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Abstract 

Background: Today, the consumption of junk food as a snack among children, especially in 
elementary school students is on the rise. This research has measured Theory of Planned Behavior 
constructs in this field. 

Materials and Methods: This is a cross-sectional and analytical study that was carried out on 
217 primary school students in Arak city in 2015. Students were selected according to cluster sampling 
method. Data collection instrument was a researcher-developed questionnaire consisting of theory of 
planned behavior constructs such as attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, 
behavioral intention and performance. Reliability and validity of the questionnaire was studied before 
the study. Multivariate linear regression model was used to determine the most important predictive 
constructs of students behavior. 

Results: In this study, the mean and standard deviation score of attitude (75.41±12.42), 
subjective norm (78.25±11.20), perceived behavioral control (63.69±17.06), behavicral intention 
(76.26±15.44), and performance (48.84±24.44) were observed. Based on the results, perceived 
behavioral control could predict 23 percent change in behavior. There was a direct correlation between 
the score of constructs and performance(p<0.05). Moreover, there were not any significant 
differences(p>0.05) between students nutrition and age(r=0.019), weight (r=0.07), height (r=0.12) and 
BMI (r=0.07).  

Conclusion: The results of this study suggested that positive attitude and self-esteem must 
taken into account to control students diet, in the design of interventions to prevent consuming junk 
food. 
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برنامه ریزي شده در خصوص رفتارهاي سنجش سازه هاي تئوري رفتار 
گیري کننده از مصرف تنقالت کم ارزش در دانش آموزان مقطع  پیش

  1394ابتدایی شهر اراك در سال 
  

  4، مهدي رنجبران3، محبوبه خورسندي*2، محسن شمسی1فائزه براتی
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  چکیده
موزان مقطع آ امروزه مصرف تنقالت کم ارزش به عنوان میان وعده در بین کودکان به خصوص در دانش :زمینه و هدف

  .شده در این زمینه پرداخته است  ریزي هاي تئوري رفتار برنامه پژوهش حاضر به سنجش سازه .ابتدایی رو به افزایش است
 انجام  دانش آموز مقطع ابتدایی شهرستان اراك217 بروي 1394 در سال تحلیلی –ن مطالعه مقطعی ای:ها مواد و روش

نامه محقق ساخته شامل  ابزار گردآوري اطالعات، پرسش. انتخاب شده بودنداي  گیري خوشه  به صورت نمونه کهگرفت
، کنترل رفتار درك شده، قصد رفتاري و ریزي شده بوده است که نگرش، هنجارهاي ذهنی هاي تئوري رفتار برنامه سازه

 هاي سازه ترین مهم تعیین منظور به .نامه قبل از مطالعه بررسی شد  روایی و پایایی پرسش.گرفت عملکرد را در برمی
  .  شد استفاده خطی رگرسیون متغیره چند مدل از آموزان دانش رفتار کننده گویی پیش

، کنترل )25/78±20/11(، هنجار ذهنی )41/75±24/12(حراف معیار نمره نگرش میانگین و اندر این مطالعه،  :ها یافته
 طبق  بر.شدندمشاهده ) 84/48±44/24( عملکرد  و)26/76±44/15(، قصد رفتاري )69/63±06/17(رفتار درك شده 

با عملکــرد ها  زهسانمره بین . نماید گویی پیش را رفتار تغییرات درصد 23 توانست شده درك رفتار کنترل سازه ،نتایج
اي دانش آموزان   در رابطه با ارتباط بین عملکرد تغذیهبا این وجود،). p>05/0(داري مشاهده شد همبستگی مستقیم و معنی

داري  ارتباط معنی) r=07/0(دانش آموزان شاخص توده بدنی و ) r=12/0(، قد )r=07/0(، وزن )r=019/0( با سن 
  .)p<05/0(مشاهده نگردید

گیري از مصرف   پیش،در زمان طراحی مداخالتکه شود   پیشنهاد می،با توجه به نتایج مطالعه حاضر: گیرينتیجه 
  .دانش آموزان در نظر گرفته شوندو خودباوري در کنترل رژیم غذایی  تاکید بر ایجاد نگرش مثبت ،تنقالت کم ارزش
  ریزي شده  برنامه رفتار  نگرش، عملکرد، تئوري: واژگان کلیدي

  
  
  
  ایران، اراك، دانشگاه علوم پزشکی اراك، گروه آموزش بهداشت: نویسنده مسئول*
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  مقدمه
بسیاري از عادات و الگوهاي غذایی در دوران 

 .مانند  و تا پایان زندگی فرد باقی میگیرند شکل میکودکی 
ذیه صحیح در این دوران سبب ارتقاي رشد و تکامل تغ

هاي دوران  کودك شده و به عالوه خطر ابتال به بیماري
کودکان سنین دبستان، گروه . )1(کاهد بزرگسالی را می

پذیري اجتماعی، بهداشتی و سالمت  خاصی را از نظر آسیب
چنین میزان رشد و سالمت   هم،)2(دهند تغذیه تشکیل می

ط تنگاتنگی با کیفیت و کمیت غذاي مصرفی ها ارتبا آن
هاي  تغذیه در سال دهد که سوء شواهد نشان می .)3(دارد

 عقب  ونخست زندگی باعث کندي رشد بدن، کوتاهی قد
 مکرر به يماندگی تکامل ذهنی کودکان شده و ابتال

هاي تنفسی، مقاومت در برابر درمان و کاهش  عفونت
در این کودکان عالوه .  داردهمراه هاي فیزیکی را به فعالیت

 شیوع اختالالت روانی، عدم ،بر عقب ماندگی جسمانی
پیشرفت تحصیلی و کاهش بازده کاري بسیار رایج است و 

توانند به  هاي بعدي زندگی نمی این کودکان در دوره
از . )5، 4(هاي بدنی و ذهنی مناسب سن خود برسند توانایی

ر بسیاري از جوامع سوي دیگر شیوع چاقی و اضافه وزن د
روند افزایشی داشته و به عنوان یکی از مشکالت بهداشتی 

چاقی ضمن کاهش بازده کاري، کودك  .)7، 6(مطرح است
هاي قلبی و  را در معرض ابتال به فشار خون باال، بیماري

دهد و زمینه ساز بروز  قرار میغیره عروقی، دیابت و 
طبق . )8(دشو  دوران بزرگسالی می دراختالالت مزمن

امروزه بخش مهمی از رفتارهاي غذایی مطالعات انجام شده، 
 ناسالم تنقالت حاکی از این است که مصرفدانش آموزان 

 که این )9-11(است گسترش حال در آموزان دانش بین در
 ویتامین آ، کلسیم و آهن که براي تنقالت معموالً از نظر

ت به عنوان انتخاب صحیح تنقال . فقیرندندستهرشد ضروري 
تواند در دریافت مواد مغذي مورد نیاز دانش  میان وعده می

 تاثیر بر از جمله ،)12(آموزان اثرات مثبت داشته باشد
یادگیري، وزن نرمال، هوشیاري، پوست محکم و صاف، 

هاي  هاي سالم، قامت راست، ماهیچه موهاي براق، دندان
هاي  قوي، خواب کافی و جلوگیري از بروز بیماري

 در خصوص مصرف تنقالت اي طی مطالعه .)13(مزمن
 درصد کودکان یک تا دو ساله و 90حدوداً که مشخص شد 

 ماهه تا یک ساله کشورمان هر روز  ششدرصد کودکان 47
خورند که این میزان مصرف با باال رفتن سن  پفک می

 نفر 300وجود آمار مرگ ومیر بیش از . کند افزایش پیدا می
عوارض قلبی وعروقی و روند رو به رشد در روز به علت 

  موارد دیگرهاي مزمن از قبیل سرطان، دیابت و سایر بیماري
حاکی از لزوم توجه بیشتر به تغذیه کودکان کشورمان 

   .)14(است
ن، مابا شروع سنین دبستان عواملی چون معل

ساالن کودك در انتخاب موادغذایی و  ن مدرسه و هموالئمس
 عادات غذایی نقش به سزایی ایفا گیري در نتیجه شکل

 از بین این عوامل  طبق مطالعات انجام شدهکنند که می
کودکان براي رشد و . )15(تري را دارند ساالن نقش مهم هم

 انتخاب صحیح مواد جهتهایی  نمو بهتر و کسب مهارت
  .)16(غذایی به آموزش تغذیه نیاز دارند

هاي آموزش بهداشت به میزان  ارزش برنامه
ها  ها بستگی دارد و اثربخشی این برنامه اثربخشی این برنامه

ها در  ها و مدل نیز به مقدار زیادي به استفاده صحیح از نظریه
هاي  در عمل، نظریه. )17(آموزش بهداشت بستگی دارد

هاي بهداشتی وجود دارند که در  متعددي براي ارائه آموزش
 میان، یکی از ؛ در اینها باید بسیار دقت کنیم انتخاب آن

شده و یکی از  ریزي هاي مهم، مدل رفتار برنامه نظریه
ترین   براساس این نظریه، مهم.هاي تغییر رفتار است نظریه

کننده رفتار در هر فرد، قصد رفتاري است که   عامل تعیین
 کنترل« و »ذهنی هنجارهاي« ،»نگرش«تحت تأثیر سه سازه 

  . )18(قرار دارد» شده درك رفتار
 تشخیص و برايشده  ریزي یه رفتار برنامهنظر

. شود استفاده میدرك عوامل محیطی و فردي مؤثر بر رفتار 
توان عالوه بر رفتار مستقیم  که در این نظریه می باتوجه به این

فرد، قصد رفتاري را که در واقع ارتباطی نزدیک با خود 
ور منظه  بنابراین این مدل ب،رفتار دارد مورد سنجش قرار داد

گیري کننده از مصرف تنقالت کم  ارتقاء رفتارهاي پیش
توان  میبدین وسیله  که  طراحی شدارزش در دانش آموزان
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به انجام رفتار نزد فرد  از طریق سنجش قصد تا حدودي
 مدل این براساس انجام گرفته مختلف مطالعات .برد پی

و آموزشی هاي   نیازسنجیحوزهدربه ویژه  را آن کارایی
  .)19-21(اند رسانده اثبات به تغذیه

 هدف از این طرح تعیین رفتارهاي از این رو،
گیري کننده از مصرف تنقالت کم ارزش براساس  پیش

نظریه یاد شده در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اراك 
توان در زمینه  میرا بوده است که نتایج حاصل از انجام آن 

ی بر اساس مدل رفتار هاي آموزشی و اجرای ریزي تهیه برنامه
شده در سـایر مدارس جهت امر آموزش و  ریزي برنامه
گیري از عوارض سوء ناشی از مصرف تنقالت کم  پیش

  .به کاربردارزش در دانش آموزان 
  

  ها مواد و روش
 دانش 217تعداد تحلیلی، –در این مطالعه مقطعی

گیري به روش  نمونه. آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند
 مدارس  که بدین صورت،اي صورت گرفت فی طبقهتصاد

شدند دو ناحیه آموزش و پرورش به دخترانه و پسرانه تقسیم 
 مدرسه و از بین 2و از بین مدارس دخترانه در هر منطقه 

 . مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد2مدارس پسرانه نیز 
 آموزان دانش: عبارت بودند از مطالعه به ورود معیارهاي

 هاي بیماري به ابتال عدم ابتدایی، پنجم و هارمچ کالس
 . داشتند خاص غذایی رژیم رعایت به نیاز که خاص

نامه و چک لیست  ها پرسش ابزار گردآوري داده
  شامل بخش اول: بخش بوددو مشتمل بر  ساختهمحقق

 سازه  شامل بخش دومجمعیت شناختی بود وهاي  پرسش
، ) پرسش9(اعی ، سازه هنجارهاي انتز) پرسش9(نگرش 

 8(، قصد رفتاري )پرسش7(سازه کنترل رفتار درك شده 
  . بود) پرسش28( و ارزیابی چک لیست عملکرد )پرسش

نـامه در قسمت ارزیـابی  بـراي امتیـازدهی پرسش
عملکـرد بـراي رفتـار صحیح نمره یک و براي رفتار غلط 

هاي مربوط به نگرش،  پرسش. در نظر گرفته شد نمره صفر
شده و قصد رفتاري با  جارهاي ذهنی و کنترل رفتار دركهن

از کامالً مخالفم تا اي  پنج درجهاستفاده از مقیاس لیکرت 

در نهایت نمرات بر اساس . بندي شدند کامالً موافقم طبقه
  .ند تراز شد100نمره 

نامه با شیوه روایی محتـوایی  سنجش روایی پرسش
ه بر اساس مدل نام سنجیـده شـد؛ بدین صورت که پرسش

توجه به منابع معتبر تهیه و پس از  شده و با ریزي رفتار برنامه
و براسـاس گردید  بـررسی نظرآن توسط اساتید صاحب 

 سوال 6در این مرحله تعداد . )17، 6، 5(نظریـات اصـالح شد
پس از آن . به دلیل نسبت روایی محتوایی پایین حذف شدند

ها و هریک از  ل سازهنامه براي ک ضریب پایایی پرسش
سانی  نتایج هم. ها به شیوه آلفاي کرونباخ محاسبه شد سازه

دهد  درونی با استفاده از ضرایب آلفاي کرونبـاخ نشـان می
 بخش هستند به طوري که همـه ضرایب، مطلوب و رضایت

، هنجـار ذهنی 72/0هاي نگرش  که مقدار آن در پرسش
و 82/0صد رفتـاري ، ق77/0، کنترل رفتار درك شده 68/0

و پایایی   به دست آمد78/0لیست ارزیابی عملکرد  چک
  .دست آمده  ب88/0کل ابزار

نامه نهایی تدوین  ها، پرسش پس از اصالح پرسش
 پس از بیان توضیحات الزم درباره محرمانه ماندن .شد

گران  پرسشها،  اطالعات و نیز کسب رضایت از نمونه
 هاي افراد در مدارس ابتدایی ها را براساس گفته نامه پرسش

  .تکمیل کردند
مسایل اخالقی تا حد امکان جهت جلوگیري از 

 تمایل به شرکت در ، به عنوان مثال.بروز مشکل لحاظ شد
 معیارهاي ورود در به عنوانمطالعه و کسب رضایت کتبی 

 . نظر گرفته شد
ها با استفاده از نرم افزار  تجزیه و تحلیل داده

SPSS و با کمک آمار توصیفی شامل میانگین  20ي  نسخه
بستگی پیرسون انجام  چنین ضریب هم و انحراف معیار و هم

ها از  گویی کنندگی سازه  و جهت تعیین قدرت پیشگرفت
 نیز به عنوان >05/0p .زمون رگرسیون خطی استفاده شدآ

  .در نظر گرفته شد دار  معنی آماريسطح
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  ها یافته
دانش آموز با میانگین  217 تعداد ،در این مطالعه

 ند کهسال مورد بررسی قرار گرفت16/11±74/0سنی 
سایراطالعات  .بودند درصد پسر 7/62 و دختر درصد3/37

  . آمده است1 در جدول جمعیت شناختی
  

   جمعیت مورد مطالعهجمعیت شناختی مشخصات .1جدول 
  درصد  تعداد  جمعیت شناختی مشخصات

  2/9  20  شاغل
  مادر  شغل  8/84  184  دارنهخا

  6  13  سایر
  6/27  60  استیجاري  مسکن  4/72  157  شخصی
  5/23  51  کارمند
  1/28  61  کارگر
  2/39  85  آزاد
  2/3  7  بیکار

  پدر شغل

  6  13  سایر
  7/14  32  فرزند یک
  4/48  105  فرزند دو
  4/24  53  فرزند سه

  فرزند تعداد

چهار فرزند 
  5/12  27  وبیشتر

  1/81  176  فرزند یک
ندان سن تعداد فرز  18  39  فرزند دو

  9/0  2  فرزند سه  دبستان
  4/24  53  بی سواد
  مادر تحصیالت  5/64  140  تا دیپلم
  1/11  24  لیسانس

  9/18  41  بی سواد 
  پدر تحصیالت  2/62  135  تا دیپلم
  4/18  40  لیسانس

  

 تئوري مدل هاي سـازه و نگـرش ،مطالعه این در
 از گیـري پیش خصوص در مادران شده ریزي مهبرنا رفتار

 سنجیـده تنقالت کم ارزش در دانش آموزان مصرف
 میانگین و انحراف معیار نمره نگرش شدند و

، کنترل رفتار 25/78±20/11، هنجار ذهنی 24/12±41/75
 26/76±44/15، قصد رفتاري 69/63±06/17درك شده 

 آن در  که نتایجبه دست آمد 84/48±44/24 عملکرد و
  . آمده است2جدول 

  
 هاي مدل تئوري رفتـار برنامـه ریـزي          نگرش و سازه   .2جدول  

گیـري از   شده دانش آموزان مـورد مطالعـه در خـصوص پـیش     
  مصرف تنقالت کم ارزش 

  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانگین  متغیر
 100  40  24/12  41/75  نگرش

 100  45  20/11  25/78  هنجار ذهنی

کنترل رفتار 
  رك شدهد

69/63  06/17  45/45  100 

 100  20  44/15  26/76  قصد رفتاري

 100  31/42  44/24  84/48  عملکرد
  

 از براساسهـا  کـه تـوزیـع داده با توجـه به این
 نوف از توزیع نرمال آزمـون کـولمـوگـروف اسمیـر

بستگی  ، بـه منظـور تعیین هم)p<05/0(برخوردار بودند
شده با  ریـزي وري رفتـار بـرنـامـههـاي تئـ نگرش و سـازه

بستگـی پیـرسـون استفـاده گـردیـد  عملکـرد از ضریب هم
  . قـابل مشـاهـده است3کـه نتـایج آن در جـدول 

 گیري از مصرف تنقالت کم ارزش  شده در رابطه با پیشهاي تئوري رفتار برنامه ریزي بررسی هم بستگی بین سازه.3جدول 
  عملکرد  رفتاري قصد  شده درك رفتار کنترل  هنیذ هنجار  نگرش    

         _   نگرش

   ذهنی هنجار
39/0=r  
001/0=p _       

   شده درك رفتار کنترل
37/0=r  
001/0p< 

39/0=r  
001/0p< _     

   رفتاري قصد
36/0=r  
001/0p< 

43/0=r  
0001/0p< 

63/0=r  
0001/0p< _   

   عملکرد
29/0=r  
001/0=p 

22/0=r  
0001/0=p  

48/0=r  
0001/0=p  

36/0=r  
0001/0=p _  

  



  و همکارانفائزه براتی                                                                                                           ... شده درسنجش سازه هاي تئوري رفتار برنامه ریزي

 15                                                                                                   1394 بهمن ،11 شماره ، هیجدهمسال اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

 هـاي  سـازه  تـرین  مهـم  تعیـین  منظـور  بـه  ،نهایت در
 مـصرف  خـصوص  در آمـوزان  دانش رفتار کننده گویی پیش

 خطــی رگرســیون متغیــره چنــد مــدل کــم ارزش از تــنقالت
 شـده  درك رفتـار  کنتـرل  سـازه  ،نتـایج  طبـق  بـر . شد استفاده
  . ایدنم گویی پیش را رفتار تغییرات درصد 23 توانست

داري  بستگی مستقیم و معنی ، همدر ایـن مطالعـه
 با ).>05/0(هاي مدل با عملکــرد مشاهده شد  نمـره سازهبین

اي با سن  غذیهت بین عملکرد داري این وجود، ارتباط معنی
)019/0=r( وزن ،)07/0=r( قد ،)12/0=r ( شاخص توده و با

  ).p<05/0(مشاهده نگردید) r=07/0( دانش آموزان بدنی
از دانش آموزان شهر اراك، )  درصد74( نفر161

ارزش را گران بودن بیشترین علت مصرف تنقالت کم 
 ارایه شده 4سایر علل در جدول . تنقالت سالم عنوان کردند

  . است
در خصوص توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان 

 8/8( نفر 19شهر اراك در زمینه مصرف تنقالت کم ارزش، 
استفاده زیاد از تنقالت کم افق بودند که کامال مو) درصد

 نگرش دانش آموزان در این .ارزش باعث چاقی خواهد شد
  . است ارایه گردیده5خصوص در جدول 

  

 توزیع فراوانی دالیل استفاده از تنقالت کم ارزش در .4جدول 
 دانش آموزان شهر اراك

  درصد  تعداد  علل
  36  79  .چون دوستانم اصرار کردند

دانستم  این تنقالت براي سالمتی چون نمی
  .ضرر دارند

123  56  

  36  78  .چون این تنقالت ارزان هستند
  19  41  . بیمارشومکهچون براي من مهم نیست 

ها از این تنقالت چون بوفه مدرسه وهمه مغازه
  .دارند

101  46  

  32  70  .ها ي روي آن زیبا و رنگارنگ استچون عکس
لویزیون در مورد هاي بازر گانی  تچون پیام

  .تنقالت خیلی قشنگ است
92  42  

پدر ومادرها از ضررهاي تنقالت کم ارزش  خبر 
  .ندارند

85  40  

  74  161  .هستندگران پسته  تنقالت سالم مثل گردو و
ترها نیز از این تنقالت کم ارزش  استفاده  بزرگ

  .کنندمی
81  37  

  60  130  .هاي داده شده در مدرسه کافی نیست آموزش
ن مدرسه  هم والئاین گونه تنقالت توسط مس

  .شودفروخته می
121  56  

 وقت ندارند ،چون پدر ومادرم کارمند هستند
  .تغذیه سالم برایم آماده کنند

19  9  

 

  
   توزیع فراوانی نگرش دانش آموزان شهر اراك در خصوص مصرف تنقالت کم ارزش .5جدول 

  کامالً مخالفم  خالفمم  نظري ندارم  موافقم  کامالً موافقم  علل
کنم استفاده زیاد از تنقالت کم ارزش باعث چاقی من فکر می

  .خواهد شد
)8/8(19  )9/12(28  )6/16(36  )3/26(57  )5/35(77  

من فکر می کنم استفاده بیش از اندازه  تنقالت کم ارزش 
  .شودباعث پوسیدگی دندان هایم می

)8/1(4  )1/10(22  )8/8(19  )6/34(75  )7/44(97  

من فکر می کنم اگر تنقالت کم ارزش  نخورم کمتر بیمار 
  .می شوم

)1/4(9  )7/3(8  )1/16(35  )4/24(53  )6/51(112  

چون کسی را ندیدم که با مصرف تنقالت کم ارزش 
  .بیمارشده باشد

)7/9(21  )1/10(22  )6/22(49  )23(50  )6/34(75  

بندي زیبایش دوست من تنقالت کم ارزش  را به خاطربسته
  .دارم

)7/14(32  )6/16(36  )8/13(30  )9/24(54  )30(65  

  15)9/6(  23)6/10(  26)12(  80)9/36(  73)6/33(  .من تنقالت کم ارزش را به خاطر مزه اش دوست دارم
هاي   تنقالت کم ارزش دچار بیماريازمن از اینکه با استفاده 

  .قلبی وعروقی و سرطان شوم نگرانم
)1/4(9  )4/7(16  )2/27(59  )1/22(48  )2/39(85  

وقتی از مواد غذایی سالم مثل خرما و کشمش استفاده می 
  .کنم احساس قدرت بیشتري می،کنم

)3/2(5  )8/1(4  )8/2(6  )8/25(56  )3/67(146  

-استفاده از میان وعده سالم مثل میوه وسبزي جات باعث می
  .شود درس هایم رابهتر یاد بگیرم

)4/1(3  )3/2(5  )1/11(24  )9/24(54  )4/60(131  
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  بحث
تواند به عنوان  شده می ریزي الگوي رفتار برنامه

کننده از مصرف  گیري ابزاري در ارزیابی رفتارهاي پیش
  . تنقالت کم ارزش در دانش آموزان استفاده شود

 مداخالتی دارند که اظهار میآجزن و فیش بین 
 عقاید برجسته و باورهاي بایدکه هدفشان تغییر رفتار است 

در پژوهش حاضر . )17(رگذار را مد نظر قرار دهندتاثی
اطمینان بندي زیبا،  عقایدي مانند خوشمزه بودن تنقالت، بسته

که تنقالت کم ارزش باعث بیماري   مبنی بر ایننداشتن
 ، تنقالت سالم زیر بناي سالمتی هستند وشوند می

  . هستندگویایی از عقاید رفتاري جامعه پژوهش  نمونه
هاي پژوهش در خصوص نگرش  تهبر اساس یاف

دانش آموزان در زمینه مصرف تنقالت، میانگین نمره نگرش 
 مطالعه صورت گرفته نتیجه. به دست آمد 100 از 41/75

دار میزان نگرش پس از  ی تغییر معنحاکی ازتوسط محمدي 
 که دادند نشان همکاران و دیویس .)22(مداخله آموزشی بود

 آن نهفته هاي جذابیت به توجه با نقش ایفاي روش از استفاده
 براي آموزان دانش در مثبت تمایالت گیري شکل به قادر

   .)23(است شده توصیه تغییرات اعمال
بسیاري از دانش آموزان دالیل استفاده از تنقالت 

 گران بودن تنقالت ،کم ارزش را کم ضرر بودن این تنقالت
ط بوفه سالم، خوشمزه بودن وفروش این گونه تنقالت توس

 .ها عنوان کرده بودند ومغازه
هاي پژوهش در خصوص نقش  بر اساس یافته

تعیین کننده هنجارهاي انتزاعی دانش آموزان در زمینه 
 25/78 ،تنقالت کم ارزش، میانگین نمره هنجارهاي انتزاعی

هنجارهاي انتزاعی نشان دهنده تصور فرد از . باشد  می100از 
. نسبت به انجام رفتار استتایید یا عدم تایید دیگران 

مصرف تنقالت که  اگر دانش آموز احساس کند ،بنابراین
هاي  رسانه، والدین، دوستان، کادر پزشکیاز دید کم ارزش 

، تمایل بیشتري استجمعی و سایر افراد بانفوذ مورد تایید 
امینی نشان داده شده است  در پژوهش. براي مصرف دارد

در  و )24(هاي جمعی  رسانهکه تبلیغ تنقالت کم ارزش از

مطالعات دیگر دوستان و خانواده از عوامل تأثیرگذار در 
  . )25(مصرف تنقالت کم ارزش است

هاي مطالعه حاضر الزم است به  بر اساس یافته
منظور اصالح الگوي مصرف تنقالت کم ارزش، اطالع 

هاي گروهی انجام شود و در   از طریق رسانهیرسانی مناسب
 به عدم مصرف تنقالت کم ارزش در همه مدارس نسبت

موزان و والدین واولیاي آخصوص دانش به ها و  گروه
   . آموزش الزم صورت پذیرد،مدرسه

میانگین نمره کنترل رفتار درك شده در خصوص 
 از 69/63 ،عدم مصرف تنقالت کم ارزش در دانش آموزان

کنترل رفتار درك شده دانش آموزان نشان . باشد  می100
د نده این است که دانش آموزان چقدر احساس می کندهن

 ، یعنینمایند میکه مطابق با رفتار مشخص شده برخورد 
دانش آموز به آن درك و باور رسیده باشد که علی رغم 

  و، ارزان بودنتنقالتبرخی شرایط نظیر در دسترس بودن 
 که تنقالت کم ارزش باشدچنان مصمم   هم،اصرار دوستان
 نقش ،تغذیه آموزش مربوط به مطالعات در .مصرف نکند

 قصد کننده بینی پیش عامل عنوان به شده درك رفتار کنترل
بسیار مورد تأکید قرار گرفته  تغذیه با مرتبط رفتار و

  .)26-28(است
 در  دانش آموزانمیانگین نمره قصد رفتاري

قصد . باشد  می100 از 26/76 ،مصرف تنقالتخصوص عدم 
از اندیشه انجام رفتار که عامل تعیین  استرفتاري عبارت 

دانش  بنابراین اگر .باشد کننده بالفصل رفتار مشخص می
 نسبت به عدم مصرف یآموز نگرش و هنجار ذهنی مثبت

  .گیرد تنقالت خود داشته باشد، هرگز تصمیم به مصرف نمی
اما در پژوهش حاضر میانگین نمره عملکرد دانش 

 84/48الت کم ارزش آموزان در خصوص عدم مصرف تنق
این درحالی است که در مطالعه انجام شده . باشد  می100از 

 68/39موزان آتوسط توسلی نیز میانگین نمره عملکرد دانش 
علت این امر . )29(استدرصد گزارش شده که نمره پایینی 

 در موردعملکرد ضعیف دانش آموزان از تواند ناشی  می
 .حفظ سالمتی خودشان باشد
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  گیرينتیجه 
ریزي شده در  هاي تئوري رفتار برنامه سنجش سازه

گیري کننده از مصرف  خصوص ارتقاء رفتارهاي پیش
تواند به عنوان ابزاري در ارزیابی  تنقالت کم ارزش می

کننده از مصرف تنقالت کم ارزش در  گیري رفتارهاي پیش
که بین نمره متغیر  دانش آموزان استفاده شود و باتوجه به این

داري وجود  یش با عملکرد همبستگی مستقیم و معننگر
 مادراندانش آموزان و  باید در راستاي افزایش نگرش رد،دا

 با استفاده از مدل  برنامه آموزشیها ن مهم آنابه عنوان مراقب
 با توجه به ، عالوه براین.ریزي شده ارایه گردد رفتار برنامه

زي شده، همه ری هاي تئوري رفتار برنامه اهمیت سایر سازه
طور جامع در زمان طراحی مداخالت به منظور ه عوامل باید ب

دانش آموزان  درگیري از مصرف تنقالت کم ارزش  پیش
 به عملکرد ضعیف دانش چنین نظر به هم .نظر گرفته شوند

آموزان باید در پی راه کارهایی جهت افزایش خود 
 کارآمدي دانش آموزان در زمینه انتخاب تنقالت سالم

  . باشیم
هاي پژوهش حاضر این است  از جمله محدودیت

 نامه از طریق خودگزارش که گردآوري اطالعات پرسش
 ؛ باید در تعمیم نتایج احتیاط نموداست، از این رودهی بوده 

هر چند با ارائه وقت کافی و بیان اهداف مطالعه به دانش 
بنابر  .موزان تا حدودي این مشکل برطرف گردیده استآ

تر  گردد انجام مطالعات مشابه در ابعاد بزرگ  پیشنهاد میاین
  . هاي سنی دیگر نیز صورت پذیرد  گروهو
  

  تشکر و قدردانی
این مطالعه با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی 

نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش  اراك در قالب پایان
به تصویب 2177 و با کد 16/02/1394 در تاریخبهداشت 
ن آموزش و والئت؛ بدین وسیله از همکاري مسرسیده اس

  .دگرد گزاري می سایر استادان بزرگوار سپاس
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