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چكیده
مقدمه :امروزه روش های سنتی آموزش با ظهور فن آوری کارایی خود را از دست داده اند .این مطالعه با هدف مقایسه تـثیير آموزشـی بـا
استفاده از دو روش سخنرانی و پيام رسان تلگرام بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر بهبود رفتار مصـرف ذـذای آمـاده در دختـران
دبيرستانی شهر اهواز انجام شد.
مواد و روش کار :این مطالعه مداخله ای بر  61دختر دبيرستانی شهر اهواز ( 31نفر در گروه سخنرانی و  30نفر در گروه شـبكه مجـازی
انجام شد .داده ها در زمان های قبل ،بالفاصله بعد و  2ماه بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده و
نيز پرسشنامه بسامد خوراک جمع آوری گردید .به منظور تجزیه و تحليل داده ها از نرم افزار  SPSSویراست  24و آزمـون هـای آمـاری
توصيفی و استنباطی استفاده شد.
یافته ها :ميانگين امتياز سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده در هر کدام از گروه های سخنرانی و شـبكه مجـازی نسـبت بـه قبـل از
مداخله افزایش معنادار یافت .و نيز ميزان رفتار مصرف ذذای آماده نيز در هر یك از دو گروه به طـور معنـادار نسـبت بـه قبـل از مداخلـه
ميان گين امتياز کاهش داشت .و همچنين ميانگين امتياز از نظر سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شـده ميـان دو روش آموزشـی تفـاو
معنادار مشاهده نگردید .رفتار مصرف ذذای آماده تنها در مقطع  2ماه بعد از مداخله ميان دو روش آموزشی تفاو معنادار داشت.
نتیجه گیری :آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده با استفاده از هر یك از روش های سخنرانی و شبكه مجازی بر بهبود رفتـار
مصرف ذذای آماده مؤیر بود اما ميان دو روش آموزشی تفاو معنادار مشاهده نگردید.
کلیدواژه :سخنرانی ،شبكه مجازی ،ذذای آماده
کد اخالقIR.ACECR.ROYAN.REC.1395.71 :
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امروزه با پيشرفت علم ،صنعت و فن آوری شيوه زندگی تغيير کـرده
و سنت ها ،آداب و فرهنـ هـای بـومی بـویژه در زمينـه تغذیـه و
رفتارهای ذذایی کم رن شده است .نمونـه بـارز آن رواج بـيش از
اندازه مصرف ذذاهای فوری یا همان ذذای آماده در جامعه است که
متثسفانه در بسياری از کشـورها جـایگزین بسـياری از وعـده هـای
اصلی ذذایی در برنامه ذذایی روزانه شده است .ذـذای آمـاده بـه آن
دسته از مواد ذذایی گفته می شود که به سرعت طبخ و آماده شـده
و اذلب در محيط های خارج از منزل و در رستوران ها و کافه ها بـه
عنوان یـك وعـده ی اصـلی ذـذایی و یـا یـك ميـان وعـده عرهـه
می گردند [ .]1،2امروزه ذذاهای رسـتورانی بـه ویـژه ذـذای آمـاده
تقریباً به صور یك ذذای یابت و شاخص خـانواده هـا بـه ویـژه در
شهرهای بزرگ درآمده است [ .]3بنـابراین بـه نظـر مـی رسـد کـه
توصيه های مبتنی بر حذف کامل ذذای آماده از سبد خانوار کارساز
نباشد .بنابراین تالش به منظور بهبود رفتارهای ذذایی ماننـد بهبـود
رفتار مصرف ذذای آماده با تثکيد بر کاهش تعـداد و مقـدار مصـرف
آنها و انتخاب های سالم تر از منوی ارائـه شـده در رسـتوران هـای
ذذای آماده و نيز مصرف جایگزین های مناسب تر و سالم تر نسـبت
به ذذاهای آماده پرکالری ،می تواند ایر بخش تر از توصـيه بـه عـدم
مصرف آنها در ميان نوجوانان باشد .بنابراین امروزه نياز بـه آمـوزش
تغذیه در زمينه بهبود و تغيير رفتار مرتبط با مصرف ذذای آماده در
نوجوانان بسيار احساس می گردد.
طراحی دقيق یك آموزش مؤیر ،به شناخت دقيق عوامل که بر رفتار
مصرف ذذای آماده تثیير مـی گذارنـد ،احتيـاج دارد .در ایـن راسـتا
نظریه ها و الگوهای آموزشی ،ابزارهایی را در اختيـار محققـان قـرار
می دهند تا بر اساس شناخت رفتار برای طراحی و ارزشـيابی رفتـار
بهداشتی و مداخال رفتاری مرتبط با آن اقدام نمایند .از آنجـا کـه
یكی از راه های تغيير عادا ذذایی در افراد ،تغييـر در نگـرش آنهـا
است [ ،] 4نظریه رفتار برنامـه ریـزی شـده مـی توانـد از ایـن نظـر
مناسب باشد چرا که به طور گسـترده در مطالعـا مختلـف جهـت
تعيين نگرش و باورهای مرتبط با انتخاب ذـذا بـه کـار رفتـه اسـت
[ .]4،5بر اساس این نظریه مهم تـرین عامـل تعيـين کننـده رفتـار،
قصد فرد برای انجام آن رفتار است .قصد توسـط سـه عامـل تعيـين
می گردد .اولين عامل ،نگرش فرد نسبت به رفتار به عنوان بازتابی از
ارزیابی مثبت و منفی فرد نسبت به آن رفتار اسـت .دومـين عامـل،
درک فرد از فشارهای اجتماعی ناشی از افراد مهم در انجام یا انجـام

Downloaded from payeshjournal.ir at 20:51 +0430 on Friday September 17th 2021

ندادن رفتار (هنجارهای ذهنی اسـت .سـومين عامـل درک فـرد از
آسانی و سختی انجـام رفتـار (کنتـرل رفتـاری درک شـده  ،شـامل
عوامل داخلی و خارجی است .این عوامل می توانند موجب ممانعـت
یا تسهيل انجام رفتار گردند [ .]6،7عـالوه بـر انتخـاب یـك الگـوی
آموزشی مناسب ،توجه بـه ابـزار آمـوزش و انتقـال اطالعـا نيـز از
اهميت باالیی برخوردار است .امـروزه روش هـای سـنتی و قـدیمی
آموزش و یادگيری با ظهور فن آوری کـارایی خـود را از دسـت داده
است .فراگيران برای همگام شدن با محـيط در حـال تغييـر اطـراف
خود باید به دنبال شيوه ها و رویه های جدیدی برای انتقال دانش و
افزایش یادگيری باشند .از جمله این فن آوری ها ،ظهور و گسـترش
رسانه های اجتماعی و نيز شبكه های اجتماعی به عنـوان جزئـی از
رسانه های اجتماعی است .امروزه اسـتفاده از شـبكه هـای مجـازی
مبتنی بر تلفن همراه و یا حتی منحصراً فناوری تلفن همراه توانسته
شيوه سنتی آموزش حضوری را تغيير داده و از لحاظ زمانی و مكانی
زمينه یادگيری فراگيران را در منزل ،محل کار ،مسافر و  ...همـوار
نموده و بسياری از محدودیت ها و ناکارآمدی ها در زمينه آموزش را
برطرف نماید [ .]8در مطالعـا گذشـته از جملـه مطالعـه پـا زن
[ ]6،8-10بر تثیير مثبت اسـتفاده از روش هـای آموزشـی نـوین در
برنامه های ارتقای سالمت تثکيد شـده اسـت .از طـرف دیگـر ،روش
سخنرانی به عنوان یك روش سـنتی فـرم ذالـب آمـوزش در مراکـز
آموزشی و مـدارس اسـت که به رذم به وجود آمدن فنون جدیدتر و
گسترش دانـش ،هنـوز بـه عنـوان یـك روش آموزشـی مهـم بـاقی
مانده است و با وجود ارائه روش های نـوین یــادگيری و همچنــين
در دسترس بودن کتاب های منبع ،رایانه و اینترنت ،هنوز سخنرانی
از روش های معمـول ارائـه اطالعـا محسوب می شود [ .]8با ایـن
وجود ،روش سخنرانی معایبی نيـز دارد .از جملـه اینكـه یـك روش
آموزشی منفعل بوده و برای آموزش مهـار هـای عملـی و تقویـت
مهار های ذهنی در سطوح باالی یادگيری مناسب نيست و تفاو
های فردی را مورد توجه قرار نمی دهد .به عـالوه امكـان فراموشـی
زودرس مطالب بـرای گيرنـدگان آمـوزش وجـود دارد [ .]8معمـوالً
دانش آموزان از شيوه های انتقال پيامی که راحت ،بـدون دردسـر و
کم هزینه باشند ،بيشتر استقبال می کنند .بنابراین به نظر می رسد
که استفاده از تلفن همـراه بـه منظـور اجـرای مـداخال آموزشـی
مرتبط با مسائل بهداشتی راهی مؤیر در مداخال رفتاری بـویژه در
جمعيت دانش آمـوزان باشـد .از طرفـی از آنجـا کـه قشـر جـوان و
نوجوان بيشترین کـاربران پيـام رسـان هـای مجـازی ،شـبكه هـای

مقایسه تایير دو روش آموزشی ...

اجتماعی و مجازی مبتنی بر تلفـن همـراه را تشـكيل داده و اوقـا
بسياری را در این شبكه ها سپری می کنند ،هروری است با برنامـه
ریزی دقيق ،شيوه صحيح استفاده از این فن آوری را به آنها آموزش
داده و از سردرگمی در فضای مجـازی و آسـيب هـای احتمـالی آن
پيشگيری کرد .همچنانكه در این مطالعه نيز اسـتفاده از تلگـرام بـه
عنوان یك پيام رسان شبكه مجازی (نسخه مبتنی بر تلفـن همـراه
به منظور ارائه آموزش مورد نظر است.
بنابراین با توجه به مطالب اشاره شده و با توجـه بـه اینكـه مصـرف
ذذای آماده در دانـش آمـوزان بسـيار بـاال بـوده و عـوار مصـرف
اینگونه مواد ذذایی پرکالری مانند اهافه وزن و چـاقی در نوجوانـان
روز به روز در حال افزایش است و با توجـه بـه پيشـرفت فـن آوری
اطالعا و فنون آموزشی و اهميت استفاده از مـدل هـای آموزشـی
مناسب در مداخال رفتاری به منظور افـزایش ایربخشـی آمـوزش،
این مطالعه با هدف مقایسه دو روش آموزشی سخنرانی و تلگرام بـه
عنوان یك پيام رسان شبكه مجازی بر بهبـود رفتـار مصـرف ذـذای
آماده بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده در دختران دبيرستانی
شهر اهواز طراحی و اجرا گردید.

از آنجا که به منظور تعيين حجم نمونه در مطالعـا تحليلـی بـرای
مقایســه ی بــرآورد ميــانگين دو گــروه از روش پوکــاک اســتفاده
می گردد ،در مطالعه حاهر نيز حجم نمونه با استفاده از این فرمـول
تعيين گردید:

با توجه به اینكه این مقاله بخشـی از یـك طـرح تحقيقـاتی بـزرگ
شامل یك گروه شاهد و دو گروه آزمون بود ،حجم نمونه در ابتـدای
طرح با توجه به مطالعه ای مشابه [ ،]11با در نظر گرفتن ميانگين و
انحراف معيار نمره رفتار مصرف فست فود در گروه شـاهد (2/2730
 8/408 ±و گروه آزمون ( 9/88 ± 1/0739و نيز با در نظر گرفتن
خطای اول  0/05و خطـای دوم  ،0/1سـطح اطمينـان  95درصـد و
توان آزمون  90درصد ،حجم نمونه  30نفر به دست آمـد کـه بـا در
نظر گرفتن احتمال  10درصد ریزش نمونه ها ،حجم نمونـه بـه 33
نفر برای هر یك از گـروه هـا افـزایش یافـت .بـر اسـاس صـالحدید
محققان از ميان نواحی  4گانه آموزش و پرورش شهر اهواز ،ناحيه 4
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به دليل آنكه ناحيه باال شهر و مرفه شهر اهـواز بـوده و نيـز فراوانـی
رستوران های ذذای آماده در آن باال و ظرفيت و امكـان اسـتفاده ی
دانش آموزان این ناحيه از گوشی های هوشمند باال اسـت ،انتخـاب
گردید .بر اساس نمونه گيری تصادفی ساده از ميان دبيرستان هـای
دولتی این ناحيه ،دو دبيرستان انتخاب شد که به طـور تصـادفی بـه
دو گروه مداخله-1 :گروه آموزش سخنرانی و  -2آموزش پيام رسـان
تلگرام تقسيم شدند .در هر یك از مـدارس منتخـب نيـز بـر اسـاس
نمونه گيری مبتنی بر هدف (دارا بودن معيارهای ورود بـه مطالعـه ،
 33نفر انتخاب گردید .مصرف حداقل  2بار ذـذای آمـاده در مـاه از
رستوران های ذذای آماده و عـدم پيـروی از رژیـم ذـذایی خـا و
داشتن تلفن همراه هوشمند به عنوان معيارهای ورود بـه مطالعـه و
عدم شرکت دانش آموزان در دو جلسه از جلسـا آموزشـی ،تغييـر
آدرس و عدم دسترسی به دانش آموز (بـویژه در گـروه سـخنرانی و
عدم تمایل به ادامه همكاری در طرح به عنوان معيارهـای خـروج از
مطالعه در نظر گرفته شدند .اگرچه ناحيه  4آموزش و پرورش شـهر
اهواز به دليل باالتر بودن احتمال استفاده دانـش آمـوزان از گوشـی
های هوشمند انتخاب شده بود ،با این حال پيش از انتخاب نمونه ،از
دانش آموزان در مورد داشتن گوشـی هوشـمند و آشـنایی بـا پيـام
رسان تلگرام و نحوه استفاده از آن پرسـيده شـد و در صـور دادن
پاسخ مثبت و دارا بودن سایر معيارهای ورود به مطالعه ،وارد مطالعه
شدند .ابزار گردآوری داده ها شـامل پرسشـنامه ای محقـق سـاخته
مشتمل بر  3قسمت بود .قسمت اول :اطالعـا جمعيـت شـناختی
دانش آموزان ،قسمت دوم :گویه های مرتبط بـا سـازه هـای نظریـه
رفتار برنامه ریزی شده (نگرش ،هنجارهای ذهنـی ،کنتـرل رفتـاری
درک شده و در نهایت قصـد رفتـاری و قسـمت سـوم :گویـه هـای
مرتبط با مصرف ذذای آماده در  2ماه گذشـته در قالـب پرسشـنامه
بسامد خوراک .گفتنی است که مقياس نظریـه بـر اسـاس پيشـنهاد
 Ajzenبا روش مستقيم طراحی گردید .در ایـن روش ،هـر متغيـر
پيش بينی کننـده در نظریـه رفتـار برنامـه ریـزی شـده مـی توانـد
مستقيما به وسيله پرسيدن درباره آن متغير اندازه گيری گـردد .بـه
منظور تعيين روایی محتوی و صوری پرسشنامه ،تعداد  10نسخه از
پرسشنامه ها در اختيار  10نفر از اساتيد آموزش سالمت و تغذیه به
منظور بررسی قالب و نگارش سـؤاال  ،مناسـب بـودن و قابـل فهـم
بودن محتـوا قـرار گرفـت و بـر اسـاس نظـرا اسـاتيد تغييـرا و
اصالحا الزم در پرسشنامه اعمال گردید .شایان ذکر است کـه بـه
منظور بررسی دقيق تر روایی صوری پرسشنامه ،پرسشنامه از لحاظ
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ميانگين سنی دانش آموزان در این مطالعه  15/83±0/72به دسـت
آمد .این مطالعه در نهایت بر تعداد  61دانـش آمـوز دختـر 15-17
ســال از دبيرســتان هــای دولتــی شــهر اهــواز در مقطــع دوره دوم
متوسطه انجام شد ( 31نفر در گـروه سـخنرانی و  30نفـر در گـروه
پيام رسان تلگرام  .نمونه های مورد مطالعه در دو گروه سـخنرانی و
پيام رسان تلگرام از نظر متغيرهای جمعيت شـناختی و سـازه هـای
نظریه رفتار برنامه ریزی شده در ابتدای مطالعـه همگـن بودنـد .بـه
طور کلی ميانگين بعد خانوار در نمونه مورد بررسی  5نفـر محاسـبه
گردید .اکثر دانش آموزان ذذای آماده را در روزهای خاصی از هفتـه
مانند آخر هفته و یا تعطيال مصرف می کردند .همچنين بر اساس
گزارش دانش آموزان ،اکثر آنـان از ميـان دوسـتان و افـراد خـانواده
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قابل فهم بودن عبارا  ،جمله بنـدی سـؤاال  ،برداشـت مخاطـب از
سؤاال و نيز قابل پذیرش بودن پرسشنامه در ميان دانـش آمـوزان،
مورد بررسی قرار گرفت و از نظرا آنـان بـه منظـور تـدوین نهـایی
پرسشنامه استفاده گردید .در بررسی روایـی محتـوا ،ميـزان نسـبت
روایی محتوا یا  CVRو شـاخص روایـی محتـوا یـا  CVIابـزار بـه
ترتيب  0/70و  0/90به دست آمـد .از آنجـا کـه بـر اسـاس جـدول
الوشه حداقل مقدار نسبت روایی محتوی با توجه به تعـداد  10نفـر
ارزیاب 0/62 ،است و از آنجا که باالتر بودن شاخص روایی محتـوای
پرسشنامه از  ،0/79نشانه ی مورد تثیيد بودن پرسشنامه اسـت ،لـذا
نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوای پرسشنامه مورد تثیيـد
قرار گرفت .پس از آن پرسشنامه ها توسط  20نفر از دانش آمـوزانی
که خارج از نمونه اصلی مطالعه بودند ،به منظور بررسـی قابـل فهـم
بودن سؤاال و پایایی پرسشنامه تكميل گردید .بـه منظـور تعيـين
پایــایی ابــزار از روش همبســتگی درونــی و آزمــون آلفــای کرونبــا
استفاده گردید .هریب آلفای کرونبا ابزار در این مطالعـه  0/83بـه
دست آمد .در نهایت پرسشنامه ی مطالعـه بـا  13گویـه نگـرش5 ،
سؤال هنجارهای ذهنی 12 ،گویـه کنتـرل رفتـاری درک شـده و 3
گویه قصد رفتاری در مقياس  5گزینه ای ليكر مـورد تثیيـد قـرار
گرفت.
در مرحله اجرا ،همن معرفی به دانـش آمـوزان و توهـيح ماهيـت و
اهداف پژوهش در هر دو گروه ،رهایت نامه کتبی آگاهانـه از دانـش
آموزان اخذ گردید .پس از اجرای پيش آزمـون داده هـا بـه منظـور
تجزیه و تحليل اوليه جمع آوری شده و پس از آن محتوای آموزشی
با مراجعه به منابع تغذیـه ای در رابطـه بـا ارزش ذـذایی و عـوار
مصرف ذذاهای آماده و با تمرکز بر سازه هـای نظریـه رفتـار برنامـه
ریــزی شــده تهيــه گردیــد .شــایان ذکــر اســت بــر اســاس نظــرا
کارشناسان تغذیه و آموزش سالمت ،محتوای آموزشـی چنـدین بـار
مورد بـازنگری قـرار گرفـت و در نهایـت تـدوین و سـاماندهی شـد.
جلسا آموزشی نيز با توجه به تعداد سازه های نظریه رفتار برنامـه
ریزی شده و با در نظر گرفتن لزوم آشنایی دانش آمـوزان بـا ذـذای
آماده و عوار مصرف اینگونه مواد ذذایی و آشنایی با انتخاب هـای
سالم تر و جایگزین های مناسـب بـرای ذـذاهای آمـاده در قالـب 6
جلسه برای هر کدام از دو گروه ارائه گردید .بنابراین مـد مداخلـه
در این مطالعه  6هفته در نظر گرفتـه شـد .در ایـن مـد در گـروه
سخنرانی ،آموزش تغذیه هفته ای یك بار در قالـب یـك جلسـه 60
دقيقه ای و با استفاده از نرم افزار پاورپوینت همراه با پرسش و پاسخ
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به دانش آموزان ارائه می گردید .همچنين در این مـد گـروه پيـام
رسان تلگرام نيز هفته ای یك بار محتـوای آموزشـی یكسـان را بـه
صور ذير حضـوری و در قالـب کانـال تلگـرام در مـد زمـان 60
دقيقه دریافت می کردند .ارسال پيام از طریق تلگرام مشـابه ارسـال
پيامك نبود .بلكه محتوای آموزشی از این طریق بـه دانـش آمـوزان
ارائه و از آنها خواسته می شد تا سؤاال خود را از طریـق تلگـرام از
کارشناس آموزش دهنده بپرسند .در مورد اطمينان از مشاهده پيـام
های آموزشی توسط دانش آموزان ،پيش از شروع مداخلـه در مـورد
ساعت مناسب ارائه آموزش به آنان نظر خواهی شده بود و نهایتا بـر
اساس صالحدید دانش آموزان ،آموزش در یك ساعت معين از شـب
که همگی آنان برخط بودند ،ارائه می گردید.
پس آزمون بالفاصله بعد از اتمام مداخله ی آموزشی و  2ماه پس از
اتمام مداخله در دانش آموزان انجام شد .الزم شـایان ذکـر اسـت در
فاصله پایان مداخله تا  2ماه بعـد از آن ،هـر دو گـروه پيـامی را بـه
عنـوان یادآورنـده دریافـت نمودنـد .داده هـا بعـد از جمـع آوری بــا
استفاده از نرم افزار  SPSSویراست  24مورد تجزیه و تحليـل قـرار
گرفت .با توجه بـه نرمـال بـودن توزیـع داده هـا بـر اسـاس آزمـون
کولموگروف اسميرنوف ،از آزمون هـای آمـاری تحيلـی انـدازه هـای
تكراری به منظور بررسی و مقایسه تغييرا ميـانگين در داخـل هـر
یك از گروه ها و نيز آزمون تی مستقل به منظور مقایسـه ميـانگين
ها ميان دو روش و نيز آزمون رگرسيون خطی چندگانـه بـه منظـور
پيش بينی مقادیر قصد و رفتار مصرف ذذای آماده در هـر دو گـروه
استفاده گردید.

مقایسه تایير دو روش آموزشی ...

بيشتر همراه با خواهر یا برادر خود به رسـتوران هـای ذـذای آمـاده
مراجعه کرده و ذذای آماده را بيشتر بـه عنـوان یـك وعـده ذـذایی
اصلی مصرف می کردند .همچنين عمده مراجعا دانش آمـوزان بـه
رستوران های ذذای آماده در بازار و یا مراکز خرید گـزارش گردیـد.
همانطور که در جدول شماره  1نشان داده شـده اسـت ،بـر اسـاس
آزمون تی مستقل تفاو معنادار بين ميـانگين نمـرا سـازه هـای
نظریه رفتار برنامه ریزی شده در زمان های بالفاصـله بعـد از اتمـام
مداخله آموزشی و نيز  2ماه بعـد از آن ميـان دو گـروه سـخنرانی و
پيام رسان تلگرام مشاهده نگردید .ولـی بـا توجـه بـه نتـایو آزمـون
تحليل واریانس اندازه های تكراری تفاو معنادار ميـان سـازه هـای
مدل و نيز رفتار مصرف ذذای آمـاده در زمـان هـای قبـل و بعـد از
مداخله آموزشی در هر کدام از گروه ها مشاهده می شـود .بنـابراین
اجرای مداخله آموزشی با استفاده از هر دو روش سخنرانی و تلگـرام
به عنوان پيام رسان تلگرام همراه توانسته است بر سازه های نظریـه
رفتار برنامه ریزی شده و نيز رفتار مصرف ذذای آماده تثیير بگـذارد.
در جدول شماره  2به ميانگين بار مصـرف ذـذای آمـاده در مـاه در
گروه های مورد مطالعه در زمان های قبـل و بعـد از مداخلـه اشـاره
شده است .بر اساس جدول مشاهده می شود که بـار مصـرف ذـذای
آماده در ماه در مد زمان  2ماه بعد از مداخله آموزشی در ميان دو
گروه سخنرانی و پيام رسـان تلگـرام تفـاو معنـادار داشـته اسـت
(. P=0/026
در رابطه با پيش بينی قصد رفتـار مصـرف ذـذای آمـاده بـر اسـاس
نظریه رفتار برنامه ریزی شده در مد زمان بالفاصله بعد از مداخله،
آزمون رگرسيون خطی چندگانه نشان داد که همه اجزای نظریـه بـا
هم  54درصد از سـهم واریـانس قصـد را در گـروه سـخنرانی و 34
درصد از واریانس قصد رفتار مصرف ذـذای آمـاده را در گـروه پيـام
رســـان تلگـــرام بـــه طـــور معنـــاداری پـــيش بينـــی کردنـــد
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(بــه ترتيــب  P<0/001و  P=0/003در ایــن آزمــون نقــش ســازه
کنترل رفتـاری درک شـده بـا هـریب رگرسـيونی اسـتاندارد شـده
 B=0/746در مقایسه با سایر سازه ها در گروه سخنرانی و نيز سـازه
نگرش با هریب رگرسيونی استاندارد شده  B=0/432در مقایسه بـا
سایر سازه ها در گروه پيام رسان تلگرام ،پـيش بينـی کننـده قـوی
تری برای قصد بودند .در خصو پيش بينی رفتـار مصـرف ذـذای
آماده در مد زمان بالفاصله بعـد از مداخلـه ،نظریـه رفتـار برنامـه
ریزی شده نتوانست پيش بينی کننده معنـادار بـرای رفتـار مصـرف
ذذای آماده در هر یك از گروه های مطالعه باشد [جـداول  .]3-4در
مرحله سوم مطالعه و یا به عبـارتی  2مـاه بعـد از اتمـام مداخلـه ی
آموزشی ،نظریه رفتار برنامه ریزی شده توانست  69درصـد از سـهم
واریانس قصد رفتار مصرف ذذای آمـاده را در گـروه سـخنرانی و 23
در صد از تغييرا قصد را در گروه پيام رسان تلگرام به طور معنـادار
پيش بينی نماید (به ترتيب  P<0/001و  . P=0/02از ميـان سـازه
های مختلف نظریه رفتار برنامه ریزی شـده ،سـازه کنتـرل رفتـاری
درک شده با هریب رگرسيونی استاندارد شـده  B=0/828در گـروه
سخنرانی و نيز سازه نگرش بـا هـریب رگرسـيونی اسـتاندارد شـده
 B=0/460در مقایسه با سایر سازه ها در گروه پيـام رسـان تلگـرام،
پيش بينی کننده معناداری برای قصـد رفتـار مصـرف ذـذای آمـاده
بودند .این در حالی است که پيش بينی کنندگی معنادار در رابطه با
سایر سازه های مدل در هر یك از دو گروه در مد زمان  2ماه بعد
از مداخله آموزشی مشاهده نگردید (جداول . 3-4
در رابطه با پيش بينی رفتار مصرف ذذای آماده در زمان  2مـاه بعـد
از مداخله ی آموزشی مانند بالفاصله بعـد از اتمـام مداخلـه ،نظریـه
رفتار برنامه ریزی شده نتوانست رفتار مصرف ذذای آمـاده را در هـر
یك از گروه های سخنرانی و پيام رسان تلگرام به طور معنادار پيش
بينی نماید.
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گروه

نگرش

(انحراف معیار)میانگین

(انحراف معیار)میانگین

(انحراف معیار)میانگین

()Repeated Measure

سخنرانی

(38/93 3/91

(42/51 4/42

(44/03 4/55

P<0/001

پيام رسان تلگرام

(40/06 4/10

(42/40 4/04

(43/36 4/12

P<0/001

P=0/275

P=0/915

P=0/552

سخنرانی

(16/87 2/81

(17/19 3/28

(19/03 2/78

P<0/001

پيام رسان تلگرام

(16/06 3/39

(17/53 3/12

(19/16 3/13

P<0/001

P=0/317

P=0/680

P=0/860

سخنرانی

(37/67 7/89

(39/61 8/22

(43/29 8/57

P<0/001

پيام رسان تلگرام

(38/53 8/01

(40/13 5/99

(43/70 6/39

P<0/001

P=0/676

P=0/779

P=0/834

(9/74 2/56

(10/83 2/54

(12/03 2/34

P<0/001

(10/76 2/20

(11/06 2/24

(12/10 1/47

P<0/001

P=0/101

P=0/712

P=0/893

مقایسه بين گروهی

هنجارهای ذهنی

مقایسه بين گروهی

کنترل فتاری درک شده

مقایسه بين گروهی
سخنرانی
پيام رسان تلگرام

قصد

مقایسه بين گروهی

جدول :2میانگین و انحراف معیار بار مصرف غذای آماده در ماه در دو گروه سخنرانی و پیام رسان تلگرام قبل و بعد از مداخله آموزشی
قبل از مداخله

بار مصرف غذای آماده در ماه
گروه مورد مطالعه

(انحراف معیار)میانگین

سخنرانی

بالفاصله بعد از مداخله
(انحراف معیار)میانگین

(5/29 3/62

 2ماه بعد از مداخله

سطح معناداری
Repeated Measure

(2/29 2/06

P<0/001

(انحراف معیار)میانگین

(2/93 2/17

n = 31
پيام رسان تلگرام

(3/46 2/17

(6/23 5/04

P=0/005

(3/66 2/61

n = 30
0/404

سطح معناداری
(Independent-Samples T Test

0/026

0/344

جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندگانه در تأثیر سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر پیش بینی قصد رفتار مصرف غذای آماده در دو گروه سخنرانی و پیام رسان تلگرام بعد از مداخله
ضریب همبستگی چندگانه
سخنرانی

بالفاصله بعد از مداخله

1

ضریب تعیین

2

ضریب تعیین تعدیل شده

0/766

0/587

0/541

3

4

خطای استاندارد تخمین

سطح معناداری

1/72

P<0/001

دو ماه بعد از مداخله

0/852

0/727

0/696

1/29

P<0/001

پيام رسان

بالفاصله بعد از مداخله

0/641

0/411

0/344

1/81

P=0/003

تلگرام

دو ماه بعد از مداخله

0/557

0/310

0/230

1/28

P=0/02

R .1
R Square.2
Adjusted R Square.3
Std. Error of the Estimate.4
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قبل از مداخله

بالفاصله بعد از مداخله

دو ماه بعداز مداخله

مقایسه درون گروهی

] [ DOI: 10.29252/payesh.19.1.109

جدول  :1میانگین و انحراف معیار نمرات سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده نسبت به رفتار مصرف غذای آماده در دو گروه سخنرانی و پیام رسان تلگرام قبل و بعد از مداخله آموزشی

مقایسه تایير دو روش آموزشی ...

جدول  :4نتایج تحلیل رگرسیون خطی سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی قصد رفتار مصرف غذای آماده در دو گروه سخنرانی و پیام رسان تلگرام بعد از مداخله

-0/062

0/113

-0/080

P=0/589

کنترل رفتاری درک شده

0/231

0/050

0/746

P<0/001

نگرش

0/045

0/057

0/087

P=0/439

-0/022

0/112

-0/026

P=0/847

کنترل رفتاری درک شده

0/226

0/039

0/828

P<0/001

نگرش

0/239

0/106

0/432

P=0/033

-0/126

0/117

-0/176

P=0/292

0/127

0/068

0/340

P=0/071

نگرش

0/164

0/077

0/460

P=0/043

هنجارهای انتزاعی

0/052

0/089

0/111

P=0/560

کنترل رفتاری درک شده

0/012

0/047

0/053

P=0/796

نگرش
هنجارهای انتزاعی

سخنرانی

دو ماه بعد از مداخله

هنجارهای انتزاعی
بالفاصله بعد از مداخله

هنجارهای انتزاعی

پيام رسان

کنترل رفتاری درک شده

تلگرام
دو ماه بعد از مداخله

1

خطای استاندارد

شیب خط

Unstandardized B .1
Coefficients Std.Error.2
Standardized Coefficients Beta.3

یافته های این پژوهش در دو بخش سازه های نظریـه رفتـار برنامـه
ریزی شده و رفتار مصرف ذذای آمـاده ميـان دو گـروه سـخنرانی و
پيام رسان تلگرام قابل بحث و بررسی اسـت .بررسـی سـازه نگـرش
نسبت به رفتار مصرف ذذای آمـاده در دختـران دانـش آمـوز در دو
گروه سخنرانی و پيام رسان تلگرام حاکی از افزایش معنادار ميانگين
نمره نگرش دانش آموزان بعد از مداخله ی آموزشی نسبت بـه قبـل
از مداخله بود .البته بر اساس آزمون تی مسـتقل مشـاهده شـد کـه
ميانگين نمره نگـرش در ميـان دو گـروه در زمـان بالفاصـله بعـد از
مداخله و همچنين در فاصله ی دو ماه بعد از مداخله آموزشی فاقـد
تفاو معنادار است .در بررسی داخل گروهـی بـا اسـتفاده ازتحليـل
واریانس مقادیر تكراری در هر یك از گروه ها ،تفاو معناداری ميان
سه مرحله ی مورد بررسی مشاهده گردید .به این معنا کـه افـزایش
ميانگين نمره نگرش در هر یـك از گـروه هـا در مقایسـه ی داخـل
گروهی ،معنادار بود( . P<0/05بـا توجـه بـه ميـزان افـزایش نمـره
نگرش نسبت به رفتار مصرف ذذای آماده در گروه سخنرانی نسـبت
به گروه پيام رسان تلگرام به نظر می رسـد مداخلـه ی آموزشـی در
رابطه با سازه ی نگرش ظاهراً در گروه سخنرانی نسبت به گروه پيام
رسان تلگرام کاراتر و مؤیرتر بوده اسـت .ایـن یافتـه بـا یافتـه هـای
مطالعا پيمان و همكاران [ ]11،12و مطالعه پـاکپور حـاجی آقـا و
همكــاران [ ]12همخــوانی دارد .در مطالعــه ای دیگــر از پيمــان و
همكاران که در شهرستان چناران انجام شد [ ،]12تغييـرا نگـرش
قبل از مداخله ،بالفاصله بعد از مداخلـه و یـك مـاه بعـد از مداخلـه

بحث و نتيجهگيري

نظریه رفتار برنامه ریزی شده در موهـوعاتی ماننـد مصـرف ميـان
وعـده هـای کـم ارزش ،مصـرف ذـذای آمـاده ،اسـتفاده از ميـوه و
سبزیجا  ،تماشـای تلویزیـون ،اسـتفاده از مسـواک و نـخ دنـدان،
فعاليت بدنی دانشجویان ،انتخاب رفتار زایمانی و استفاده صـحيح از
روشهای پيشگيری از بارداری ،رفتارهای باروری و  ...مورد اسـتفاده
قرار گرفته و کارآیی مؤیر آن به ایبـا رسـيده اسـت [ .]12نظریـه
رفتار برنامه ریـزی شـده عوامـل انسـانی (نگـرش فـرد  ،اجتمـاعی
(هنجارهای ذهنی و محيطی (کنتـرل رفتـاری درک شـده کـه از
جمله عوامل مؤیر بر الگوهای تغذیه ای هستند را به خـوبی بيـان و
ارزیابی می کند .بر اسـاس ایـن نظریـه ،یـك نوجـوان زمـانی قصـد
کاهش مصرف مواد ذذایی کم ارزش را دارد که دید مثبتی نسـبت
به کاهش مصرف آنها داشته باشد (نگرش و احساس کند که افراد
مهم در زندگی او خواهان کاهش مصرف این مواد ذذایی کم ارزش
هستند (هنجارهای ذهنی  .همچنين احساس کنـد عـواملی وجـود
دارند که تسهيل کننده یا بازدارنده او از مصرف این مواد ذذایی کـم
ارزش هستند ولی با وجود این عوامل ،او قادر است ایـن مـواد کـم
ارزش را مصرف نكند (کنترل رفتاری درک شده [ .]12در مطالعـه
حاهر ،دو گروه سخنرانی و پيام رسان تلگرام از لحاظ ویژگـی هـای
جمعيتی و عمومی ،ميانگين نمرا سازه هـای نظریـه رفتـار برنامـه
ریزی شده و رفتار مصرف ذذای آماده در زمـان قبـل از مداخلـه ی
آموزشی تفاو معنادار با یكدیگر نداشته و به عبارتی همگن بودنـد.
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0/061

0/083

0/106

P=0/469

سازه های مدل
بالفاصله بعد از مداخله

ضریب رگرسیونی()B

2

3

سطح معناداری
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معصومه تهرانی و

116
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آموزشی معنادار نبوده و نگرش یك مـاه بعـد از مداخلـه نسـبت بـه
زمان بالفاصله بعد از مداخله انـدکی کـاهش نشـان داد .در مطالعـه
حاهر ،افزایش ميانگين نمره سازه نگرش تا دو مـاه بعـد از مداخلـه
آموزشی ایر بخشی و ماندگاری آموزش را در کوتاه مد نشـان مـی
دهد .همچنين ميانگين نمره سازه هنجارهای ذهنی دانـش آمـوزان
در دو گروه سخنرانی و پيام رسان تلگرام بعد از مداخله ی آموزشـی
نسبت به زمان قبل از مداخله ،افزایش معنادار داشـت (. P<0/001
ميزان افزایش ميانگين نمره سازه هنجارهای ذهنـی بـرخالف سـازه
نگرش ،در گروه پيام رسان تلگرام نسبت به گـروه سـخنرانی بيشـتر
بود .با این حال بر اساس آزمون تی مستقل در مقایسه ی دو گروه با
یكدیگر ،ميانگين نمره ی این سازه در زمـان هـای بالفاصـله بعـد از
مداخله و دو ماه بعد از مداخله ی آموزشی در دو گروه فاقـد تفـاو
معنادار بود .به عبارتی ،افزایش ميـانگين نمـره ی سـازه هنجارهـای
ذهنی بعد از مداخله ی آموزشی بـویژه در فاصـله ی دو مـاه بعـد از
مداخله در هر یك از گروه های آزمون ،می توانـد مؤیـد ایـر بخـش
بودن آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریـزی شـده بـر ذهنيـت
دانش آموزان نسبت به افراد مهم برای آنان در رابطه با مصرف ذذای
آماده باشد .ميانگين سازه کنترل رفتاری درک شده نيز در هر یـك
از دو گروه در هر یك از زمان های بعد از مداخلـه نسـبت بـه زمـان
قبل از مداخله تفاو معنادار داشت( . P<0/001این تفاو حـاکی
از افزایش نمره ی سـازه نسـبت بـه زمـان قبـل از مداخلـه بـود .در
بررسی بين گروهی با استفاده از آزمون تی مستقل ،تفـاو معنـادار
ميان دو گروه سخنرانی و پيام رسان تلگرام از نقطه نظـر ایـن سـازه
در زمان بالفاصله بعـد از مداخلـه آموزشـی و نيـز  2مـاه بعـد از آن
مشاهده نگردید .اگرچه بر اساس یافته ها ،تفاو معناداری ميـان دو
روش ارائه شده مشاهده نشد ،اما مشابه با سـازه هنجارهـای ذهنـی،
ميانگين نمره سازه کنترل رفتاری درک شده در گـروه پيـام رسـان
تلگرام در مقایسه با گروه سخنرانی بيشتر بود .با این حال با دقت در
یافته ها مشاهده می شود که ميزان تغييرا و مقدار افـزایش نمـره
سازه ی مذکور در گروه سخنرانی نسبت به گروه پيام رسـان تلگـرام
بيشتر بوده است .از آنجا کـه سـازه کنتـرل رفتـاری درک شـده بـه
معنای درک فرد در مورد اینكه انجام یا عدم انجام رفتار تا چـه حـد
تحت کنترل ارادی است ،لذا افزایش احساس کنترل بر رفتار در این
مطالعـــه کـــه همانـــا بهبـــود رفتـــار مصـــرف ذـــذای آمـــاده
است ،باعث خواهد شد که دانش آموزان بـرای موفقيـت در کـاهش
مصرف ذذای آماده بيشتر تالش نمایند .زیرا افراد زمانی برای انجـام
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رفتارهای بهداشتی برانگيخته می شوند و حتی در برخورد با چـالش
ها نيز آن را انجام می دهند که احساس کنند بـر آن رفتـار کنتـرل
دارند.
همچنين برنامه ی آموزشـی ارائـه شـده در مطالعـه حاهـر موجـب
افزایش ميانگين نمره قصد بهبود رفتار مصرف ذذای آماده در زمـان
های بالفاصله بعد از مداخله و دو ماه بعد از مداخلـه ی آموزشـی در
دو گروه مورد بررسی گردید .بر اساس آزمون تحليل واریانس مقادیر
تكراری و مقایسه ی درون گروهی ،تغييرا ميانگين نمـره قصـد در
دو گروه سخنرانی و پيام رسان تلگرام در ميان مراحل مورد بررسـی
(قبل از مداخله ،بالفاصله بعـد از مداخلـه و دو مـاه بعـد از مداخلـه
آموزشی  ،معنادار بوده است( . P<0/001در هر یـك از گـروه هـای
مداخله ،ميانگين نمره قصد بهبود رفتار مصرف ذذای آماده با ادامـه
مطالعه روند افزایشی داشت .اگرچه ميانگين نمره قصد در گروه پيام
رسان تلگرام در مقایسه با گـروه سـخنرانی بيشـتر بـود ،امـا ميـزان
تغييرا نمره قصد در گروه سخنرانی نسـبت بـه گـروه پيـام رسـان
تلگرام بيشتر مشاهده شد .به عنوان مثـال ميـانگين نمـره قصـد در
گروه سخنرانی در زمان بالفاصله بعد از مداخله از  10/83به 12/03
در فاصله دو ماه بعد از مداخله رسيد که به ميزان  1/2واحد افزایش
داشت .در حاليكه این تغييرا در گروه پيام رسان تلگرام به ميـزان
 1واحد افزایش داشت .بر اساس آزمون تی مسـتقل ميـان ميـانگين
نمره قصد بهبود رفتار مصرف ذذای آماده در گروه سخنرانی و گـروه
پيام رسان تلگرام تفاو معنادار مشاهده نگردید .از آنجـا کـه قصـد
یكی از عوامـل اصـلی تعيـين کننـده ی رفتـار اسـت ،لـذا افـزایش
ميانگين نمره قصد در دو گروه می تواند حـاکی از افـزایش احتمـال
بهبود رفتار مصرف ذذای آماده در دانش آموزان مورد مطالعه باشـد.
در مطالعه حاهر ،نظریه رفتار برنامه ریزی شـده بـر اسـاس هـریب
تعيين تعدیل شده ی  0/54و سطح معنادار  ،P>0/001توانست 54
درصد از سهم واریانس قصد را در زمان بالفاصله بعد از مداخله و نيز
بــا توجــه بــه هــریب تعيــين تعــدیل شــده  0/69و ســطح معنــادار
 ،P>0/001توانست  69درصد از تغييرا قصد را در فاصـله دو مـاه
بعد از مداخله به طور معنادار در گروه سخنرانی پيش گویی کند .در
این ميان سازه کنترل رفتاری درک شده از قدر پيش بينی بسـيار
باالیی نسبت به سایر سازه ها برخـوردار بـود (بـه ترتيـب ،B=0/74
 P<0/001بالفاصله بعد از مداخلـه و  P<0/001 ، B=0/82دو مـاه
بعد از مداخله  .در گروه سـخنرانی ،سـازه ی کنتـرل رفتـاری درک
شده با توجه به ميزان باالی قدر پـيش بينـی کننـدگی تغييـرا
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قصد ،اولين و قوی ترین سازه مرتبط با قصد شناخته شد .این یافتـه
بيانگر آن است که چنانچه دانش آمـوزان تصـور کننـد کـه کـاهش
مصرف ذذای آماده چندان سخت نبوده و تحت کنترل آنـان اسـت،
قصد آنها برای کاهش و بهبود مصرف ذذای آمـاده افـزایش خواهـد
یافت و راحت تر می توانند بر مشكال احتمالی حين بهبـود رفتـار
مصرف ذذای آماده ذلبه نمایند .در این مطالعـه ،در رابطـه بـا سـازه
های نگرش و هنجارهای ذهنی پيش بينی کننـدگی معنـادار بـرای
قصد بهبود رفتار مصـرف ذـذای آمـاده در دانـش آمـوزان مشـاهده
نگردید .شایان ذکر است در این پژوهش بـرخالف انتظـار محققـان،
نظریه رفتار برنامه ریزی شده علی رذم پيش بينی قصـد بـه ميـزان
 54درصد در مرحله ی دوم و  69درصد قصـد در مرحلـه ی سـوم،
نتوانست پيش بينی کننده معنادار در رابطه با بهبـود رفتـار مصـرف
ذذای آماده در گروه سخنرانی باشد .به عبار جامع تر ،نظریه رفتار
برنامه ریزی شده نتوانست بهبود رفتـار مصـرف ذـذای آمـاده را در
زمــان هــای بالفاصــله بعــد از مداخلــه و دو مــاه بعــد از مداخلــه ی
آموزشی به طور معنادار مورد پيش بينی نماید .همچنين بـر اسـاس
تحليل رگرسيون خطی چند متغيـره در گـروه پيـام رسـان تلگـرام،
سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده با هم توانسـتند بـر اسـاس
هریب تعيين تعدیل شـده ی  0/34و سـطح معنـاداری ،P=0/003
 34درصد از سهم واریانس قصد را در زمان بالفاصله بعد از مداخلـه
و نيز بـا توجـه بـه هـریب تعيـين تعـدیل شـده ی  0/23و سـطح
معنــاداری  ،P=0/02توانســتند  23درصــد از تغييــرا قصــد را در
فاصله دو ماه بعد از مداخله به طور معناداری پيش بينـی کننـد .در
گروه پيام رسان تلگرام برخالف گروه سخنرانی نه تنها قدر پـيش
بينی کنندگی نظریه رفتار برنامه ریزی شده در هـر یـك از مراحـل
بعد از مداخله کمتر است ،بلكه قدر پيش بينی کنندگی مـدل در
فاصله ی دو ماه بعد از مداخله نيز کمتر شده است .این یافته ممكن
است حاکی از کاهش ایر بخشی مداخله در فواصل طوالنی تر بعد از
مداخله آموزشی در گروه دریافت کننده ی آموزش مجازی باشد .در
گروه پيام رسان تلگرام تنها سازه نگرش پيش بينی کننـده معنـادار
برای قصد بهبود رفتار مصرف ذذای آماده گـزارش شـد (بـه ترتيـب
 P=0/033 ،B=0/432بالفاصـــله بعـــد از مداخلـــه و ، B=0/460
 P=0/043دو ماه بعد از مداخله  .سایر سازه هـای مـدل نتوانسـتند
به طور معناداری قصد را مورد پيش بينی قرار دهند .برخالف انتظار
محققين در گروه پيام رسان تلگرام نيز مشابه گروه سخنرانی ،نظریه
رفتار برنامه ریزی شده نتوانست به طور معنادار رفتار مصرف ذـذای
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آماده را در هر یك از مراحل بعد از مداخله ی آموزشی پـيش بينـی
کند .فاصله ی زیاد ميان قصد و رفتار را می توان بـه وجـود عوامـل
خارجی و یا عوامل درونی فرد کـه موجـب انجـام رفتـار مـی شـود،
نسبت داد .همچنين از دیگر علل ایجاد کننـده فاصـله بـين قصـد و
رفتار می تواند عمل نكردن هميشـگی انسـان هـا بـر اسـاس قصـد
باشــد[ .]8در مطالعــا پيمــان و همكــاران [ ]11،12و همچنــين
مطالعه یارمحمدی [ ]14نيز نقش سـازه ی نگـرش در پـيش بينـی
قصد بيش از سایر سازه ها بود .بنابراین با توجه یافته های مرتبط بـا
گروه پيام رسان تلگرام در این زمينه ،مطالعه مـا بـا مطالعـا فـو
مطابقت و همخوانی داشته ولی از منظر یافته های مـرتبط بـا گـروه
سخنرانی و نقش سازه کنترل رفتاری درک شده در پيش بينی قصد
در این گروه ،مطالعا اشاره شـده بـا مطالعـه ی حاهـر همخـوانی
ندارند .همچنين نتایو مطالعه حاهر با با مطالعه  Dunnو همكاران
[ ]15در همخوانی ندارد .چرا که در مطالعه  Dunnبرخالف مطالعه
حاهر ،سازه هنجارهای ذهنی بيشترین قدر پيش بينـی کننـدگی
قصد رفتار مصرف ذذای آماده را در مقایسه با سایر سازه های نظریه
رفتار برنامه ریزی شده داشت .از آنجا که دو سازه ی کنترل رفتاری
درک شده و نگرش به عنوان مهم تـرین عامـل تثیيرگـذار بـر قصـد
بهبود رفتار مصرف ذذای آماده به ترتيب در گروه سخنرانی و گـروه
پيام رسان تلگرام شناخته شدند ،لذا طراحی و اجـرای برنامـه هـا و
مداخال آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده و تمرکـز
بر سازه های نگرش و بویژه کنترل رفتاری درک شده مـی توانـد در
بهبود رفتار مصرف ذذای آماده در دانش آموزان مؤیر باشد .چرا کـه
بر اساس این مطالعه ،اعتقادا و باورهای کنترلـی دانـش آمـوزان و
همچنين توانمندی درک شده ی آنان برای انجام رفتـار و ذلبـه بـر
موانع و مشكال احتمالی است که آنهـا را بـه سـمت بهبـود رفتـار
مصرف ذذای آماده سو می دهد.
در پژوهش حاهر ،رفتار مصرف ذذای آماده با فراوانی و یا بار مصرف
ذذای آماده در ماه سنجيده شد .بر اساس یافته ها ،بار مصرف ذذای
آماده در ماه در گروه سخنرانی از  5بار در مـاه بـه  3بـار در مـاه در
زمان بالفاصله بعد از مداخله و  2بار در ماه در فاصله ی دو ماه بعـد
از مداخله ی آموزشی کاهش یافت .در گروه پيام رسـان تلگـرام نيـز
بار مصرف ذذای آمـاده از  6بـار در مـاه بـه  3بـار در مـاه در زمـان
مداخله و  3/5بار در ماه در فاصله ی دو ماه بعـد از مداخلـه رسـيد.
بنابراین با توجه به ميزان کاهش  2و  3واحد بار مصرف ذذای آماده
در ماه به ترتيب در گروه هـای سـخنرانی و پيـام رسـان تلگـرام در
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مد زمان بالفاصله بعد از مداخله ،مشاهده می شود که کاهش بـار
مصرف در گروه پيام رسـان تلگـرام در مقایسـه بـا گـروه سـخنرانی
بيشتر بوده است .اما در طوالنی مد (دو ماه بعد از مداخله  ،مقـدار
کاهش بار مصرف در گروه سـخنرانی نسـبت بـه گـروه پيـام رسـان
تلگرام بيشتر بوده است .بنابراین با توجه به این یافته می توان گفت
که تثیير مداخله آموزشی با استفاده از روش سخنرانی ممكـن اسـت
در طوالنی مد پایدارتر از تثیير آموزش به روش مجـازی باشـد .بـا
استفاده از آزمون تی مستقل در مقایسـه ی بـين دو گـروه از نقطـه
نظر بار مصرف ذذای آماده در ماه در زمان بالفاصله بعـد از مداخلـه
تفاو آماری معنادار مشاهده نگردید .اما در فاصله ی دو ماه بعـد از
مداخله تفاو معنادار مشـاهده شـد ( . P=0/026کـه ایـن تفـاو
ناشی از کمتر بودن بار مصرف ذذای آماده در ماه در گروه سخنرانی
نسبت به گروه شبكه مجازی بود .در مطالعه حاهـر سـنجش رفتـار
مصرف ذذای آماده با استفاده از  ،FFQمداخله آموزشی مبتنـی بـر
بهبود رفتار مصرف ذذای آماده به جای توصيه و آمـوزش در جهـت
عدم مصرف ذذای آماده و بنابراین کـاهش مقاومـت دانـش آمـوزان
نسبت به آموزش از جمله نقاط قو مطالعه به شـمار مـی رونـد .از
طرفی آموزش در دانش آمـوزان و در مدرسـه بـه دليـل محـدودیت
زمانی با توجه به کالسهای درس و برنامههای جانبی مدارس بـویژه
در دوره متوسطه و به خصو در شـهر اهـواز بـه دليـل تعـيطال
پيش بينی نشده ی مدارس به دليل گرد و ذبـار و آلـودگی هـوا ،بـا
محدودیت و مشكال فراوانی رو به رو است .بنابراین پيشـنهاد مـی
گردد ،طراحی و اجرای چنين مـداخالتی در گروهـی ذيـر از دانـش
آموزان که تحت تثیير عواملی مانند فصل و امتحانا نباشند ،انجـام
شود .دوره پيگيری در این مطالعه تنهـا تـا دو مـاه پـس از مداخلـه
آموزشی بود که نمی تواند تثیير و ماندگاری مداخلـه ی آموزشـی را
در مد زمـان طـوالنی نشـان دهـد .بنـابراین بـه منظـور مشـاهده
ایربخشی مداخله در طوالنی مد  ،مد زمان بيشـتری بـه منظـور
پيگيری الزم به نظر می رسد .همچنين پيشـنهاد مـی شـود کـه در
مطالعـــا آتـــی از نمونـــه ای بـــا حجـــم بيشـــتر اســـتفاده
گردد .این پژوهش تنها بـر دانـش آمـوزان دختـر انجـام شـد .عـدم
استفاده از نمونه ی دانش آموزان پسر و بنابراین عدم امكان مقایسـه
ی ميان دو گروه جنسيتی را می توان یكی از محدودیت هـای ایـن
مطالعه برشمرد .لذا پيشنهاد می گردد ،در مطالعا آتی از دو گـروه
جنسيتی استفاده گردد تا همن مقایسه ی نتایو در دو گروه ،بتـوان
نتایو را به گروه سنی مورد نظر تعميم داد.
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به طور کلی در مطالعه حاهر با توجـه بـه مقایسـه ی ميـانگين هـا
ميان دو روش آموزشی سـخنرانی و پيـام رسـان تلگـرام بـر اسـاس
نظریه رفتار برنامه ریزی شده به منظور بهبود رفتـار مصـرف ذـذای
آماده جزء در مورد بار مصرف ذذای آماده در ماه در مـد زمـان دو
ماه بعد از مداخله آموزشی ،در سایر موارد تفـاو معنـادار مشـاهده
نگردید .از طرفی با توجه به محاسبه اندازه ایر دو روش سـخنرانی و
تلگرام (محاسبه مجذور اتا با استفاده از آزمون تحليل واریانس اندازه
های تكراری در مورد هر یك از سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی
شده و نيز رفتار مصرف ذذای آماده ،اندازه ایر بسيار کوچك (کمتـر
از  0/0001و کمتر از  0/25به دست آمد که گـواه از عـدم تفـاو
ميان تثیير دو روش آموزشی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده
بر بهبود رفتار مصرف ذذای آماده دارد [.]16
همچنين در این مطالعه ،سازه کنترل رفتاری درک شده مهم تـرین
پيش بينی کننده ی قصد در گروه سخنرانی گـزارش شـد .بـه ایـن
معنا که با افزایش احساس کنترل بر کاهش مصرف ذذای آمـاده در
دانش آموزان ،تالش آنان بـرای موفقيـت در کـاهش مصـرف ذـذای
آماده افزایش خواهد یافت .در گروه پيام رسان تلگـرام نيـز سـازه ی
نگرش مهم ترین پيش بينی کننده قصد بود .بدین معنی که هر چه
دانش آموزان به مصرف ذذای آماده تمایل بيشـتری داشـته باشـند،
ميزان مصرف ذذای آماده در آنان افـزایش مـی یابـد .بنـابراین الزم
است بر این دو سازه در مداخال آتی بيشتر تمرکز گردد.
مالحظا اخالقی :این مقاله از طرح پژوهشـی بـا عنـوان « بررسـی
تثیير آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بـا اسـتفاده از
دو روش سخنرانی و شبكه مجازی مبتنی بر تلفن همـراه بـر بهبـود
رفتار مصرف فست فود در دختران دبيرستانی شـهر اهـواز در سـال
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1. Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR)-Khuzestan, Ahvaz, Iran
Payesh 2020; 19 (1): 109 – 120
Accepted for publication: 29 February 2020
[EPub a head of print-3 March 2020]

Objective (s): This study aimed to compare the effect of two training methods in-person and mobile based virtual network on
improving fast food consumption behavior in high school girls in Ahvaz, Iran.
Methods: This interventional study was performed on 61 high school girls in Ahvaz (31 in-person group and 30 virtual
network group). Data were collected before, immediately after and 2 months after the intervention by using a theory of planned
behavior and food frequency questionnaires. Data were analyzed by SPSS version 24.
Results: The constructs of the theory of planned behavior in both groups significantly increased compared to before the
intervention. Fast food consumption behavior was also significantly decreased in two groups compared to before the
intervention. There was no significant difference between two training methods. Only two months after the intervention, fast
food consumption behavior was significantly different between the two training methods.
Conclusion: Planned Behavior Theory-based training using both in-person and virtual network methods was effective on
improving of fast food consumption behavior. There was no significant difference between two methods.
Key Words: lecture, virtual network, fast food
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