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 پایش نشریه

 381-391صص  1398 شهریورـ  مرداد، چهارم، شماره هجدهمسال 

 15/5/1398تاریخ پذیرش مقاله: 

 [98 شهریور 4 -يك پيش از انتشار]نشر الکترون

 

 چكيده

های زیادی برای مادر و جنين همراه است.  کمبود مواد غذایی مفيد به ویژه دریافت ناکافی ميوه و سبزیجات با ابتالء به بيماری مقدمه:

اجتماعی آلبرت بندورا است. مطالعه  ای، نظریه شناختی بينی و بيان رفتارهای تغذیه های مورد استفاده برای پيش ترین نظریه یکی از کارآمد

 انجام شد.  حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش بر مبنای نظریه شناختی اجتماعی بر دریافت ميوه و سبزی زنان باردار

شاهد  نفر از زنان باردار که به طور تصادفی در دو گروه آزمون و 90مطالعه حاضر یك مطالعه نيمه تجربی بود که روی  روش کار:مواد و 

ها، پرسشنامه ای شامل اطالعات فردی و سواالت مرتبط با نظریه شناختی اجتماعی و  قرار گرفتند، انجام شد. ابزار گردآوری داده

ماه بعد از مداخله آموزشی تکميل  3گویه( بود، که در  سه زمان قبل، بالفاصله و  20)چك ليست بسامد خوراکی کيفی FFQپرسشنامه 

 مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. SPSSه دست آمده به وسيله نرم افزار گردید. اطالعات ب

(. همچنين در گروه p<05/0بعد از آموزش ميزان آگاهی، خودتنظيمی و انتظار پيامد در گروه مداخله افزایش معنادار داشت) ها: یافته

 (.p<05/0()1/4±1/4وزش افزایش معنی دار داشت )مداخله ميزان دریافت ميوه و سبزی بالفاصله بعد از آموزش نسبت به قبل از آم

طراحی و اجرای برنامه آموزشی بر اساس نظریه شناختی اجتماعی می تواند تاثير مثبتی در اصالح الگوی مصرف  نتيجه گيری:بحث و 

 ميوه و سبزیجات در زنان باردار داشته باشد.

 ار، بارداریو سبزی، زنان بارد نظریه شناختی اجتماعی، ميوه کليدواژه:
 

 IR.mums.rec.1394.569 کد اخالق:

                                                           
 مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد: پاسخگو نویسنده 

E-mail: taghipourA@mums.ac.ir 
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دوران بارداری یکی از مهمترین و پر مخـاطره تـرین دوران زنـدگی    

مادر وجنين اسـت کـه از لحـاه بهداشـتی و اجتمـاعی بـرای فـرد،        

.کمبـود مـواد غـذایی    ]1[خانواده و جامعه دارای اهميت باالیی است

سبزیجات با ابتالء به بيماریهـای   مفيد به ویژه دریافت ناکافی ميوه و

. سالمت مادر و نوزاد، یکی ]2[زیادی برای مادر و جنين همراه است

بـود. پـژوهش    2010از اولویت های پروژه ی سالمتی مردم در سال 

های اخير، حاکی از آن است که یکی از عوامل مهم و تاثير گـذار در  

ناشـی از اخـتالالت    ایجاد بيماریهای قلبی، فشار خون، دیابـت و ....، 

ایجاد شده در رشد و تکامل دوران جنينی و شيرخواری است و ایـن  

اختالالت سبب تغييرات دراز مدت در فيزیولوژی و متابوليسـم فـرد   

. شواهد نشان می دهد که کمبود مواد مغذی دریافتی ]3[می شوند 

در طول دوران بارداری عالوه بر کم وزنی مشکالت دیگری مانند کم 

ی، کرتينيسم، نقص لوله های عصبی جنين، شـبکوری، نقـایص   خون

مـادرزادی، پـارگی جفـت، پــره اکالمهسـی، هـایهر پاراتيرو يدیســم،      

 محدودیت رشد داخل رحمی، کاهش ایمنی بدن و .... همراه اسـت  

سـالمت جهـان،    ن. همچنين بر اساس نتـای  تحقيقـات سـازما   ]4[

بر اثـر بيماریهـای    نفر از زنان 600000مشخص شده که نزدیك به 

. زایمان زود رس، یکی از عوارض مهم ]3[دوران بارداری، می ميرند 

درصد از حاملگی ها رخ مـی   5-10دوران بارداری است و در حدود 

دهد و بـه عنـوان عامـل خطـر دو سـوم از مـرر و ميرهـای دوران        

درصد مـادران بـاردار دچـار     7. حدود ]5[بارداری محسوب می شود

درصد دچار فشار خـون بـارداری و    10-15بارداری و  عارضه دیابت

  .]6[پيامدهای مربوط به آن می شوند

با وجود مزایای باالی مصرف ميوه و سـبزیجات، برخـی از محققـان    

کمبود مصرف این گروه غذایی را از چالش هـای تغذیـه در مـادران    

. امروزه بسياری از مطالعـات بـه نقـش مهـم     ]7[باردار بر شمرده اند

یافت کافی این گروه غذایی در پيشـگيری از بيماریهـای مـزمن از    در

جمله بيماریهای قلبی عروقی ، انـوا  سـرطان هـا، دیابـت و چـاقی      

واحـد   3-4سازمان سالمت جهان مصرف روزانه  .]8[اشاره می نماید

واحد از گـروه سـبزیها را بـرای زنـان بـاردار       4-5از گروه ميوه ها و 

 .]10[پيشنهاد می کند

 یمادران در دوران باردار يازمورد ن یارا ه آموزشها يزانمق آمار، طب

. ]12[نيسـت در حـد کـامال مطلـوب     یطبق برنامه استاندارد مراقبت

کسب اطالعات الزم در رابطه با عوامل موثر بر مصرف ميوه و سبزی 

تواند به بهبود رفتار مادران در رابطـه بـا دریافـت     در زنان باردار، می

گروه غذایی، با هدف افزایش پيامدهای مطلـوب آمـادگی،   بهينه این 

. رفتار تغذیه ای از جمله مباحث چند عليتـی  ]2[کمك فراوانی کند

مرتبط با سالمت اسـت و تـاثير مهمـی بـر سـالمت دارد. بـرای اثـر        

گذاری بر این رفتار باید عوامل موثر و توانمندیهای افراد شناسایی و 

. سهس سایر عوامـل مداخلـه گـر بـا     ویت و موانع کمرنگ تر شوندقت

تعيين اولویت مشخص و بـه نحـو مناسـب همگـام بـا برنامـه هـای        

سالمت در جهت ارتقای رفتار تغذیه ای به کار گرفته شود. بـه نظـر   

می رسد برنامه های آموزشی رای  در نظام های بهداشـتی درمـانی،   

نيازمنـد  قابليت اثر بخشی مطلوب بر رفتارهای تغذیه ای را ندارند و 

مداخالت اساسی از جمله استفاده از آموزش های مبتنی بر نظریـه،  

و مدل های مناسـب هسـتند، چـرا کـه نظریـه هـا دارای پتانسـيل        

عظيمی در افزایش اثر بخشی برنامه های آمـوزش سـالمت هسـتند.    

یکی از کارآمد ترین نظریه های مورد اسـتفاده بـرای پـيش بينـی و     

نظریه شـناختی اجتمـاعی آلبـرت بنـدورا      بيان رفتارهای تغذیه ای،

 .]13[است

نظریه شناختی اجتماعی تاکيد دارد که خصوصيات فردی و محيطی 

بر رفتار تاثير می گذارند. همچنين این نظریه اعتقاد به تقابـل هـای   

دوسویه شخص، رفتار و محيط دارد. نظریه شناختی اجتماعی ضمن 

در شـکل گيـری رفتـار،     بيان عوامل پيش بينی کننده و اصول موثر

، در ]14[راهکارهایی را در جهت ایجاد تغيير رفتـار ارا ـه مـی دهـد    

حاليکه بيشتر مدل های ارتقای سـالمت فقـط پـيش بينـی کننـده      

رفتار سالم هستند و نمی تواننـد چگـونگی تغييـر رفتـار سـالمت را      

توضيح دهند. در واقع این نظریه تالش کرده است هـم پـيش بينـی    

و هم اصولی را که آن رفتارها شکل می گيرند و چگـونگی  کننده ها 

انگيزش و هدایت و قادر سازی افراد را بـرای تطـابق بـا رفتـار ارتقـا      

 . ]13[دهنده سالمت و کاهش ناتوانی در آنها را معرفی کند

و جامعه پژوهش شامل  پژوهش حاضر یك مطالعه نيمه تجربی بوده

ه کننده به مراکز جامع سالمت حاشيه شهر مشهد زنان باردار مراجع

 معيـار  انحـراف  و ميـانگين  بـه مقـادیر   توجـه  بـا  نمونـه  بود. حجم

 در آموزشـی  مداخلـه  بعـد از  و قبـل  رفتارمصـرف ميـوه و سـبزی   

 80 معـادل  آزمـون  تـوان  نظرگـرفتن  در با و ]15[گذشته مطالعات

 گروه هر در نفر 45 نهایی درصد، نمونه 95حدود اطمينان و درصد

 یآور جمـع  جهـت  مطالعـه  نیا درتعيين گردید.  نفر 90 مجموعاً و

 مرکـز  .دیـ گرد اسـتفاده سـاده   یتصـادف  یريگ نمونهروش  از ها داده
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  و  همکاران علی تقی پور                                                                                                                               ...      تاثير مداخله آموزشی مبتنی

خدمات جـامع سـالمت    گاهیپا 14 یدارا مشهد كی شماره بهداشت

ـ   اسـت شهر  هيدر محدوده حاش مرکـز بـه    4مراکـز   نیـ ا نيکـه از ب

 بـه  مرکـز،  4 نیـ ا نيب از سهس و ،دشساده انتخاب  یصورت تصادف

مرکز به عنوان گروه  2و  شاهدمرکز به عنوان گروه  2 یتصادف روش

ـ  خیتوجه بـه تـار   باکه  یباردار زنان. شدندآزمون انتخاب  روز  نياول

ـ   توجهبا  خیتار نیو در صورت عدم وجود ا یقاعدگ نیآخر  نيبـه اول

و در  داشـتند ر قـرا  یبـاردار  8-14هفتـه   درانجام شده  یسونوگراف

 كيـ الکترون یپرونـده بهداشـت   یمراکز جامع خـدمات سـالمت دارا  

 تعـداد  نسـبت  بـه  و تعيين و انتخـاب شـدند  سامانه  قیبودند، از طر

ـ . دیـ مرکز مشخص گرد هر یها نمونه تعداد ،انمراجع  بـه  نفـر  نياول

 قـرار  شـاهد  گـروه  در بعـد  نفـر  و آزمـون  گـروه  در یتصـادف  صورت

 ريتـاث  یرهـا يتوجه به عدم وجود اخـتالف در متغ  امر با نی. اندگرفت

معيارهای ورود بـه مطالعـه شـامل رضـایت افـراد       گذار انجام گرفت.

برای شرکت در مطالعه، ایرانی و مسلط به زبان فارسی، سن بارداری 

هفتــه، عــدم ســابقه بيماریهــای مــزمن ماننــد دیابــت، فشــار  14-8

، گوارشـی، نـاراحتی   خون)اکالمهسی، پره اکالمهسی(، بيماری قلبـی 

معده، یبوست مزمن، بنا بر اظهارات خود بيمار بود. معيارهای خروج 

از مطالعه نيز شامل بروز یـا هرگونـه اشـکال یـا بيمـاری خـا  در       

بارداری فعلی نظير: خـونریزی، پـارگی کيسـه آب، اکالمهسـی، پـره      

اکالمهسی، دیابت، سقط جنين، غيبـت بـيش از یـك جلسـه، افـراد      

 های غذایی خا  و ویار شدید حاملگی بود.تحت رژیم

مرحله  قبل از شرو  مداخله آموزشی، بالفاصله بعد  3اطالعات طی 

داده  گـردآوری  ماه بعد جمع آوری گردید. ابزار 3از انجام مداخله و 

 شـناختی،  جمعيـت  بخش؛ مشخصات سه شامل پژوهش این در ها

و پرسشـنامه   اجتماعی شناختی های نظریه سازه به مربوط سؤاالت

رفتــار مصــرف ميــوه و ســبزی بــود. مشخصــات جمعيــت شــناختی 

اطالعات فردی و خانوادگی مانند سن مـادر، وضـعيت تاهـل، سـطح     

تحصيالت، شغل، ميزان درآمد، وضـعيت محـل سـکونت، مهمتـرین     

 شـناختی  نظریـه  هـای  منبـع آموزشـی را در برمـی گرفـت. سـازه     

صفر برای جواب غلط یـا  گویه آگاهی )امتياز  5بر  مشتمل اجتماعی

گویه انتظـار پيامـد)با    2نمی دانم و امتياز یك برای جواب صحيح(، 

گویـه ارزش   3گزینه ای از کامال مخالف تا کامال موافـق(،   6مقياس 

 8گزینه ای از کـامال مخـالف تـا کـامال موافـق(،       6پيامد) با مقياس 

تـا  گزینـه ای از هرگـز    4گویه خود کارآمـدی وظيفـه )بـا مقيـاس     

گزینـه   3گویه خودکارآمدی غلبه بر موانع ) بـا مقيـاس    4هميشه(، 

گزینـه   4گویه خودتنظيمی )با مقيـاس   5ای از موافقم تا مخالفم(، 

گزینـه ای از   4)با مقياس  گویه دسترسی 3ای از هرگز تا هميشه(، 

گزینـه ای   4)با مقيـاس   گویه حمایت اجتماعی 4هرگز تا هميشه(، 

 4)بـا مقيـاس    گویـه یـادگيری مشـاهده ای    6(، از هرگز تا هميشـه 

گزینـه   4گویه مهارت) بـا مقيـاس    2گزینه ای از هرگز تا هميشه(، 

 4گویـه سـازگاری عـاطفی )بـا مقيـاس       11ای از هرگز تا هميشه(، 

 روز در هفته( بود.   5-7درجه ای از یك روز در هفته تا 

وری مـورد  روایی پرسش نامه با شيوه های روایی محتوا و روایـی صـ  

سنجش قرار گرفت. به این ترتيب که پرسش نامه با توجه به منـابع  

و کتب معتبر تهيه شد. مقـدار آلفـای کرونبـاخ در مطالعـه      ]16،8[

 ]16[مورد تایيد قرار گرفت و در مطالعه هاشمی  86/0 ]8[نجيمی 

 78/0تـا   48/0پایداری درونی بخـش هـای مختلـف پرسشـنامه از     

مطالعه، جهت بررسی روایی صوری و محتـوا یـی   متغير بود. در این 

نفر از اساتيد و متخصصان آموزش بهداشـت بـه صـورت     20نظرات 

حضوری و مکاتبه ای اخـذ و نظـرات ایشـان در رابطـه بـا سـادگی،       

مرتبط بودن، وضوح، اهميت و ضرورت جمـع آوری گردیـد و طبـق    

مرحله  نتای  به دست آمده تغييراتی در پرسشنامه اعمال گردید. در

باز آزمـون و روش   -بعد، برای محاسبه ضریب پایایی از روش آزمون

 -محاسبه آلفای کرونبـاخ اسـتفاده گردیـده اسـت. در روش آزمـون     

نفر از زنان باردار )به غير از گروه  40اختيار  دربازآزمون، پرسشنامه 

هفتـه بعـد پرسشـنامه مجـددا      2مطالعه( جهت تکميل قرار گرفت. 

د تکميل گردید و نمرات به دسـت آمـده در طـی دو    توسط این افرا

مرحله آزمون با هم مقایسه شد. ضریب آلفای کرونباخ برای آگـاهی  

، 81/0، خود تنظيمـی  91/0، ارزش پيامد 81/0، انتظار پيامد 85/0

، 89/0، خودکارآمــدی غلبــه بــر موانــع 89/0خودکارآمــدی وظيفــه 

مشــاهده ای ، یــادگيری 70/0، حمایــت اجتمــاعی 84/0دسترســی 

 ، مورد تایيد قرار گرفت.84/0، سازگاری عاطفی 72/0، مهارت 75/0

برای ارزیابی مصرف ميوه و سـبزی از پرسشـنامه اسـتاندارد بسـامد     

 20استفاده گردیـد. ایـن پرسشـنامه شـامل      ]35[ (FFQ)خوراکی

گروه مواد غذایی ميوه و سبزیجات بود که با گزینـه هـای    2گویه از 

رف در روز، تعداد دفعات مصرف، در هفته و یا عدم تعداد دفعات مص

مصرف برای سنجش بار مصرف هـر گـروه غـذایی اسـتفاده گردیـد.      

 60جلسـه آموزشـی    4مداخله آموزشی در گروه آزمـون بـه ميـزان    

هفته برگزار گردید.  2روز در هفته طی مدت  2دقيقه ای به صورت 

اجتمـاعی  -ی در این جلسات که بر اساس سازه های نظریـه شـناخت  

طراحی شده بود، آموزش مادران برای افزایش دریافت ميوه و سبزی 

با تاکيد بر سازه های آگاهی، انتظار پيامد، ارزش پيامد، دسترسـی ،  
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کـه طبـق مطالعـات انجـام شـده در      )خود تنظيمی و خودکارآمدی 

از قدرت پيش بينی کننـدگی بيشـتری برخـوردار     ]17،14[گذشته

 .(بودند

حليل داده ها پس از بررسی وضعيت انجام شد. ابتدا نرمال تجزیه و ت

اسـميرنوف بررسـی    -بودن توزیع متغيرها توسط آزمـو کولمـوگراف  

شد. جهت آناليز داده های کيفی در ابتدای مداخلـه از آزمـون کـای    

دو )و در صورت نياز آزمون دقيق فيشر( استفاده شد. جهت مقایسه 

ه قبـل و بعـد از مداخلـه در    ميانگين متغيرهـای کمـی در هـر گـرو    

صورت نرمال بودن متغير از آزمون تی زوجی و در صورت غير نرمال 

بودن از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. در مقایسه داده هـای کمـی   

بين دو گروه آزمون و شاهد قبل و بعد از مداخله در داده هـایی کـه   

صـورت   از توزیع نرمال تبعيت می کردند از آزمون تی مسـتقل و در 

غير نرمال بودن توزیع از آزمـون مـن ویتنـی اسـتفاده شـد. جهـت       

بررسی روند تغييرات متغيرهای نرمال از تحليل اندازه های تکـراری  

و در صورت نرمال نبودن از آزمون فریدمن استفاده شد. آنـاليز داده  

صورت گرفـت. معنـاداری داده    IBM SPSSها بر اساس نرم افزار 

مالحظات اخالقی در نظـر   در نظر گرفته شد. >p 0.05ها در سطح 

گرفتــه شــده در پــژوهش مــذکور شــامل کســب مجوزهــای الزم از 

دانشگاه علوم پزشك مشهد برای حضـور در مراکـز خـدمات جـامع     

ــا    ــدگان بــ ــرکت کننــ ــوا شــ ــه حقــ ــرام بــ ــالمت، احتــ  ســ

 

محرمانه ماندن اطالعـات آنهـا، توجيـه شـرکت کننـدگان در مـورد       

ظر و قا ل شدن حق خروج بـرای کسـانی کـه    اهداف پژوهش مورد ن

 تمایل به همکاری نداشتند، بوده است.

سـال و در گـروه    1/25 ± 2/6ميانگين سنی زنان در گروه مداخلـه  

تی مسـتقل   آزمونبا توجه به نتيجه  سال بود.  6/24 ± 4/6کنترل 

دار  ، توزیع سنی زنـان بـاردار در دو گـروه تفـاوت معنـی     دو گروهی 

(. همچنين با توجه به آزمونهای پارامتریك انجـام  p>05/0نداشت )

شده، نتای  پژوهش نشـان داد کـه اخـتالف معنـادار بـين دو گـروه       

مداخله و کنترل، از نظر سطح تحصيالت، وضـعيت اشـتغال، سـطح    

درآمد، وضعيت محل سـکونت و مهمتـرین منبـع آموزشـی، وجـود      

 (2)جدول (.<05/0pندارد )

دست آمده در جدول شماره یك ، ميزان مصرف ميوه  طبق نتای  به

و سبزیجات در گروه مداخله بالفاصله پس از آموزش در مقایسـه بـا   

مـاه   3(، در حاليکه 1/4±1/4ابتدای مطالعه افزایش معنی دار دارد )

بعــد از آمــوزش ميــزان مصــرف ميــوه و ســبزیجات کمــی کــاهش  

درون گروهــی،  (. عـالوه بـر ایــن از نظـر تغييـرات    9/3±6/3داشـت) 

تغييرات ميزان دریافت روزانه ميوه و سبزی در گروه مداخله معنـی  

 (3)جدول (.<05/0دار بوده است)
 

 مصرف  ميوه و سبزی در زنان باردار ی: برنامه مداخله آموزشی جهت ارتقا1جدول 

 های تئوری شناختی اجتماعی سازه فعاليت  

 

 اول
ونگی آشنایی با گروه ميوه و سبزیجات و چگ

 محاسبه سهم های غذایی

 آشنایی با هرم غذایی و گروه ميوه و سبزیجات

 تهيه چك ليست پایش روزانه

 آشنایی با نحوه تکميل چك ليست پایش روزانه

 انتظار  پيامد -آگاهی

 ، ارا ه موانع موجود با روش بارش افکار ارا ه فواید مصرف ميوه و سبزیجات اهميت مصرف ميوه و سبزیجات دوم

 ارا ه رفتارهای جایگزین از طریق بحث گروهی ، ارزیابی چك ليست پایش روزانه مادران

 ارزش و انتظار پيامد

 خودتنظيمی –خودکار آمدی 

 استفاده از تجربيات مادران سوم

ارا ه راهکارهای افزایش دسترسی به ميوه و 

 سبزیجات

از تجربيات مثبت مادران  بررسی چك ليست پایش روزانه و تشویق کالمی مادران، استفاده

در تبعيت از رژیم غذایی حاوی ميوه و سبزیجات با بحث گروهی و ارا ه گزارش، ارا ه 

 راهکارهای افزایش دسترسی مادران به ميوه و سبزی از طریق سخنرانی و پرسش و پاسخ

 دسترسی -خودکارآمدی

تهيه و تجربه یك ميان وعده با ميوه و  چهارم

 سبزیجات

 

 ا تهيه یك وعده غذایی حاوی ميوه و سبزیجاتآشنایی ب

 آماده سازی یك ميان وعده همراه مادران: ساالد ميوه و سبزیجات

 تعيين هدف توسط مادران برای افزودن یك واحد ميوه و سبزی به برنامه غذایی روزانه

 خودتنظيمی -خودکارآمدی
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  و  همکاران علی تقی پور                                                                                                                               ...      تاثير مداخله آموزشی مبتنی

 ه و کنترل: مقایسه متغيرهای جمعيت شناختی بين دو گروه مداخل2جدول 

 p-value کنترل      مداخله                       

   تعداد )درصد(  تعداد)درصد(       

 

 سطح تحصيالت

 *466/0  %( 2/22)10  %( 7/26)12 سواد خواندن و نوشتن

  %( 7/66) 30  %( 9/68)31 زیر دیهلم و دیهلم

  %( 1/11)5  %( 4/4)2 دانشگاهی

 

 شغل

 **361/0  %( 1/91) 41  %( 8/97)44 شاغل

  %( 9/8)4  %( 2/2)1 خانه دار

 

 سطح درآمد

   %( 8/37)17  %( 9/27)12 زیر یك ميليون

  %( 1/51)23  %( 1/65)28 بين یك تا دو ميليون *403/0

  %( 1/11)5  %( 0/7)3 باالی دو ميليون

   %( 4/84)38  %( 3/93)42 اجاره ای وضعيت سکونت

  %( 6/15)7  %( 7/6)3 ملکی ***180/0

 

 

منبع  مهمترین

 آموزشی

   %( 0/56)14  %( 4/46)13 مرکز بهداشت

 

421/0* 

  %( 0/4)1  %( 6/3)1 کارشناس تغذیه

  %( 0/4)1  %( 1/7)2 رادیو و تلویزیون

  %( 0/4)1  %( 1/7)2 کتاب، مجله و تلویزیون

  %( 0/32)8  %( 7/35)10 اطرافيان،خانواده و دوستان

Likelihood Ratio Test*         Fisher exact test**         Pearson Chi- Square test***                                                                     

 

 

 ماه  بعد از آموزش 3مداخله و کنترل قبل ، بالفاصله وزنان باردار در دو گروه  ميانگين و انحراف معيار ميزان دریافت ميوه و سبزی: 3جدول

 دریافت ميوه و               گروه          

 سبزی در روز              

 مداخله                

 

 p-value آماره آزمون  کنترل               

   تعداد )انحراف معيار(  ميانگين تعداد )انحراف معيار ( ميانگين

 0834++ -21/0 45 8/3(  7/3)  45 0/4( 1/4)  ی مطالعهابتدا

 ++787/0 -27/0 45 3/3( 4/2)  45 1/4( 1/4)  بالفاصله بعد از مداخله آموزشی

 ++ 138/0 -8/1 45 7/2(  9/1)  45 9/3(  6/3)  سه ماه بعد از مداخله آموزشی

       1/6  4/7  آماره آزمون 

p-value                      **025/0 046/0**       

Friedman test   ++         Mann Whitney **                                                                                                                  

 

 گيري بحث و نتيجه

يوه طبق نتای  به دست آمده از مطالعه حاضر ميزان مصرف روزانه م

و سبزیجات در گروه آزمون، بالفاصله بعد از آمـوزش در مقایسـه بـا    

قبل از آموزش افزایش معنـی دار یافـت. اگرچـه در ميـزان مصـرف      

ماه بعـد از آمـوزش بهبـود معنـی دار مشـاهده نشـد، امـا         3مرحله 

مداخله طراحی شده بر اساس نظریـه شـناختی اجتمـاعی ازشـدت     

ه احتمال زیاد ناشی از تغييـرات  کاهش مصرف در گروه مداخله که ب

فصل و کاهش تنو  این گروه غذایی است، پيشگيری کرده است. در 

که تاثير آموزش  ]18[مطالعه انجام شده توسط عباسيان و همکاران

بر دریافت ميوه و سبزی دانش آموزان را بررسی کرده بودند، ميـزان  

نسـبت بـه    مصرف ميوه و سبزیجات در پایان مطالعه در گروه آزمون

گروه شاهد بيشتر بود که با نتای  مطالعه حاضـر هـم جهـت اسـت.     

بـا   ]19[و همکاران يرزادهحاصله از مطالعه انجام شده توسط پ ی نتا

دانـش   ای یـه و عملکـرد تغذ  یبـر آگـاه   یبرنامه آموزشـ  يرعنوان تاث

 يـز ن ]12[فرد و همکـاران   یو کمال ییدوم راهنما یهآموزن دختر پا

 و يریانمطالعه بشـ  ی . طبق نتااستمطالعه حاضر  ی تان یدر راستا
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 یبر سـازه هـا   یمبتن یبرنامه آموزش ير، با عنوان تاث]20[همکاران 

زنان بـاردار   یا یهتغذ یرفتار ها یبر ارتقا یاجتماع یشناخت نظریه

دو  ينبـ  یبعد از مداخلـه آموزشـ   یجاتو سبز يوهمصرف م يانگينم

را نشان داد که هم جهت بـا   یعنادارگروه آزمون و کنترل اختالف م

خصـو    یـن توان در ا یکه م يلیدالل زا یکی. نيستمطالعه حاضر 

کـه   اسـت مطالعه  یو روش اجرا یعنوان کرد، تعداد جلسات آموزش

بــوده اســت.  يشــترب يریانتعــداد جلســات آمــوزش در مطالعــه بشــ

 یآموزشـها  یادآوریجهت  يامكدر مطالعه فوا از روش پ ينهمچن

 یـادآور مـاه بعـد از مداخلـه، برنامـه      یكو  یده شده استفاده گردارا 

 یــك یو روز یروز متــوال 10بــه مــدت  يامــكپ یــقاز طر یآموزشـ 

. در مطالعـه انجـام شـده    یـد به مادران گروه آزمون ارا ه گرد يامكپ

 یکـالس هـا   يرتاث یبا عنوان بررس ]10[و همکاران  یتوسط شاکر

بـاردار پـس از آمـوزش اخـتالف     زنـان   یا یـه بر رفتـار تغذ  یآمادگ

ـ  یجاتسـبز  و يـوه مصـرف م  يزانم يانگينم دو گـروه آزمـون و    ينب

 يل، دلداشتن یمطالعه حاضر همخوان ی کنترل معنادار بود که با نتا

داده ها باشد که در مطالعه  یبه علت ابزار گردآور یداختالف شا ینا

عتبـار  استفاده شـده اسـت کـه ا    ییساعته غذا 24 یادآمداز  یشاکر

 یگـر . از طـرف د ]16[دارد  ییغـذا  یافـت در یـابی ارز یبـرا  يشتریب

هفته قـرار   18-24مطالعه در سن  یندر ا یمادران باردار مورد بررس

در  یو جسـم  یزمان مادران از نظر روحـ  ینداشتند که  معموال در ا

 يـدا پ يـق خـود تطب  یفعلـ  یطقرار دارند و با شرا یمطلوبتر يتوضع

 یبـا عنـوان ارتقـا    يـز ن ]8[و همکـاران   يمیعه نجکرده اند. در مطال

و  يـوه در دانش آموزان اصـفهان مصـرف م   یجاتو سبز ميوهمصرف 

معنـادار نسـبت بـه     یشافزا یماه بعد از مداخله آموزش 3 یجاتسبز

توانـد بـه    یمطالعات مـ  ی قبل از مداخله داشته است. تفاوت در نتا

بـوده   ییه غـذا روز 3ثبـت   یـق اطالعات کـه از طر  یروش جمع آور

 ميـزان   حاضر، مطالعه در شده اعمال مداخله نتيجه در است، باشد.

 معنـادار  افـزایش  گـروه کنتـرل   یسـه بـا   مقا در مداخله گروه آگاهی

و مطالعـه   ]18[این نتيجـه بـا مطالعـه عباسـيان و همکـاران      .یافت

در مورد تاثير مـداخالت بـرای    همسو بود. ]20[بشيریان و همکاران

اهی و در نتيجه افزایش دریافـت ميـوه و سـبزی، برخـی     افزایش آگ

مطالعات تاثير مثبت و معنادار گزارش کرده اند و برخی دیگر ماننـد  

در دانش آموزان نروژی و بشيریان و  ]21[و همکاران Beerمطالعه 

در کودکان دبستانی همدان، به رغم افـزایش آگـاهی    ]20[همکاران

نکردنـد. در مطالعـه حاضـر نيـز     تغييری در ميزان دریافت، مشاهده 

افزایش معنادار آگاهی در گروه مداخله تنها با افزایش مصرف ميوه و 

 محيطـی  سبزی در مرحله بالفاصله بعد از آموزش همراه بود. عوامل

 اسـت،  سـبزیجات  و ميوه مصرف در مهم عوامل جمله از اقتصادی و

 .طلبد می را دولت های حمایت که

اران نيـز افـزایش معنـی دار نمـره سـواد      در مطالعه خـرازی و همکـ  

سالمت مادران باردار بالفاصله بعد از آموزش نسـبت بـه قبـل از آن    

بيانگر آن بود که مداخله آموزشی طراحـی شـده توانسـته اسـت در     

 . از]22[ارتقائ سطح سواد سالمت مادران باردار مـوثر واقـع شـود    

مداخله آموزشی در افزایش  تأثير حاضر مطالعه آوردهای دست دیگر

خود تنظيمی رفتار زنان بـاردار گـروه آزمـون در مقایسـه بـا گـروه       

در  ]24،23[های مطالعـات مشـابه    کنترل بود که این نتيجه با یافته

رسـد اسـتفاده از چنـد راهبـرد      این زمينه همخوانی دارد. به نظر می

س همزمان شامل تقویت در هنگام رفتار مطلـوب بـه ویـژه بـر اسـا     

هـای   گزارش مصرف ميوه و سـبزی روزانـه و همچنـين ارا ـه نمونـه     

های باردار شرکت کننده در مطالعـه   برنامه غذایی مناسب برای خانم

ای زنـان گـروه    حاضر منجر به بهبود خود تنظيمـی دریافـت تغذیـه   

 ]26[پـور   یمطالعه حاضر با مطالعه رجبعل ی نتامداخله شده است. 

 یاجتمـاع  یشـناخت  نظریهبر  یمبتن یآموزشمداخله  يربا عنوان تاث

 ی مطالعه نتا یننداشت. در ا یهمخوان ياناز مصرف قل يشگيریدر پ

قرار گرفته بـود   یفقط در دو مرحله قبل و بعد از آموزش مورد بررس

قرار نگرفته بـود کـه    یبررس وردبعد م یرفتار در زمان ها يگيریو پ

 يارهـای عمل، مع یگر افراد برامطالعه موثر باشد. ا ی تواند بر نتا یم

نداشته باشند و اهداف آنها ساده و قابـل   ییسطح باال يابیخود ارزش

 یو دلسـرد  یـاس  یافسردگ یباشد، کمتر دچار واکنش ها يابیدست

طبق نتای  به دست آمده در مطالعـه  شوند. یدر آغاز و تداوم رفتار م

گـروه  دار نمـره سـازه ارزش پيامـد در     حاضر، شـاهد کـاهش معنـی   

مداخله بعد از آموزش  نسبت به قبل از آن هسـتيم. نتـای  مطالعـه    

حاضر در رابطه با سازه ارزش پيامد با نتای  مطالعـه رجبعلـی پـور و    

ــاران ــو نيســت ]26[همک ــهمس ــ ين. همچن ــه بش و  يریاندر مطالع

 یا یـه تغذ یرفتارها يامدهایپ ينهارا ه مطالب در زم ]20[همکاران 

مـادر و   یغذا برا یسالمت یجنبه ها يتاهم یتتقو یقمناسب از طر

مادران بـاردار گـروه آزمـون در     يامدپ یباعث بهبود ارزش ها ينجن

مـذکور بـا    لعهمطا ی. علل عدم همخوانیدبا گروه کنترل گرد یسهمقا

تعداد کم جلسات و عدم اختصـا    يلبه دل تواند یمطالعات مشابه م

 راهبردهـای  کـن اسـت،  مم یـا به سازه مورد نظر باشد و  یزمان کاف

در  در مداخله به طور کامـل اجـرا نشـده باشـد.     يامدارزش پ یارتقا

رابطه با انتظار پيامد، یافته های مطالعـه حـاکی از افـزایش معنـادار     
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  و  همکاران علی تقی پور                                                                                                                               ...      تاثير مداخله آموزشی مبتنی

 هـای  نمره این سازه در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد است. یافته

 ]17[ران و همکا يرانوندپورمطالعه ب ی حاصل از مطالعه مذکور با نتا

 يندر زنان، از بـ  یفور یاز مصرف غذاها يامددر رابطه با انتظارات پ

دار در  یسـهم معنـ   يامـد و انتظار پ یفراهم ی،مورد بررس یسازه ها

در مطالعـه   ينداشتند. همچنـ  یفور یمصرف غذاها یانسوار يينتب

بعـد   يامـد سازه انتظار پ دار یمعن یشافزا يزن ]25[و همکاران  ارمعم

بـه دسـت    ی خله آموزش نسبت به قبل از آن مشاهده شد. نتااز مدا

مداخلـه   یـك و همکـاران بـا عنـوان اثـر      يانآمده در مطالعات عباس

دانش آمـوزان دختـر مقطـع     یو سبز يوهم یافتمدرسه محور بر در

برنامـه   یـك  يربـا عنـوان تـاث    کـاران و هم یو هاشم ]18[ ییراهنما

در دانـش   یو سـبز  يوهم افتیدر يزانخانواده محور بر م یمداخله ا

به دست آمده در  ی همسو با نتا ]16[ ییآموزان دختر مقطع راهنما

 یطتوانـد تفـاوت در شـرا    یاختالف مـ  ینا يلمطالعه حاضر نبود. دل

بـر   وانـان شرکت کنندگان پژوهش باشد. معموال جوانان و نوج یسن

شد رفتار حاصل خواهد  يجهو آنچه در نت یندهخالف بزرگساالن به آ

 ييـر مطالعـات تغ  ینامر باعث شده در ا ينهم یدندارند و شا یتوجه

. مداخله تـاثيری بـر   حاصل نشود يامدانتظار پ يانگيندار در م یمعن

و  يــدواردر مطالعــه امميـزان دسترســی و خــود کارآمــدی نداشــت.  

 يرتـاث  یمواد در بوفه، مداخلـه آموشـ   ینهمکاران با توجه به عرضه ا

 يـل نداشـت، کـه دل   یو سبز يوهم یسازه فراهم شیبر افزا دار  یمعن

عرضه شده و  یو سبز يوهنبودن م یگاناستقبال کم دانش آموزان، را

 وگرم در فصل سرد  یچگرم، مانند آش و ساندو یها یفروش خوراک

 یو دانش آموزن به نحوه شتشو و ضد عفون یننداشتن والد يناناطم

کـه در مطالعـات    اسـت  یدر حال ین. ا]16[ بود یجاتها و سبز يوهم

داشـت   دار یمعن یشدر خانه افزا یو سبز يوهم یفراهم يزانمشابه م

فـراهم کـردن    يـز، ن] 28[و همکاران  یکسون. در مطالعه ار]29،15[

شـده   يوهم یافتدر یشمدارس منجر به افزا در یگانرا یو سبز يوهم

 یموانـع اقتصـاد   یو سبز يوهعامل بازدارنده مصرف م ینبود. مهمتر

بـه   توانـد  یدر مطالعه مـذکور مـ   یدسترس یشو علت عدم افزا ستا

از سـازه هـا جهـت     یبرخـ  یکـه باشد، به طور یمسا ل اقتصاد يلدل

از  يطمناسـب در محـ   ييـر تغ یجـاد دولـت و ا  یتبه حما يازن یارتقا

در نظر  یامادران باردار و  یبرا یگانرا ییغذا یبسته ها یعجمله توز

باشد،  یمناسب جهت مادران باردار م تيمکاال با ق یدگرفتن بن خر

 يـز و همکـاران ن  يـدوار محقق است. در مطالعه ام ییکه خارج از توانا

معنادار مشاهده نشد کـه   ييرپس از مداخله در درون گروه آزمون تغ

. در مطالعـات مختلـف از نظـر وجـود     اسـت همسو با مطالعه حاضـر  

 یرات متفـاوت نظـ  یو سبز يوهم یافتو در یخود کارآمد ينارتباط ب

 یـن از ا تیعلـت کـه درم متفـاو    یـن به ا یدشا ]30،31[ وجود دارد

و  یفراهمـ  یـق از طر توانـد  یم ی. خودکارآمد]16[سازه وجود دارد 

 دهنـد،  یمـ  یشکه موارد انتخـاب را افـزا   یو سبز يوهبه م یدسترس

در مطالعـه   یمعنـادار خودکارآمـد   یش. و عدم افـزا ]32[یابد بهبود 

باشد  یو سبز يوهم یفراهم یشعدم افزا يلبه دلحاضر ممکن است 

در  یدر برنامـه آموزشـ   یافتـه زمان اختصا   تممکن است مد یاو 

مطالعـه حاضـر    ی نبوده است. نتا یکاف ی،خود کارآمد یجهت ارتقا

و  يریانو همکــاران و مطالعــه بشــ   یــزیر یبــا مطالعــه هاشــم  

در  یمداخلـه آموزشـ   ی. اثـر بخشـ  نيسـت همسو  ]27،20[همکاران

کـه   شـد علـت با  یـن تواند بـه ا  یو همکاران م یزیر یمطالعه هاشم

و  يتکودکـان خـود حساسـ    یسـالمت جسـم   یمادران جهت ارتقا

 يـزه هـدف از انگ  یـن بـه ا  يابیدست یقا ل هستند و برا یتوجه خاص

 ی،مداخلـه آموزشـ   یبرخوردار هستند و احتماال مادران در طـ  یکاف

 یتعـامل  یاند و در برنامه هـا  داشته يفمشارکت فعال در انجام تکال

در مطالعـه  . بوده انـد  يشقدمنظر، پ دبه هدف مور يابیدر جهت دست

بـر   یـه آمـوزش تغذ  يربـا هـدف تـاث    يزن ]33[و همکاران  یانمنصور

فقر آهن در دانش آموزان  یبر کم خون یاعتقاد بهداشت یاساس الگو

شـده   در موانـع درم  داری یمعنـ  يرشهر گرگان، تاث ییدختر راهنما

 یپس از مداخله نسبت به قبل از آن مشاهده نشد. در مطالعه فارسـ 

در  یاعتقـاد بهداشـت   یبا عنـوان کـاربرد الگـو    يزن ]34[و همکاران 

انجـام دادنـد،    یابـت بـه د  یاندر مبتال یخود مراقبت یرفتارها ييرتغ

نمره موانـع درم شـده بعـد از مداخلـه در دو گـروه مـورد        يانگينم

مطالعه حاضـر   ی نشان نداد که همسو با نتا داری یمعن ييرتغ یبررس

و همکـاران بـا    یزادهمطالعـه مهـد   تای مطالعه حاضر با ن ی . نتااست

بـر   یاجتمـاع  یشناخت نظریهبر  یمبتن یمداخله آموزش يرعنوان تاث

 یـن . در انيستهمسو ] 13[ 2نو   یابتید يمارانب یجسمان يتفعال

هستند کـه سالهاسـت بـا     یابتید يمارانشامل ب یمطالعه نمونه آمار

 يتافـراد بـا وضـع    زا يشـتر هستند و ب يرمشکالت و عوارض آن درگ

جهـت غلبـه بـر مشـکالت و      ییسالم  به دنبـال راهکارهـا   یجسمان

هسـتند.   یعاد یو بازگشت به زندگ يماریاز ب یکاهش عوارض ناش

در  ييـرات زنان باردار هستند کـه تغ  یدر مطالعه حاضر، جامعه آمار

آنهـا در   يتمسـوول  یگـر، د یآنها و از طرفـ  یو جسم یروح يتوضع

 یتموارد عدم حما یمنزل و فرزندان و در بر خ ایبه کاره يدگیرس

باعث کاهش بـاور آنهـا در فـا ق     يشان،فعل يتو درم وضع یاجتماع

 شده است. ها يتآمدن بر موانع انجام فعال
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ی نيسـت.  رفتار فرآیند پيچيده ای است کـه تغييـر آن کـار سـاده ا    

طبق یافته های پژوهش حاضر، مداخله آموزشی مبتنـی بـر نظریـه    

شناختی اجتماعی با تاکيد بر بهبود سازه های خودتنظيمی و انتظار 

پيامد، نقش مهمی در ارتقای رفتار تغذیه ایی زنان باردار داشت. هـر  

چنــد محــدودیت در مــدت زمــان اجــرای مداخلــه، درگيــر نکــردن 

 باردارجهـت  زنان ر در طول برنامه، محدودیتهمسران مادران باردا

آنها  فيزیولوژیك جسمی شرایط دليل به آموزشی جلسات در شرکت

تواند از عوامل موثر بـر نتـای     های مورد مطالعه می و حجم کم نمونه

مشاهده شده در مطالعه حاضر باشد. با توجه بـه کـم هزینـه بـودن     

های درمانی و با توجـه   فعاليت های پيشگيرانه در مقایسه با فعاليت

سالمت مادران، ی به اهميت نقش آموزش ساختارمند در جهت ارتقا

ضرورت آموزش در ابعاد وسـيع و بـا اسـتفاده از روش هـای علمـی      

مناسب به منظور بهبود مراقبت هـای دوران بـارداری و تولـد نـوزاد     

 سالم، بيش از پيش احساس می شود و این امر مهم یکی از اولویـت  

 

 بهداشتی جامعه محسوب می گردد.   های
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ABSTRACT 

 
The effectiveness of an educational intervention based on social cognitive theory on fruit 

and vegetable intake in pregnant women 
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Objective (s): Inadequate intake of fruits and vegetables might cause severe problems for pregnant women and fetus. The 

present study aimed to investigate the effectiveness of a training program based on social cognitive theory on the intake of 

fruits and vegetables in pregnant women. 

Methods: This was a semi-experimental study on 90 pregnant women who were randomly assigned to intervention and control 

groups. The data were collected using a questionnaire consisting of demographic information, questions related to social-

cognitive theory and the Food Frequency Questionnaire (FFQ) (the 20-item food frequency check list) which was completed 

before, immediately and 3 months after the intervention. data were analyzed by SPSS software. 

Results: After the educational intervention, the level of awareness, self-regulation and outcome expectation increased 

significantly in the intervention group (P<0.05). Also in the intervention group the amount of fruit and vegetable intake 

immediately after training increased significantly compared to before training (p<0.05). 

Conclusion: Designing and implementing an educational program based on social cognitive theory can have a positive effect 

on the pattern of consumption of fruit and vegetable in pregnant women.  

One of the most effective theories used to predict and express nutritional behaviors is Albert Bandore
'
s social cognitive theory. 
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