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تاريخ دريافت مقاله1394/6/28 :
چکیده
مقدمــه :تغییــرات شــیوه زندگــی و عــادات غذایــی مــردم جهــت اســتفاده از غذاهــای چــرب و انــرژی زا و
تاريخ پذيرش مقاله1394/7/22 :
کاهــش فعالیــت فیزیکــی موجــب شــیوع روبــه رشــد اضافــه وزن و چاقــی در زنــان شــده اســت .ایــن مطالعــه بــا
هــدف تعییــن وضعیــت رفتــار تغذیـهای زنــان بــا وزن بــاال بــر اســاس الگــوی ارتقــای ســامت پنــدر انجــام شــد.
واژگان کلیدی:
روش کار :در ایــن مطالعــه توصیفــی -مقطعــی  384زن بــا شــاخص تــوده بدنــی بیشــتر از  25بــه صــورت در
ارتقاء سالمت
دســترس انتخــاب شــدند .جامعــه پژوهــش شــامل تمــام زنــان بــا وزن بــاال ،مراجعــه کننــده بــه درمانگاههــای
چاقی
بیمارســتان فاطمیــه شــهر همــدان در ســال  1393میباشــد .گــردآوری اطالعــات از طریــق پرسشــنامه
زنان
ســازههای مــدل پنــدر و رفتــار تغذیـهای انجــام شــد .دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSویراســت  16و
آزمونهــای همبســتگی و تحلیــل رگرســیون مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
رفتار تغذیهای
یافتههــا :میانگیــن ســن زنــان بــا وزن بــاال  38/92 ± 9/01ســال و میانگیــن شــاخص تــوده بدنــی (kg/
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری  29/2 ± 2/28 )m2بــود .در مطالعــه حاضــر وضعیــت رفتــار تغذیــهای در زنــان در ســطح نامطلوبــی بــود
ایران محفوظ است.
( )38/7±12/05و نتایــج آنالیــز رگرســیون %82 ،از رفتــار تغذی ـهای زنــان را براســاس ســازههای موانــع درک
شــده ،احســاس مثبــت مرتبــط بــا رفتــار ،خودکارآمــدی درک شــده و تعهــد بــه عمــل ،پیــش بینــی کــرد
(.)P > 0/001 ،R2 = 0/82 ،F = 12/75
نتیجه گیــری :در ایــن مطالعــه رفتــار تغذیـهای زنــان در ســطح نامطلوبــی بــود ،بــا توجــه بــه نقــش مهــم زنــان
در حفــظ ســامت ســایر اعضــای خانــواده ،لــزوم ارتقــائ آگاهــی آنــان در زمینــه رفتارهــای تغذیـهای مطلــوب
و کاهــش رفتارهــای نامطلــوب احســاس میشــود .بنابرایــن بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه توصیــه میشــود
در برنامــه ریــزی بــرای اجــرای مداخــات ارتقــاء دهنــده رفتــار تغذی ـهای در زنــان بایــد بــر اســتراتژیهای
افزایــش خودکارآمــدی ،تعهــد بــه عمــل و احساســات مثبــت مرتبــط بــا رفتــار و کاهــش موانــع درک شــده
بیشــتر تأکیــد نمــود.

مقدمه
چاقــی و عــوارض آن در کشــورهای توســعه یافتــه یکــی از عمدهترین
علــل مــرگ و میــر محســوب میشــوند .تغییــرات شــیوه زندگــی و
عــادات غذایــی مــردم جهــت اســتفاده از غذاهــای چــرب و انــرژی
زا و کاهــش فعالیــت فیزیکــی موجــب رشــد روز افــزون اضافــه وزن
و چاقــی در کشــورهای در حــال توســعه و توســعه یافتــه شــده
اســت [ .]3-1بــه گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت شــمار افــراد
دارای اضافــه وزن و چــاق تــا ســال  ،2015حــدود  1/5میلیــون نفــر
افزایــش خواهــد یافــت [ .]4بــا وجــود اینکــه اضافــه وزن و چاقــی
در هــر ســن و جنســی دارای شــیوع باالیــی اســت امــا تحقیقــات
نشــان داده اســت کــه از  32/6میلیــون آمریکایــی دچــار اضافــه وزن

یــا چاقــی ،زنــان اســتعداد بیشــتری بــرای چــاق شــدن دارنــد []5
کــه ایــن شــیوع بــاال در زنــان ســالمند ایرانــی نیــز دیــده شــده
اســت .مطالعــات نشــان داده کــه در ایــران  28/6درصــد از افــراد
دارای اضافــه وزن و  10/8درصــد چــاق و  3/4درصــد دچــار چاقــی
بیمــار گونــه میباشــند .امــروزه بــا افزایــش ســن و تغییــرات شــیوه
زندگــی ،زنــان بیشــتر از گذشــته در معــرض خطــر مواجــه بــا چاقــی
و اضافــه وزن میباشــند [ ]6و ایــن شــیوع بــاال در زنــان ایرانــی کــه
در مقابــل عــوارض چاقــی آســیب پذیرتــر هســتند گــزارش شــده
اســت [ .]8 ,7نتایــج تحقیقــات ،منطقیتریــن و کــم هزینهتریــن
راه پیشــگیری از چاقــی و کاهــش مــرگ و میــر را اصــاح روش
زندگــی ایــن گــروه پیشــنهاد کــرده اســت [.]10 ,9
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تغییــر الگــوی تغذیــه و تمایــل بــه مصــرف مــواد مــواد غذایــی
پرکالــری و کــم ارزش از جملــه مصادیــق اثــرات شــیوه زندگــی
جدیــد میباشــد .لــذا اهمیــت اصــاح الگــوی غذایــی بــه عنــوان
یکــی از مهمتریــن عوامــل اصــاح شــیوه زندگــی و پیشــگیری از
بیماریهــای غیرواگیــر توجــه ویــژهای را بــه خــود جلــب کــرده
اســت [ .]11تحقیقــات نشــان داده میــزان آگاهــی و عملکــرد
تغذیـهای زنــان ایرانــی در ســطح مطلوبــی نیســت [ ]12و اختــاالت
تغذیــهای ،یــک عامــل خطــر شــایع بــرای بســیاری از اختــاالت
بالینــی آنهــا اســت [.]13
بنابرایــن بــا توجــه بــه اهمیــت ســامت زنــان بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن گروههــای در معــرض خطــر و آســیب پذیــر [ ]14و بــا
توجــه بــه نقــش مهــم آنــان در حفــظ ســامت ســایر اعضــای خانواده
ایــن گــروه از جامعــه بــه عنــوان یــک گــروه هــدف مناســب بــرای
بررســی وضعیــت رفتــار تغذیـهای و اصــاح رفتــار تغذیـهای و در کل
ارتقــاء ســامت مطــرح میباشــند [ .]15یکــی از مدلهایــی کــه
بــه منظــور برنامــه ریــزی جهــت تغییــر رفتارهــای غیــر بهداشــتی
و ارتقــاء ســامت وجــود دارد مــدل ارتقــاء ســامت پنــدر میباشــد
[ ]16 ,7کــه در ســال  1996بــه عنــوان چهــار چوبــی بــرای تعییــن
رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت در نظــر گرفتــه شــده اســت [-17
 .]19مطالعــات بســیاری بــر کاربــرد ایــن مــدل در کنتــرل عوامــل
خطــر مرتبــط بــا چاقــی تاکیــد کردهانــد [ .]20بــا توجــه بــه اهمیــت
تغذیــه بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن رفتارهــای ارتقاءدهنده ســامت
در ایــن مطالعــه نیــز بــر تعییــن وضعیــت رفتارهــای تغذی ـهای بــر
اســاس اســتراتژیهای مــدل پنــدر تاکیــد شــده اســت [ .]21دلیــل
تاکیــد بــر اســتفاده از ســازههای الگــوی ارتقــاء ســامت پنــدر،
جامعیــت و کاربــرد آن در شــناخت عوامــل تعییــن کننــده رفتــار،
در بیــش از چهــل مطالعــه بــرای پیشــگویی رفتارهــای ارتقاءدهنــده
ســامت در زمینــه ســبک زندگــی ،ورزش و عــادات تغذیـهای اســت
[ .]24-22ســازههای پیشــگویی کننــده و توضیــح دهنــده رفتــار
بهداشــتی در مــدل پنــدر شــامل فوائــد درک شــده عمــل ،موانــع
درک شــده عمــل ،خودکارآمــدی درک شــده ،احســاس مرتبــط بــا
رفتــار ،تعهــد بــه عمــل ،تأثیــر گذارنــده هــای بیــن فــردی و تأثیــر
گذارنــده هــای موقعیتــی میباشــد [.]26 ,25
بــا توجــه بــه تاکیدهــای ســازمان جهانــی بهداشــت بــر اهمیــت
ارتقــاء ســامت و معرفــی ســامت زنــان بــه عنــوان شــاخص رشــد
کشــورها و نیــاز بــه مطالعــه و کار روی ایــن قشــر کــه ســتون اصلــی
و تاثیرگــذار خانــواده هســتند [ ]27 ,17موجــب شــد تــا پژوهشــی
بــا هــدف تعییــن رفتــار تغذیــهای و عوامــل پیــش بینــی کننــده
آن بــر اســاس الگــوی ارتقــای ســامت پنــدر در زنــان بــا وزن
بــاال مراجعــه کننــده بــه درمانگاههــای بیمارســتان فاطمیــه شــهر
همــدان در ســال  1393انجــام گــردد.
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روش کار
ایــن مطالعــه توصیفــی مقطعــی روی  384زن بــا وزن بــاال مراجعــه
کننــده بــه درمانــگاه بیمارســتان فاطمیــه در ســال  1393انجــام
شــد .چارچــوب نظــری مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش ،اســتفاده
از ســازههای الگــوی ارتقــاء ســامت پنــدر بــرای تعییــن وضعیــت
رفتــار تغذیــهای بــود .بــا توجــه بــه مطالعــات قبــل [ ]28کــه
مشــخص شــده اســت حــدود  %76زنــان عــادات غذایــی نامناســب
دارنــد و بــا در نظــر گرفتــن فاصلــه اطمینــان  95درصــد و حداقــل
تفــاوت معنــاداری  2/4درصــد حجــم نمونــه مطالعــه مــورد نظــر
 384نفــر بــرآورد شــد .جهــت انجــام پژوهــش ،پــس از کســب مجــوز
از معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه و ریاســت بیمارســتان
فاطمیــه ،از واحدهــای مــورد پژوهــش رضایتنامــه آگاهانــه و کتبــی
کســب شــد ،بــرای افراد بــا تحصیــات پایین و یا بی ســواد پرسشــنامه
توســط پرسشــگر و از طریــق مصاحبــه شــفاهی تکمیل گردید .ســپس
از بیــن کل زنــان بــا وزن بــاال مراجعــه کننــده بــه درمانگاههــای
بیمارســتان فاطمیــه همــدان  384نفــر از آنــان کــه دارای معیارهــای
ورود بــه مطالعــه بودنــد بــه صــورت در دســترس انتخــاب شــدند،
ســپس پژوهشــگر ضمــن معرفــی خــود و بیــان اهــداف پژوهــش
و اطمینــان از اینکــه اطالعــات افــراد محرمانــه خواهــد مانــد
پرسشــنامهها را جهــت تکمیــل در اختیــار شــرکت کننــدگان قــرار
داد.
معیــار ورود افــراد مــورد مطالعــه شــامل :ســن  18ســال بــه بــاال،
شــاخص تــوده بدنــی  25و باالتــر ،عــدم ناتوانــی جســمی یــا
بیماریهــای زمین ـهای کــه در رعایــت رژیــم غذایــی مؤثــر باشــد و
از طــرف پزشــک تأییــد شــده باشــد ،تمایــل بــه شــرکت و همــکاری
در پژوهــش ،عــدم بــارداری و شــیردهی طــی دوره پژوهــش ،عــدم
ســابقه حــوادث حــاد منجــر بــه بــروز مشــکل روحــی و جســمی
طــی یــک مــاه گذشــته ،عــدم مصــرف داروهایــی کــه بــر چاقــی اثــر
داشــته باشــند (ماننــد :قرصهــای ضدبــارداری و  )...بــود .معیارهــای
خــروج از مطالعــه نیــز شــامل :عــدم تمایــل شــرکت کنندههــا بــه
ادامــه شــرکت در پژوهــش ،خــروج از مطالعــه بــه هــر دلیــل طــی
انجــام مطالعــه ماننــد فــوت و نقــل مــکان بــود.

ابــزار جمــع آوری دادههــا پرسشــنامه محقــق ســاخته شــامل 3
قســمت بــود :قســمت الــف -اطالعــات دموگرافیــک و شــاخص
تــوده بدنــی بــود کــه بــر اســاس تقســیم وزن بــر حســب
گیلوگــرم بــر قــد بــر حســب متــر بــه تــوان  2محاســبه شــد.
افــراد بــا شــاخص تــوده بدنــی بیــن  25-29/9بــه عنــوان
اضافــه وزن و شــاخص تــوده بدنــی بیشــتر از  29/9بــه عنــوان
چــاق در نظــر گرفتــه شــدند [ .]1بــرای انــدازه گیــری شــاخص
تــوده بدنــی ،وزن افــراد بــا دقــت  500گــرم و قــد بــا دقــت 1
ســانتی متــر بــا اســتفاده از تــرازوی دیجیتــال  secaو قدســنج
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 secaبــدون کفــش و بــا حداقــل پوشــش و ایســتاده بــا حالتــی
کــه ســر در راســتای بــدن باشــد انــدازه گیــری شــد [ .]1جهت
تعییــن اعتبــار علمــی تــرازو بــا یــک وزنـهٔ مشــخص ،وزن مورد
بررســی قرارگرفــت و پــس از  10بــار توزیــن ،مجــددا ً صحــت
کار تــرازو بررســی شــد .همچنیــن روزانــه ابزارهــا توســط
پژوهشــگران جهــت رســیدن بــه نتایــج یکســان کنتــرل شــدند.
قســمت ب -پرسشــنامه محقــق ســاخته ســازههای مــدل
پنــدر کــه شــامل شــش بعــد :ســازههای فوائــد درک شــده
عمــل ( 11ســؤال) ،موانــع درک شــده عمــل ( 11ســؤال)،
خــود کارآمــدی درک شــده ( 12ســؤال) ،احســاس مرتبــط بــا
رفتــار ( 5ســؤال در رابطــه بــا احساســات مثبــت و  6ســؤال در
رابطــه بــا احساســات منفــی) ،تأثیــر گذارنــده هــای بیــن فردی
( 11ســؤال) و تأثیــر گذارنــده هــای موقعیتــی ( 6ســؤال) در
مقیــاس لیکــرت  5گزین ـهای (خیلــی زیــاد  ،5زیــاد  ،4نســبتاً
 ،3کــم  2و خیلــی کــم  )1و تعهــد بــه طــرح عمــل (12
ســؤال) در مقیــاس  4گزین ـهای (هرگــز  ،1گاهــی  ،2اغلــب 3
و همیشــه  )4بــود.
قســمت ج -پرسشــنامه محقــق ســاخته رفتــار تغدیــه ای:
شــامل  20ســؤال کــه در مقیــاس  4گزینــهای (هرگــز ،1
گاهــی  ،2اغلــب  3و همیشــه  )4رتبــه بنــدی شــده بــود .بــرای
رتبــه بنــدی نمــرات هــر یــک از ســازههای مــدل و رفتــار
تغذی ـهای بــا نظــر مشــاور محتــرم آمــار ،نمــره کل هــر یــک
از پرسشــنامهها بــر مبنــای  100محاســبه شــد و میانگیــن
نمــره ســازههای فوائــد درک شــده عمــل ،خــود کارآمــدی
درک شــده ،احســاس مثبــت مرتبــط بــا رفتــار ،تعهــد بــه
عمــل ،تأثیــر گذارنــده هــای بیــن فــردی ،تأثیــر گذارنــده هــای
موقعیتــی و رفتــار تغذیـهای در ســه ســطح مطلــوب (میانگیــن
نمــره باالتــر از  ،)75متوســط (میانگیــن نمــره بیــن )50-75
و نامطلــوب (میانگیــن نمــره کمتــر از  )50و میانگیــن نمــرات
ســازههای موانــع درک شــده عمــل و احســاس منفــی مرتبــط
بــا رفتــار در ســه ســطح نامطلــوب (میانگیــن نمــره باالتــر
از  ،)75متوســط (میانگیــن نمــره بیــن  )50-75و مطلــوب
(میانگیــن نمــره کمتــر از  )50رتبــه بنــدی شــدند.
جهــت تعییــن روایــی محتوایــی پرسشــنامههای محقــق
ســاخته ،پرسشــنامههای ســازههای مــدل پنــدر و رفتــار
تغذی ـهای بــا اســتفاده از منابــع معتبــر علمــی ،تهیــه و پــس
از آن در اختیــار  10نفــر از اســاتید دانشــکده پرســتاری و
مامایــی و بهداشــت کــه دارای تخصــص و تجربــه کافــی
بودنــد قرارگرفــت و اصالحــات مــورد نظــر ایشــان ،اعمــال و
روایــی محتوایــی آن تأییــد گردیــد .جهــت تعییــن پایایــی
پرسشــنامهها ،آزمــون پایلــوت بــه حجــم نمونــه  20نفــر از

زنــان دارای معیارهــای ورود بــه مطالعــه انجــام شــد و ســپس
مجــددا ً آزمــون  2هفتــه بعــد توســط همــان نمونههــا تکــرار
شــد و ضریــب همبســتگی آن محاســبه شــد .ضریــب پایایــی
پرسشــنامهها بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون
بــرای هــر یــک از ســازههای منافــع درک شــده ،موانــع درک
شــده ،احســاس مرتبــط بــا رفتــار ،خودکارآمــدی درک شــده،
تاثیرگذارنــده هــای فــردی ،تاثیرگذارنــده هــای موقعیتــی،
تعهــد بــه طــرح عمــل و رفتــار تغذیــهای بــه ترتیــب برابــر
بــا 0/836 ،0/806 ،0/765 ،0/725 ،0/875 ،0/814 ،0/975
و  0/827بــود .همچنیــن ضریــب همبســتگی کل آزمــون نیــز
 0/854بــود کــه در کل پرسشــنامهها از پایایــی قابــل قبولــی
برخــوردار بــود.
جهــت انجــام پژوهــش ،پــس از کســب مجــوز از معاونــت
تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه و ریاســت بیمارســتان فاطمیــه،
از واحدهــای مــورد پژوهــش رضایتنامــه آگاهانــه و کتبــی
کســب شــد و واحدهــای مــورد پژوهــش حــق داشــتند کــه در
صــورت عــدم تمایــل بــه همــکاری در هــر مرحلــه از مطالعــه
خــارج شــوند همچنیــن ایــن پژوهــش در جلســه کمیتــه
اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان مــورخ  93/11/18بــه
شــماره /16/35/9/5858پ بــه ثبــت رســید.
در مرحلــه اجــرا جهــت جمــع آوری دادهها ،توضیحــات الزم در
مــورد نحــوه پاســخگویی بــه ســؤاالت در قســمتهای مختلــف
پرسشــنامه داده و ســپس بــا در نظرگرفتــن فرصــت کافــی (30
دقیقــه) بــرای پاســخگویی بــه ســؤاالت ،پرسشــنامهها توســط
زنــان بــه روش خودگزارشــی تکمیــل و جمــع آوری شــد.
بــرای توصیــف مشــاهدات جمــع آوری شــده از شــاخصهایی
ماننــد میانگیــن ،انحــراف معیــار ،ضریــب همبســتگی و آنالیــز
رگرســیون اســتفاده شــد .دادههــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار
 SPSSویراســت  16و بــا اســتفاده از آزمونهــای میانگیــن،
انحــراف معیــار ،ضریــب همبســتگی و آنالیــز رگرســیون در
ســطح معنــی داری کمتــر از  0/05تحلیــل شــد.
یافتهها

بــا توجــه بــه اینکــه آزمــون مــورد اســتفاده تحلیــل رگرســیون
بــود تمــام دادههــا و خطاهــا از توزیــع نرمــال برخــوردار بودنــد.
آنالیزهــا نشــان داد ،میانگیــن ســن زنــان مــورد مطالعــه
 38/92 ± 9/01ســال ،میانگیــن شــاخص تــوده بدنــی (kg/
 29/2 ± 2/28)m2بیشــتر زنــان متأهــل و دارای تحصیــات
لیســانس بودنــد .اغلــب آنهــا خانــه دار ،ســاکن مناطــق شــهری
و اغلــب در خانوارهــای  4نفــره و دارای  2فرزنــد بودنــد.
حداکثــر درآمــد خانوارهــا بیــن یــک تــا دو میلیــون تومــان
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بــود .بــر اســاس رتبــه بنــدی میانگیــن نمــرات ســازهها ،نمــره
ســازه منافــع درک شــده در ســطح نامطلــوب ،احســاس مثبــت
مرتبــط بــا رفتــار در ســطح مطلــوب ،خودکارآمــدی درک شــده
در ســطح نامطلــوب ،تأثیــر گذارنــده هــای موقعیتــی در ســطح
نامطلــوب ،تأثیــر گذارنــده هــای بیــن فــردی شــامل هنجــار
بیــن فــردی و الگوســازی بیــن فــردی در ســطح متوســط و
تعهــد بــه عمــل نیــز در ســطح متوســط بــود و موانــع درک
شــده و احســاس منفــی مرتبــط بــا رفتــار در ســطح نامطلــوب
بودنــد (جــدول .)2

میانگیــن نمــره رفتــار تغذیــهای  38/7 ± 12/05بــود کــه
براســاس نمــرات کســب شــده در ســطح نامطلوبــی بــود.
ارتبــاط بیــن متغیرهــای دموگرافیــک و ســازههای مــدل پنــدر
بــا رفتــار تغذیـهای بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون
در جــداول  1و  3آمــده اســت .در پایــان بــا اســتفاده از مــدل
رگرســیون همبســتگی متغیرهــای مــورد مطالعــه بــا رفتــار
تغذیــهای مــورد بررســی قــرار گرفــت .هــدف ایــن مرحلــه،
تعییــن پیــش بینــی کنندههــای رفتــار تغذیــهای در زنــان
مــورد مطالعــه بــود (جــدول .)4

جدول  :1همبستگی بین رفتارتغذیه ای و مشخصات دموگرافیک زنان مورد مطالعه
اطالعات دموگرافیک

تحصیالت

درآمد خانوار

تعداد افراد خانوار

شاخص توده بدنی

ضریب همبستگی
0/92
0/74

P = 0/035

0/03

P = 0/535

-0/64

P = 0/037

جدول  :2میانگین و انحراف معیار سازههای الگوی ارتقاء سالمت پندر در زنان مورد مطالعه
منافع درک شده
موانع درک شده

احساس مرتبط با رفتار
احساس مثبت
احساس منفی

خودکارآمدی درک شده

تأثیر گذارنده های موقعیتی
تأثیر گذارنده های فردی
هنجارهای بین فردی
الگوسازی بین فردی

تعهد به طرح عمل

میانگین  ±انحراف معیار
49/82 ± 12/17

موانع درک شده

احساس مرتبط با رفتار
احساس مثبت
احساس منفی

خودکارآمدی درک شده

تأثیر گذارنده های بین فردی
هنجار فردی
الگوسازی فردی

تأثیر گذارنده های موقعیتی
تعهد به عمل
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وضعیت
نامطلوب

77/65 ± 13/12

نامطلوب

58/19 ± 17/12
79/81 ± 16/54
37/64 ± 11/76

متوسط
نامطلوب
نامطلوب

49/33 ± 10/16

نامطلوب

56/22 ± 10/01
53/8 ± 12/51
57/24 ± 12/19

جدول  :3همبستگی بین رفتار تغذیهای با سازههای الگوی ارتقای سالمت پندر در زنان مورد مطالعه
منافع درک شده

سطح معنی داری
P = 0/042

ضریب همبستگی
0/723

متوسط
متوسط
متوسط

سطح معنی داری
> 0/001

-0/767

> 0/001

0/674
-0/761
0/787

> 0/001
> 0/001
> 0/001

0/026
-0/091
-0/046

> 0/608
> 0/076
> 0/368

0/725

> 0/001

خداویسی و همکاران
جدول  :4نتایج آنالیز رگرسیون بین رفتار تغذیهای و سازههای الگوی ارتقای سالمت پندر در زنان مورد مطالعه
شیب خط ()b

خطای معیار )SE(b

سطح معنی داری

منافع درک شده

0/156

0/043

P = 0/675

موانع درک شده

-0/155

0/055

P = 0/005

احساس مرتبط با رفتار
احساس منفی

0/027

0/038

P = 0/474

احساس مثبت

-0/121

0/045

P = 0/007

0/252

0/052

P > 0/001

0/119

0/055

P = 0/033

خودکارآمدی درک شده
تعهد به عمل
R2: 0/82 ،F: 12/75 ،P > 0/001

بحث
یافتههــا نشــان داد اغلــب زنــان مــورد مطالعــه دارای اضافــه وزن
بودنــد کــه مشــابه یافتههــای مطالعــه ضیغمــی محمــدی و همــکاران
در بررســی همبســتگی بیــن شــاخص تــوده بدنــی ،تصویــر ذهنــی
از جســم خــود و افســردگی در زنــان شــهر کــرج میباشــد [.]29
میانگیــن نمــره رفتــار تغذی ـهای در زنــان مــورد مطالعــه در ســطح
نامطلوبــی بــود کــه همســو بــا نتایــج مطالعــات  Scott-Sheldonو
نــوروزی نیــا بــود [ .]31 ,30کمتریــن نمــرات رفتــار تغذیـهای ســالم
مربــوط بــه صــرف غــذا در بشــقابهای کوچــک ،خــوردن صبحانــه،
اســتفاده از چربیهــای غیــر اشــباع (روغنهــای مایــع و گیاهــی)،
عــدم اســتفاده از نمکــدان هنــگام صــرف غــذا و ســر ســفره ،مصــرف
غذاهــا بــه صــورت آب پــز ،بخارپــز یــا کبابــی ،مصــرف روزانــه 6-8
لیــوان آب ،دریافــت حداقــل مقــدار واحــد مــورد نیــاز از هــر گــروه
غذایــی و عــدم خــوردن غــذا در حالــت اضطــراب و اســترس بــود .از
جملــه علــل ایــن رفتارهــا میتــوان بــه اثــرات شــیوه زندگــی جدیــد
بــه صــورت تغییــر الگــوی تغذیــه و تمایــل بــه مصــرف مــواد غذایــی
پرکالــری و کــم ارزش اشــاره کــرد.
بیــن درآمــد خانــوار و تحصیــات زنــان بــا رفتــار تغذیــهای
همبســتگی مثبــت و معنــاداری وجــود داشــت کــه تحصیــات بــاال
میتوانــد در ارتبــاط بــا آگاهــی و توجــه و تــوان مالــی بــاالی ایــن
قشــر باشــد کــه باعــث بهبــود وضعیــت تغذیــهای درآن هــا شــده
اســت کــه مشــابه نتایــج مطالعــه علــی آبــادی و همــکاران بــود [.]13
در حالــی کــه در مطالعــه دادی پــور و همــکاران نتایجــی بــر خــاف
ایــن یافتــه مشــاهده شــد و مصــرف غداهــای آمــاده و ناســالم در
قشــر دانشــجو و تحصیــل کــرده بیــش از ســایرین مشــاهده شــد کــه
بــه دلیــل دسترســی ســریع و آســان ،کــم هزینــه بــودن غداهــای
آمــاده و کمبــود وقــت بــه دلیــل مشــغله زیــاد بــود [ .]1همچنیــن
بیــن شــاخص تــوده بدنــی و رفتــار تغذیــهای ســالم همبســتگی
منفــی و معنــاداری وجــود داشــت ،یعنــی مصــرف بیشــتر میــوه و

ســبزیجات و کاهــش مصــرف چربیهــای اشــباع و غذاهــای آمــاده
و کنســروی در افــراد بــا شــاخص تــوده بدنــی پایینتــر مشــاهده
شــد کــه همســو بــا مطالعــه مظفــری و همــکاران میباشــد [.]32
مطالعــات دیگــر نیــز نشــان دادهانــد کــه عوامــل مطــرح شــده
در بــروز چاقــی مربــوط بــه تغییــرات رفتارهــای تغذیــهای اســت
کــه شــامل :افــراط در مصــرف غذاهــای آمــاده ،افزایــش مصــرف
آبمیوههــای صنعتــی ،تنقــات ،افزایــش مصــرف چربــی و قندهــای
ســاده و تــرک وعدههــای اصلــی غذایــی میباشــد [.]21
زنــان مــورد مطالعــه درک باالیــی از منافــع رفتارهــای ارتقاء ســامتی
نداشــتند و پیــروی از اینگونــه رفتارهــا را موجــب حفــظ ســامتی،
تأمیــن انــژری بــدن و افزایــش طــول عمــر نمیدانســتند کــه ایــن
نتایــج همســو بــا مطالعــه طاهرپذیــر و یافتههــای مطالعــه کرمــان
ســاروی بــود [ .]34 ,33اما بــا نتایج مطالعــه  Moscaو Thanavaro
همســو نبــود .مطالعــه  Thanavaroنشــان داد افــراد مــورد مطالعــه
کــه شــامل زنانــی فاقــد عوامــل خطــر بیماریهــای عــروق کرونــر
بودنــد ،درک باالیــی از منافــع رفتارهــای ارتقــاء ســامتی داشــتند و
پیــروی از اینگونــه رفتارهــا را موجــب ارتقــاء ســامت ،ایجــاد حــس
بهتــر ،افزایــش طــول عمــر و پیشــگیری از مصــرف دارو میدانســتند
[ .]36 ,35جهــت تغییــر رفتــار ،داشــتن آگاهــی از منافــع و اهمیــت
تغییــر رفتــار ضــروری اســت ،امــا کافــی نیســت و بــه نظــر میرســد
ایــن تفــاوت در درک منافــع میتوانــد مربــوط بــه عوامــل فرهنگــی،
اجتماعــی –اقتصــادی ،خانوادگــی و شــخصی باشــد کــه در ایجــاد
تغییــردر رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت دخالــت دارند.
موانــع پیــش بینــی شــده بــر روی قصــد انجــام یــک رفتــار و اجــرای
آن موثرنــد و از قویتریــن پیشــگویی کنندههــای پیــروی از
رفتارهــای ارتقــاء ســامت هســتند .در ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه
بــاال بــودن نمــره موانــع درک شــده احتمــال وقــوع رفتــار تغذیـهای
ســالم در زنــان مــورد مطالعــه خیلــی کــم پیــش بینــی میشــود .از
جملــه مهمتریــن موانــع ذکــر شــده در ایــن مطالعــه عــدم آگاهــی
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از فوایــد رفتــار تغذی ـهای ســالم ،عــدم آگاهــی از روش طبــخ ســالم
مــواد غذایــی ،اهمیــت نــدادن بــه فوایــد غذاهــای ســنتی و تهیــه
شــده بــا اصــول بهداشــتی ،عــدم توانایــی در شــناخت مــواد غذایــی
ســالم از ناســالم و وقــت گیــر بــودن تهیــه مــواد غذایــی ســالم و
تــازه بــود .بــا توجــه بــه ایــن نتایــج بــه نظــر میرســد جهــت
تقویــت رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامتی تغییــر در آگاهــی و
نگــرش و فرهنــگ جامعــه نســبت بــه ســامتی و تغدیــه ســالم بــرای
تغییــر رفتارهــا ضــروری اســت و ایــن موضــوع بــر اهمیــت و تأثیــر
برنامههــای آموزشــی بــر کاهــش موانــع تاثیرگــذار بــر رفتارهــای
ارتقــاء دهنــده ســامت تاکیــد میکنــد ،بطوریکــه  Sorfو مروتــی
در مطالعــات خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند شــناخت موانــع درک
شــده بــرای رفتارهــای ارتقاءســامتی و کاهــش آنهــا میتوانــد
بــه ارتقــاء کیفیــت مراقبــت از بیمــاران و چگونگــی برنامــه ریــزی
خدمــات آموزشــی بــرای آنهــا بــه منظــور تغییــردر رفتــار کمــک
نمایــد [.]39-37
نمــره ســازه احســاس مثبــت و منفــی مرتبــط بــا رفتــار بــه ترتیــب
در ســطح مطلــوب و در ســطح نامطلوبــی بــود و بیــن احســاس
منفــی مرتبــط بــا رفتــار بــا رفتــار تغذیــهای ارتبــاط منفــی و
معنــاداری وجــود داشــت و بیــن احســاس مثبــت مرتبــط بــا رفتــار
بــا رفتــار تغذیـهای ارتبــاط مثبــت و معنــاداری وجــود داشــت .ایــن
یافتــه مشــابه نتایــج مطالعــه رحیمــی در رابطــه بــا عوامــل پیــش
بینــی کننــده رفتــار مصــرف صبحانــه بــود [ .]40احســاس مرتبــط
بــا رفتــار یــک واکنــش عاطفــی مســتقیم یــا پاســخ ســطح درونــی را
جهــت تفکــر در بــاره رفتــار ایجــاد میکنــد کــه آیــا رفتــار مثبــت
یــا منفــی اســت یــا آیــا آن مســخره ،لــذت بخــش و یــا ناخوشــایند
اســت؟ بــا توجــه بــه اینکــه رفتارهــای همــراه بــا احســاس مثبــت
بــا احتمــال باالتــر تکــرار میشــوند و رفتارهــای همــراه بــا نتایــج
منفــی معمــوالً کمتــر تکــرار میشــوند بنابرایــن ســازه احســاس
مرتبــط بــا رفتــار در ایــن مطالعــه پیــش آگهــی خوبــی بــرای وقــوع
رفتــار تغذیــهای ســالم در زنــان را دارد [.]25
بیــن خودکارآمــدی درک شــده بــا رفتــار تغذی ـهای ارتبــاط مثبــت
و معنــاداری وجــود داشــت .بــه ایــن معنــی کــه هرچــه فــرد ،درک
باالتــری از توانایــی و مهارتهــا در یــک حیطــه خــاص داشــته
باشــد ،او را بــرای اقــدام کــردن بــه آن رفتــار کــه در آن برتــری
دارد بــر میانگیــزد .ایــن نتیجــه همســو بــا مطالعــه  Deniseبــود
[ .]41در واقــع خودکارآمــدی اثــر متغیرهــای دیگــر بــر رفتارهــای
بهداشــتی را میانجــی گــری میکنــد [ .]18در مطالعــات کارآزمایــی
بالینــی نیــز نشــان داده شــده کــه برنامههــای ارتقــاء خودکارآمــدی
تاثیــرات مفیــدی داشــتهاند و بــر نقــش خودکارآمــدی بــه عنــوان
شــاخص مهــم در تغییــر رفتارهــای تغذیــهای تاکیــد کردهانــد
[ .]44-42مطالعــات بســیاری از جملــه مطالعــات مروتــی و پیمــان
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و  Gomes Guedesنیــز تأثیــر برنامههــای آموزشــی جهــت ارتقــاء
خودکارآمــدی بــرای داشــتن رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت را
نشــان دادنــد [ .]45 ,43 ,38محمــدی و همــکاران نیــز آمــوزش بــر
اســاس الگــوی پنــدر را موجــب افزایــش خودکارآمــدی دانســتند کــه
دلیــل آن را ،آگاهــی از موانــع و راهکارهــا و بــه موجــب آن افزایــش
انگیــزه و درک حمایتهــای اجتماعــی گــزارش کردنــد [ ]24امــا
نتایــج مطالعــه  Kinslerبــر خــاف ایــن یافتههــا بــود کــه نشــان
داد نمــره خودکارآمــدی پــس از مداخــات آموزشــی کاهــش یافــت
کــه شــاید در ارتبــاط بــا روش آمــوزش باشــد [ .]46گرچــه میانگیــن
نمــره ســازه خودکارآمــدی درک شــده در ایــن مطالعــه در ســطح
نامطلوبــی بــود امــا خودکارآمــدی درک شــده بــه عنــوان یکــی از
پیــش بینــی کنندههــای مؤثــر بــر رفتــار تغذیــهای ســالم بــود،
بنابرایــن تقویــت باورهــای کنتــرل ســامتی و خــود کنترلــی بــه
منظــور تغییــر در رفتــار ضــروری میباشــد.
میانگیــن نمــره ســازههای تاثیرگذارنــده هــای فــردی در ســطح
متوســطی بــود .بــا توجــه بــه اینکــه بررســیها نشــان داده اگــر
فــرد نگــرش مثبتــی بــه انجــام رفتــار داشــته باشــد و افــرادی کــه
از نظــرش مهــم هســتند اجــرای رفتــار توســط او را تأییــد نماینــد
آنــگاه قصــد میکنــد رفتــار مذکــور را انجــام دهــد [ .]47میتــوان از
تأثیــر نگــرش اطرافیــان نزدیــک فــرد و معیارهــای انجــام یــک کار از
ســوی افــراد خــاص تــا حــدودی بــه تغییــر رفتــار در افــراد پرداخــت.
در ایــن مطالعــه بیشــترین افــراد تأثیــر گذارنــده و تشــویق کننــده
بــه ســمت داشــتن رفتــار تغذیــهای ســالم در زنــان در قســمت
هنجارهــای بیــن فــردی ،پرســتار و پزشــک بــود و در قســمت
الگوســازی بیــن فــردی فرزنــدان و همســر بودنــد ایــن نتیجــه
بــر نقــش مهــم حمایــت اجتماعــی در پیــروی از رفتارهــای ارتقــاء
ســامت تاکیــد میکنــد ،بنابرایــن عــدم پذیــرش و همراهــی همســر و
حتــی فرزنــدان در تغییــرات صحیــح شــیوه زندگــی میتوانــد از موانــع
پیــروی از رفتارهــای ارتقــاء ســامتی بــه شــمار رود.
میانگیــن نمــره ســازه تأثیــر گذارنــده هــای موقعیتــی در ســطح
نامطلوبــی بــود و ایــن نتایــج در ایــن مطالعــه نشــان دهنــده درک
و شــناخت پاییــن شــخص از هــر موقعیــت یــا زمین ـهای اســت کــه
میتوانــد تســهیل کننــده یــا بازدارنــده رفتــار او باشــد .در ایــن
مطالعــه همبســتگی معنــاداری بیــن تأثیــر گذارنــده هــای موقعیتــی
بــا رفتارهــای تغذیـهای وجــود نداشــت کــه بــا نتایــج مطالعــه بهمــن
پــور همســو بــود امــا بــا نتایــج مطالعــه رحیمــی همخوانــی نداشــت
[ .]18 ,14در ایــن پژوهــش بیشــترین مکانــی کــه زنــان مــورد
مطالعــه در آن توانســته بودنــد رفتــار تغذیـهای ســالم داشــته باشــند
محیــط خانــه بــود .میانگیــن نمــره ســازه تعهــد بــه طــرح عمــل در
ســطح متوســطی بــود ایــن یافتــه بــا نمــره ســازه تعهــد بــه طــرح
عمــل قبــل از مداخلــه در مطالعــه تیمــوری و همــکاران در رابطــه

خداویسی و همکاران
بــا فعالیــت فیزیکــی نوجوانــان همســو بــود .همچنیــن بیــن تعهــد
بــه عمــل و رفتــار تغذی ـهای همبســتگی مثبــت و معنــاداری وجــود
داشــت بدیــن معنــا کــه هرچــه میــزان تعهــد بــه برنامــه ریــزی
بــرای انجــام رفتــاری بــدون توجــه بــه محدودیتهــا ،شــرایط
و امکاناتهــا بیشــتر باشــد احتمــال بــروز آن رفتــار نیــز بیشــتر
میشــود و در رســیدن بــه آن هــدف موفقتــر رفتــار میکننــد
[.]48
بــا توجــه بــه نتایــج آنالیــز رگرســیون ،بیــن متغیرهــای دارای
همبســتگی معنــی دار بــا رفتــار تغذیــهای ســازههای تعهــد بــه
عمــل ،احســاس مثبــت مرتبــط بــا رفتــار ،خودکارآمــدی درک شــده
و موانــع درک شــده ،توانســتند  %82رفتــار تغذیــهای را در زنــان
پیــش بینــی کننــد کــه درصــد قابــل توجهــی میباشــد.
از جملــه محدودیتهــای ایــن مطالعــه ایــن بــود کــه مشــاهده
عینــی رفتارهــای تغذیـهای امــکان پذیــر نبــود ،لــذا جهــت بررســی
رفتــار از پرسشــنامه اســتفاده شــد کــه بــه صــورت خــود گــزارش
دهــی بــود کــه ایــن امــر میتوانــد توصیــف نادرســت برخــی
از متغیرهــای گــزارش شــده را در بــر داشــته باشــد .همچنیــن
جمــع آوری نمونههــا تنهــا از یــک مرکــز درمانــی و بــه صــورت
غیــر تصادفــی بــود کــه تعمیــم دهــی نتایــج را کاهــش میدهــد .در
ایــن خصــوص ،انجــام تحقیــق در محــدوده وســیعتر پیشــنهاد مــی
گــرد .از طرفــی خســتگی و بــی حوصلگــی زنــان میتوانســت در
دقــت آنهــا در پاســخگویی تأثیــر بگــذارد کــه کنتــرل ایــن امــر تــا
حــدودی خــارج از عهــده پژوهشــگر بــود .لــذا برخــی ســؤاالت کنترلی
در پرسشــنامه گنجانیــده شــده بــود ،کــه موجــب صحــت برخــی
اطالعــات تکمیل شــده بود.
نتیجه گیری
بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه کــه بــر اســاس مــدل پنــدر
ســازههای مؤثــر بــرای تغییــر رفتــار تغذیــهای زنــان را مشــخص
کــرده و بــا توجــه بــه وضعیــت نامطلــوب رفتــار تغذی ـهای زنــان در
ایــن مطالعــه و نقــش مهــم آنــان در حفــظ ســامت ســایر اعضــای
خانــواده ،لــزوم توجــه بــه ایــن قشــر از جامعــه بــه عنــوان یــک گــروه
هــدف مناســب بــرای ارتقــاء رفتــار تغذیـهای و در کل ارتقاء ســامت
احســاس میشــود .لــذا بایــد آگاهــی زنــان را در زمینــه رفتارهــای

تغذیــهای مطلــوب بــاال بــرد و رفتارهــای نامطلــوب را کاهــش داد.
افزایــش آگاهــی تغذیـهای و تغییــر نگــرش افــراد نســبت بــه مقولــه
تغذیــه منجــر بــه تغییــر رفتــار میشــود ،کــه ایــن امــر بــه وســیله
بررســی وضعیــت رفتــار و برنامــه ریــزی مبتنــی بــر نیــاز ســنجی و
بــر پایــه تئــوری پنــدر کــه الگویــی جهــت برنامــه ریــزی مداخــات
در راســتای بهبــود رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت اســت ،تحقــق
مییابــد .بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه کــه ســازههای مؤثــر
جهــت تغییــر رفتــار تغذی ـهای زنــان مــورد مطالعــه را پیــش بینــی
کــرد ،توصیــه میشــود در برنامــه ریــزی بــرای اجــرای مداخــات
ارتقــاء دهنــده رفتــار تغذیــهای در زنــان بایــد بــر اســتراتژیهای
افزایــش خودکارآمــدی ،تعهــد بــه عمــل و احساســات مثبــت مرتبــط
بــا رفتــار و کاهــش موانــع درک شــده بیشــتر تأکیــد نمــود.
البتــه بایــد بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه در آمــوزش تغذیــه،
مســأله فرهنــگ جوامــع نقــش مهمــی دارد و عــادات غذایــی و رفتــار
افــراد در جوامــع مختلــف ،متفــاوت اســت لــذا انجــام پژوهشهــای
تکمیلــی در زمینــه تغذیــه بــا اســتفاده از ایــن تئــوری در ســایر
ردههــای ســنی و اقشــار مختلــف جامعــه و در مناطــق مختلــف بــا
توجــه بــه تفــاوت در رفتارهــا و نیازهایشــان پیشــنهاد میشــود تــا
بــا در نظرگرفتــن تمــام عوامــل تاثیرگــذار ،آمــوزش موثــری داده
شــود .همچنیــن پیشــنهاد میشــود کــه تحقیقاتــی بــا اســتفاده
از ایــن تئــوری جهــت پیــش بینــی عوامــل مؤثــر بــر ســایر ابعــاد
رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت از جملــه فعالیــت فیزیکــی انجــام
شــود تــا بتــوان بــا تدبیــر بیشــتری مداخــات مــورد نیــاز و موثرتری
را طراحــی نمــود.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه بخشــی از پایــان نامــه مقطــع کارشناســی ارشــد پرســتاری
بهداشــت جامعــه تحــت عنــوان «بــه کار گیــری مــدل ارتقــاء ســامت
پنــدر بــر بهبــود رفتــار تغذی ـهای زنــان بــا وزن بــاال مراجعــه کننــده
بــه درمانگاههــای بیمارســتان فاطمیــه شــهر همــدان» در ســال 1393
اســت کــه بــا حمایــت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی
درمانــی همــدان اجــرا شــده اســت .از اســاتید ،مســئولین محتــرم و
شــرکت کننــدگان در مطالعــه کــه در اجــرای ایــن پژوهــش کمــال
همــکاری را داشــتهاند ســپاس گــزاری میگــردد.
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Abstract
Introduction: Changes in lifestyle and dietary habits of people with increased use of
unhealthy foods and reduction of physical activity has resulted in a high prevalence of
overweightness and obesity in women. This study aimed to determine the dietary behavior
status and its predictors based on the Pender`s health promotion model constructs among
overweight women.
Methods: This descriptive-analytical study was carried out on 484 women with a body
mass index greater than 25, who were selected through convenience sampling. The study
population included all women with high weight, referred to the Fatemieh hospital clinics
of Hamedan, during year 2014. Data were collected using questionnaires, Pender`s model
constructs and dietary behavior. Statistical analysis of the data was performed by the SPSS
(version 16) software and statistical tests were correlation and regression analysis.
Results: The average age of the overweight women was 38.29±9.01 years and mean
Body Mass Index (BMI) was 29.2 ± 2.28 (kg/m2). In this study, mean dietary behavior
in women was undesirable (38.7 ± 12.05). Results of regression analysis showed that the
82% of the variability in dietary behavior of the overweight women was predicted by the
following structures: perceived benefits, perceived barriers, negative feelings associated
with behavior, self-efficacy and commitment to a plan of action (R2 = 0.82, F = 12.75, P
< 0.001).
Conclusions: The feeding behavior of women was unacceptable. According to the
important role of women in maintaining the health of other family members, they need to
raise their awareness of nutritional behaviors and reduce undesirable behaviors. Therefore,
based on the results of this study it is recommended to plan feeding behavior intervention
strategies for women, which should emphasize to increase self-efficacy, positive feelings
associated with behavior and commitment to a plan of action and reduce perceived barriers.

