش افراد
شوند.میبا شکست مواجه

سـالم از  ايتغذیهدر این مطالعه جهت گزارش رفتار 
ــه از   ــد کـ ــتفاده شـ ــی اسـ روش خـــودگزارش دهـ

آیـد. همچنـین   مـی ي مطالعه به شـمار هامحدودیت
پروسـید اس مـدل پرسید نبود مطالعات مشابه بر اس

ي ایـن مطالعـه بـود کـه جهـت      هااز دیگر محدودیت
تعمیم نتایج، انجـام مطالعـات مشـابه در دیگـر نقـاط      

شود.میکشور پیشنهاد

نتیجه گیري
به ترتیب نگرش، آگاهی، عوامل تقویت کننده و قادر 

بودنـد.  ايتغذیـه ي رفتـار  هـا کننـده کننده پیشـگویی 
وضـعیت نگـرش و عوامــل تقویـت کننـده در ســطح     

کننـده و  ضـعیت آگـاهی، عوامـل قادر   مطلوب، امـا و 
رفتار در سطح متوسط بود. لذا با توجه بـه مطلـوب   

ــار   ــودن رفت ــهنب ــز   ايتغذی ــتی و نی ــان بهداش رابط

پروسیدي مدل پرسیدهاهمبستگی مستقیم بین سازه
ی، بـه ویـژه   شود مداخالت مقتضمیبا رفتار، پیشنهاد

ايتغذیـه مداخالت آموزشی به منظور ارتقاي رفتـار  
ــازه   ــر س ــد ب ــا تاکی ــتی ب ــان بهداش ــارابط ــدل ه ي م

طراحی و اجرا گردد.پروسیدپرسید

تشکر و قدردانی
این مقاله منـتج از طـرح تحقیقـاتی مصـوب دانشـگاه      

و خــدمات بهداشــتی درمــانی گــیالن علــوم پزشــکی
مــورخ IR.GUMS.REC.1394.173شـماره ثبــت:  (

) و بــا پشــتیبانی مــالی معاونــت تحقیقــات و 16/4/94
فنــاوري دانشــگاه انجــام شــده اســت. بدینوســیله از  
دانشگاه علوم پزشکی گیالن به خاطر تامین بخشـی از  
هزینــه مــالی طــرح و همچنــین از همکــاري رابطــان 
بهداشتی شرکت کننده در این مطالعه، مربیان آنها و 

ن مرکز بهداشـت شهرسـتان رشـت تشـکر و     مسئولی
.شودمیقدردانی
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