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چکیده 
بر اساس ی میزان مصرف میان وعدهبینهدف این مطالعه پیش. دارندهاي کم ارزش به مصرف میان وعدهينوجوانان گرایش زیاد:و هدفزمینه
. باشدمی1390هاي تئوري رفتار برنامه ریزي شده در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی کرمانشاه در سال سازه

اي گیري چند مرحلهصورت نمونهه راهنمایی بمقطعدانش آموز دختر در 207که در آن،باشدتحلیلی می-یمطالعه از نوع توصیفاین : بررسیروش 
ها داده. را تکمیل کردند) هاي کم ارزشریزي شده و مصرف میان وعدههاي تئوري رفتار برنامهبر اساس سازه(هاي مربوطه انتخاب شدند و پرسشنامه

. آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، رگرسیون و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدندو16نسخه SPSSتوسط نرم افزار 
دهد که متغیر قصد رفتاري، هنجارهاي انتزاعی ها نشان مییافته. بیشترین میان وعده مصرفی کم ارزش در بین دانش آموزان شکالت و پفک بود:هایافته

هاي تئوري رفتار برنامه از بین سازه.باشدهاي کم ارزش میدرصد تغییرات رفتار مصرف میان وعده44بینی و کنترل رفتاري درك شده قادر به پیش 
.درصد تغییرات قصد رفتاري بود44ریزي شده، تنها سازه کنترل رفتاري درك شده قادر به پیش بینی 

کردند، لذا اجراي مداخالت ها استفاده میاز تنقالت به جاي غذاهاي مغزي و میوهبا توجه به اینکه دانش آموزان مورد مطالعه به میزان زیادي:گیرينتیجه
. هایی مانند رفتار برنامه ریزي شده ضرورت داردآموزشی بر پایه تئوري

.میان وعده کم ارزش، دانش آموزان، تئوري رفتار برنامه ریزي شده: يکلیدگانواژ

مقدمه
هاي سنی، میان وعده بیشتري نوجوانان نسبت به سایر گروه

الگويبودننامناسببیانگرمطالعات ). 1(د کننمصرف می
در ارزشکمهايخوراکیومصرف تنقالتوهاوعدهیانم

کشور در هابررسی).2-4(باشدایرانی میو نوجوانانکودکان 
از کودکان در طول هفته، از میاندرصد51بیانگر آن است که 

اده ـازدار استفـابه گـهایی مانند انواع پفک، آبمیوه و نوشوعده

دهد که نشان می1383در سال انجام شدهمطالعه). 5(کنند می
ور، بطور ـان کشـاست23اله در ـس18تا 6وزان ـآمشـدان

هاي شور و یا چرب بار در هفته از میان وعده92/4میانگین 
ها در کنند و ضمنا میزان مصرف این میان وعدهاستفاده می

).6(دخترها بیشتر از پسرها بوده است 
انرژي بهبااليمیزانداراي ايتغذیهکم ارزش از نظرتنقالت

ابتـال بـهامکـان تـوانند باشـند و مـیمـیقنداـینمکراهـهم

استادیار آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران-1
دانشگاه علوم پزشکی تهرانکارشناس بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، -2
، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، دانشکده علوم ریاضیکارشناس آمار-3
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عروقی و -بیماري هاي قلبیهایی چون چاقی، دیابت،یماريب
). 2،7،8(پرفشاري خون را در بزرگسالی افزایش دهند

کنندهعملیکبه عنوانرافردشده،ریزيبرنامهرفتارنظریه
، رفتاریکانجامازقبلفردطوري کهبهکند،میفرضمنطقی

استممکنفراینداینطی.پردازداطالعات میپردازشبه
بر ). 9(کند تغییراورفتارنتیجه،دروبنیادي فردباورهاي

ي رفتار ریزي شده، تعیین کننده اولیهاساس تئوري رفتار برنامه
باشد که خود برآیندي از نگرش فردي به قصد رفتاري می

رفتار، ادراك فردي از هنجارهاي اجتماعی اطرافیان و محیط 
زندگی و نهایتاً ادراك فردي از میزان کنترلی که براي انجام یا 

عواملاینازیکهرسهم. اشدبعدم انجام آن رفتار دارد؛ می
و رفتارنوعبهتوجهباونیستثابترفتاربینیدر پیش
بینی قدرت پیش). 10-11(است متفاوتمطالعهموردجمعیت

این نظریه در بسیاري از مطالعات در حوزه تغییر رفتار به 
در مهمتئورهايازیکیعنوانبهو )12(اثبات رسیده است

). 13(باشد میطرحغذا مي انتخاب زمینه
کیفیت بین به تعیین رابطه ،اکثر مطالعات انجام شده در ایران
اندپرداختهها در نوجوانان تغذیه و میزان مصرف میان وعده

در کشور با توجه به جستجوهاي انجام شده، ). 15،14،4،2(
ایران مطالعات مدون اندکی به منظور بررسی عوامل موثر بر 

هاي کم ارزش در دانش آموزان مصرف میان وعدهانتخاب و 
بینی میزان لذا پژوهش حاضر به پیش. )3(صورت گرفته است 
هاي تئوري هاي کم ارزش بر اساس سازهمصرف میان وعده

ریزي شده در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی رفتار برنامه
. پرداخته است1390شهر کرمانشاه در سال 

روش بررسی
دانش آموز دختر 207تحلیلی بر روي -ژوهش توصیفیاین پ

معیارهاي ورود به . انجام شد1390مقطع راهنمایی در سال 
دخترانه راهنماییمدرسه پژوهش حاضر شامل تحصیل در 

انتخاب . واقع در منطقه نیمه برخوردار شهر کرمانشاه بود

آموزانی مدارس نیمه برخوردار به این دلیل است که دانش
مطالعه قرار بگیرند که از نظر امکانات و وضعیت مورد

اقتصادي در حد متوسط باشند و سوگیري در -اجتماعی
در این مطالعه، معیار خروجی وجود . مطالعه کاهش یابد

.نداشت
نتایج برگرفته از یک مطالعه مقدماتی حجم نمونه با توجه به

استفاده از و با 05/0، دقت درصد95و با اطمینان ) پایلوت(
n=z(1-α/2)(فرمول 

2. S2/d2(،207روش . نفر محاسبه شد
در مرحله . اي انجام شدگیري به صورت چند مرحلهنمونه

اول یک مدرسه راهنمایی دخترانه در منطقه نیمه برخوردار 
بندي آموزش و پرورش مطابق با تقسیم(شهر کرمانشاه 

حجم نمونه به طور تصادفی انتخاب و مطابق با ) کرمانشاه
پایه 3دانش آموز دختر از هر 207محاسبه شده، تعداد 

. به طور تصادفی انتخاب شدند) اول، دوم و سوم(تحصیلی 
دانش آموز در مطالعه حاضر 69به صورت کلی از هر پایه، 

.شرکت کردند
قبل از انجام مطالعه موافقت آموزش و پرورش منطقه جهت 

یین وقت مناسب براي ورود به مدرسه انتخاب شده و تع
پس از بیان هدف مطالعه و . ها کسب شدتکمیل پرسشنامه

ه، ـالعـراي ورود به مطـوزان بـش آمـت دانـب موافقـکس
. ها توسط دانش آموزان مورد مطالعه تکمیل شدندپرسشنامه

؛ پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه شامل سه قسمت بود
ه اطالعات دموگرافیکی قسمت اول شامل سواالت مربوط ب

بود و متغیرهایی چون تحصیالت پدر و مادر، شغل پدر و 
قسمت دوم سواالت مربوط به . گیري شدمادر و غیره اندازه

ریزي شده بود هاي تئوري رفتار برنامهسنجش مستقیم سازه
که توسط کریمی و همکاران طراحی و اعتباریابی شده بود 

من :مانند(سوال 3اري با در این پرسشنامه قصد رفت). 3(
5، نگرش با )ها بخورمقصد دارم در ماه آینده از این خوراکی

، )برمیـذت مـها لیـوردن این خوراکـاز خ:مانند(وال ـس
والدینم معتقدند که من :مانند(سوال 8هنجارهاي انتزاعی با 
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و کنترل رفتاري درك شده ) ها بخورمتوانم از این خوراکیمی
توانم مصرف من مطمئنم اگر اراده کنم می:مانند(سوال 9با 

اي گزینه5در قالب مقیاس ) ها را کاهش دهماین خوراکی
قسمت سوم شامل سنجش مصرف . لیکرت سنجیده شد

قلم میان وعده با استفاده از پرسشنامه استاندارد 45هفتگی 
) QuestionnaireFood Frequency(بسامد خوراك بود

که داراي انرژي (ارزش قلم میان وعده بی18آن بود که طی 
کنند و باید زیاد هستند ولی مواد مغذي بدن را تامین نمی

هاي آزاد و با احتیاط کمتر از دو گروه دیگر میان وعده
در پانل متخصصان انتخاب شد و بسامد ) مصرف شوند

از اصال مصرف (قلم میان وعده 18مصرف هفتگی این 
در دانش ) کنمبار در هفته مصرف می7ر از کنم تا بیشتنمی

ها با روش سنجش اعتبار پرسشنامه. گیري شدآموزان اندازه
ضمنا . اعتبار محتوي توسط پانل متخصصین سنجیده شده بود

گیري شده بود و روایی پرسشنامه با روش آزمون مجدد اندازه
77/0اي پرسشنامه مربوطه ضریب همبستگی درون رده

.بودگزارش شده
16نسخه SPSSبا نرم افزارشده جمع آوري ي هاداده
ن ـه بین میانگیـراي تعیین رابطـب. دـدنـل شـه و تحلیـزیـتج
اي ـرهـده و متغیـریزي شار برنامهـاي تئوري رفتـهازهـس

ارزش هاي بیدموگرافیکی کمی با میانگین مصرف میان وعده
براي تعیین . استفاده شددر هفته از آزمون همبستگی پیرسون 

هاي کم ارزش دار بین میانگین مصرف میان وعدهتفاوت معنی
در هفته بر حسب متغیرهاي دموگرافیکی کیفی از آزمون 

همچنین از آزمون . تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد
براي پیشگویی رفتار و ) Enterروش (تحلیل رگرسیون 

ارزش بر اساس هاي کم همچنین قصد مصرف میان وعده
. ریزي شده استفاده شدهاي تئوري رفتار برنامهسازه

یافته ها
آموزان نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین سن دانش

میانگین و انحراف معیار بعد .بودسال) 13±2(مورد مطالعه 
درصد دانش 4/51. بود6/4±63/0خانوار دانش آموزان 

نیز درصد 8/43وتومان 2000آموزان به میزان کمتر از 
8/4. در هفته پول تو جیبی می گرفتندتومان 2000بیشتر از 

از نظر . کردندهفته پول توجیبی دریافت نمیطول درصد در 
درصد داراي سواد 5/11سواد، درصد بی9/2تحصیالت پدر 

1/23درصد دیپلم و 6/35نمایی، درصد راه9/26ابتدایی، 
درصد مادران دانش 1/35. درصد باالتر از دیپلم سواد داشتند

درصد سواد راهنمایی، 1/36آموزان داراي سواد ابتدایی، 
درصد باالتر از دیپلم بودند و 3/6درصد داراي دیپلم و 6/21
درصد 9/2از نظر شغل پدر، . سواد بودنددرصد مادران بی1

5/12درصد کارمند، 1/35درصد بازنشسته، 4/15بیکار، 
درصد سایر مشاغل 1درصد شغل آزاد و 2/33درصد کارگر، 

درصد مادران دانش آموزان خانه دار، 9/88شغل . را داشتند
درصد کارگر و 5/0درصد کارمند، 8/5درصد بازنشسته، 5/0
. درصد آزاد بود3/4

شان داد که تفاوت آزمون آماري تحلیل واریانس یک طرفه ن
هاي کم ارزش داري بین میانگین نمره مصرف میان وعدهمعنی

، میزان )p=4/0(با متغیرهاي کیفی میزان تحصیالت پدر 
، شغل مادر )p=4/0(، شغل پدر )p=1/0(تحصیالت مادر 

)8/0=p ( و میزان پول توجیبی)4/0=p (ضمناً. وجود ندارد
ین میانگین بعد خانوار آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که ب

ن مصرف میان وعده هاي کم ارزش رابطه یدانش آموز با میانگ
). p=2/0( آماري معنی داري وجود ندارد 

هاي تئوري رفتار برنامه شده همبستگی بین سازه، 1در جدول 
هاي این جدول نشان داده. در دانش آموزان آورده شده است

ارهاي ـنگرش، هنجدهد که چهار سازه قصد رفتاري، می
انتزاعی و کنترل رفتاري درك شده با میانگین مصرف میان 

ارزش در دانش آموزان مورد مطالعه همبستگی وعده بی
داري بین متغیرهاي همبستگی معنیضمناً. دار داردمعنی

نگرش، کنترل رفتاري درك شده و هنجارهاي انتزاعی با قصد 
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.رفتاري وجود داشت

در دانش آموزان مورد مطالعههمبستگی بین سازه هاي تئوري رفتار برنامه شده : 1جدول 
کنترل رفتاري درك شدهنگرشهنجارهاي انتزاعیقصد رفتاري

قصد رفتاري
13/0*هنجارهاي انتزاعی

28/0*13/0*نگرش
35/0*45/0*43/0*کنترل رفتاري درك شده 

-39/0*-18/0*-28/0*-30/0*مصرف میان وعده
*05/0<p

روند انجام آزمون رگرسیون خطی به این شکل بود که ابتدا 
ها و متغیر قصد رفتاري و مصرف میان بین سازههمبستگی 

هاي داراي همبستگی شد و سپس سازهوعده سنجیده 
نتایج ، 2در جدول . دار وارد مدل رگرسیونی شدندمعنی

آزمون رگرسیون خطی بین قصد مصرف و رفتار مصرف میان 
هاي تئوري رفتار برنامه ریزي هاي کم ارزش با سازهوعده

نتایج . ان مورد مطالعه نشان داده شده استشده در دانش آموز
سه سازه قصد رفتاري، کنترل دهد که این جدول نشان می

توانند توضیح رفتاري درك شده و هنجارهاي انتزاعی می
هاي کم تغییرات رفتار مصرف میان وعدهدرصد44دهنده 

). =p ،442/0R2>0001/0(ارزش باشند 
دار با قصد رفتاري وارد معنیهاي داراي همبستگی سازهضمناً

نتایج این مدل رگرسیونی نشان داد که . مدل رگرسیونی شدند
درصد تغییر در نمره قصد رفتاري بواسطه سازه کنترل 44
، P>0001/0(ت ـح اسـابل توضیـده قـاري درك شـرفت

443/0R2= .(فراوانی مطلق، میانگین و نیز 3ر جدول د
هاي کم ارزش در دانش انحراف معیار مصرف میان وعده

هاي این جدول نشان داد که یافته. آموزان گزارش شده است
بیشترین میان وعده مصرفی کم ارزش در بین دانش آموزان 

.مورد مطالعه شامل شکالت و پفک بود

هايهاي کم ارزش با سازهوعدهنتایج آزمون رگرسیون خطی بین قصد مصرف و رفتار مصرف میان : 2جدول
ریزي شده در دانش آموزان مورد مطالعهتئوري رفتار برنامه

R2BSEBetap

44/0قصد رفتاري
25/030/047/00001/0کنترل رفتاري درك شده

44/0رفتار مصرف میان وعده هاي کم  ارزش
01/0-51/017/0-2/1قصد رفتاري

05/0-40/013/0-76/0هنجارهاي انتزاعی

003/0-24/0-31/0-96/0کنترل رفتاري درك شده
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) در هفته(شترین میان وعده کم ارزش مصرفی میانگین و انحراف معیار میزان بی: 3جدول 
در دانش آموزان مورد مطالعه

پاستیلشیرینی ترکاراملکرمچیپسکرانچیسس مایونزنوشابهفالفلپفکشکالتمیان وعده
4/47/322/321/31/3392/253/25/234/2میانگین 

5/21/23/22/21/29/19/11/29/18/1انحراف معیار

و نتیجه گیريبحث
در این مطالعه مشخص شد که میانگین مصرف شکالت، 

آموزان مورد مطالعه بیشتر از پفک، فالفل و نوشابه در دانش 
ري راد و ـجعفاین نتایج با نتـایج . ها بوددهـان وعـایر میـس

و سلمانی و ) 14(ارانـادي و همکـکلیش،)4(اران ـهمک
تواند از آنجا که میان وعده می. مطابقت دارد) 15(همکاران 

هم به عنوان یک کمک کننده و هم مانعی براي دریافت مواد 
ان ـاب میـانتخآمـوزش نـوجوانـان بـرايذا ـد، لـذي باشـمغ

در )Matvienko(ماتوینکو.ضرورت داردهاي مغذي وعده
تواند به مطالعه خود نشان داد که برنامه آموزش تغذیه می

هاي سالم در کودکان را درصد، انتخاب میان وعده7/25میزان 
احمدي و همکاران هم نشان دادند که ). 16(افزایش دهد 

تواند توانایی مداخله آموزشی بر مبناي بازي و نقاشی می
هاي غذایی خوب و بد در کودکان را اولویت بندي بین وعده

). 17(افزایش دهد 
سازه قصد رفتاري، 3نتایج مدل رگرسیونی نشان داد که 

هنجارهاي انتزاعی و کنترل رفتاري درك شده قادر به پیش 
هاي کم ف میان وعدهدرصد تغییرات رفتار مصر44بینی 

هورست.باشدمیدر کرمانشاه ارزش در دانش آموزان دختر
)Horst( ،و همکاران نیز نشان دادند که هنجارهاي انتزاعی

داري با الگوسازي والدین و همساالن و قصد رابطه معنی
فرنچ ). 18(ها و نوشابه در نوجوانان دارد مصرف میان وعده

)French( گزارش کردند که خود و همکاران در مطالعه
هاي کم چرب با قصد داري بین انتخاب میان وعدرابطه معنی
ضمنا نتایج ). 19(وجود دارد نوجوانان مدي آو خودکار

بینی مطالعه حاضر نشان داد که سازه نگرش قادر به پیش
در . رفتار مصرف میان وعده کم ارزش در دانش آموزان نبود

ها طراحی شده براي کاهش مصرف این میان وعدهمداخالت 
بایستی بر افزایش کنترل رفتاري درك شده و کاهش 

هاي کم فشارهاي اجتماعی وارده براي مصرف میان وعده
و قصد دانش آموزان براي مصرف کمتر هارزش متمرکز شد

. را افزایش داد
هاي تئوري رفتار مدل رگرسیونی نشان داد که از بین سازه

نامه ریزي شده، تنها سازه کنترل رفتاري درك شده قادر به بر
در این .درصد تغییرات قصد رفتاري بود44پیش بینی 

مطالعه متغیر نگرش و هنجارهاي انتزاعی پیش بینی کننده 
قصد مصرف میان وعده کم ارزش در دانش آموزان مورد 

ها می توان چنین ادعا نمود که نگرش اکثر نمونه. مطالعه نبود
هایی مثل پفک و غیره مثبت است و نسبت به میان وعده

مهم ترین عاملی است که باید ،سازه کنترل رفتاري درك شده
در نظر گرفته شود و در مداخالت طراحی شده به افزایش آن 

در واقع کنترل رفتاري درك شده خود تحت . پرداخته شود
نجام رفتار تاثیر اعتقادات کنترلی و توانمندي درك شده براي ا

اگر مردم معتقد باشند که منابع یا امکانات کافی براي . است
قصد قوي براي انجام آن انجام یک رفتار را ندارند، احتماالً

د داشت، حتی اگر نگرش مثبتی نسبت به رفتار نرفتار نخواه
که سایر افراديیا حتی اگر معتقد باشند که داشته باشند و

د ـار را تاییـام آن رفتـنیز انجم هستند ـا مهـبراي آنه
کنترل رفتاري درك شده هم ). هنجارهاي انتزاعی(د ـکننیـم

به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق 
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).20(قصد ممکن است بر رفتار تاثیر بگذارد 
مصرف بررسیهاي مطالعه حاضر عدم یکی از محدودیت

پسر و دانش هاي کم ارزش در دانش آموزان میان وعده
شود مطالعه پیشنهاد می.بودآموزان در دیگر مقاطع تحصیلی 

. شودانجامها در این گروهمرتبط دیگري
ها نشان داد که هر چه قصد دانش آموزان و فشارهاي یافته

ها کمتر و مصرف میان وعدهبراياجتماعی وارده به آنان 
فصرـش مـت کاهـکنترل رفتاري درك شده بیشتري در جه

ها وجود داشته باشد، احتمال مصرف میان این میان وعده

. هاي کم ارزش در عمل کاهش می یابدوعده

تشکر و قدردانی
با مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد است که این 

دانشگاه علوم تحقیقات و فناوريحمایت مالی معاونت 
معاونت ضمن تشکر از استانجام شده کرمانشاهپزشکی 

مسئولین آموزش و پرورش و وتحقیقات و فناوري دانشگاه
مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان کرمانشاه براي گردآوري 
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Background and Objectives: There are high tendency among adolescence for consuming junk foods. The

aim of this study was to predict the junk food consumption based on the theory of planned behavior among

female student in Kermanshah, 2011.

Material and Methods: In this descriptive-analytical study, 207 female students studying in middle schools

of Kermanshah were selected using multi stage sampling method. The students filled out a self-structured

questionnaire provided based on the theory of planned behavior. Statistical analysis of the data was done in

the SPSS using correlation analysis, regression analysis and One-way ANOVAs.

Results:Most of the students had consumed junk foods. The findings showed that behavioral intention,

perceived behavioral control and subjective norms could predict 44 percent of the variation in junk food

consumption behavior. Among constructs of the theory of planned behaviors, only perceived behavioral

control was able to predict 44 percent of the variation in junk food consumption intention.

Conclusion: Regarding more consumption of junk foods than nutrient foods and fruits among students, it is

essential to conduct educational interventions based on theories of behavioral sciences.

Key words: junk food, student, theory of planned behavior
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