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  مقدمه

 ي به بعد سـازمان جهـان      يالدي م ١٩٩٧از سال   

 ي از مـشکالت اساسـ     يکـ ي را به عنوان     يبهداشت چاق 

 از کشورها مطـرح نمـوده و از آن     ياريسالمت در بس  

 يهـا  يمـار ي موجب ب کهکند ياد مي ميديک اپ يبه عنوان   

 در ي وزن و چـاق شيافزا .)١( خواهد شديمزمن فراوان 

 ،ن سال قبل محدود بـه بزرگـساالن بـود        يجهان تا چند  

ر کودکــان و يــگبــان ير گريــ دو دهــه اخي در طــيولــ

 کـه در دو دهـه       يبه طور . )٢(ز شده است  ينوجوانان ن 

شتر از دو يــان کودکـان ب يـ  مدر يزان چـاق يـ گذشـته م 

برابـر   ٣ اضـافه وزن     يبرابر و شـمار نوجوانـان دارا      

 و يشاديــــن راســــتا کليدر همــــ. )٣(شــــده اســــت

  استان کـشور   ٢٣ که در    يا  در مطالعه  )٢٠٠٧(همکاران

 و اضافه وزن کودکـان      يوع چاق ي انجام دادند، ش   ايران

 درصـد   ٨٢/٨ و   ۵/۴ب  يـ  سال را به ترت    ٦ـ١٨ن  يدر سن 

 شـيوع  در وزن اضـافه  كه آنجا از. )٤(گزارش کردند

 دارد نقش قلبي هاي بيماري خون و فشار و قند مرض

 بيـشتر  در كـه  نشانه پايداراسـت  يك باليني نظر از و

 ،رسـد  مـي نظـر   بـه  ،)٣(است همراه بازگشت با موارد

 براي چاقی به عنوان اولويت بهداشتی شناخته شده و 

 تنظـيم  به موقت، هاي رژيم جاي به بايد آن از ييرها

 رفتــاري اصــالحات و ييغــذا عــادات مجموعــه

   .)٥(پرداخت

 براي بهترين راه بهداشتي رفتارهاي در تغيير

زنـدگي   كيفيـت  بهبود و مير و مرگ ها، بيماري كاهش

 اجـراي  رفتـار،  بينـي كننـده   پـيش  عوامـل  درك .اسـت 

ــداخالت ــتاي م ــر در راس ــار تغيي ــسهيل را رفت  ت

ترين عوامـل پيـشگويي كننـده     يكي از مهم .)٦(نمايد مي

 خودکارآمـدي .  درك شده اسـت خودکارآمديرفتار، 

 دربـارة  باورهـاي افـراد   عنـوان  بـه  شـده  ادراك

 عملكـرد كـه   از سـطوحي  هيارا براي خود هاي قابليت

دهـد،   مـي  قـرار  تـأثير  تحت را آنها زندگي رويدادهاي

 كند مي تعيين خودکارآمدي باورهاي .شود مي تعريف

را  خود كنند،  ميفكر  كنند، مي احساس افراد كه چگونه

 درک ديخودکارآمـ  .كننـد   مـي رفتـار  و انگيزنـد  مي بر

 را آرزو سطح كاهش داده، را شكست از ترس ،شده

 بهبود را تفكر تحليلي و مسأله حل توانايي و برده باال

   .)٧(بخشد مي

 ينيب شي رفتار خوردن، شاخص پخودکارآمدي

 که به منظور    ييها ان برنامه يکننده وزن است و در جر     

 اند، مورد استفاده قرار گرفته  شدهيکاهش وزن، طراح  

 يول ،)٨(کند مي يريش وزن مجدد جلوگي و از افزااست

ــم در کنتــرل چــاق  ــوگيهــدف مه  از يري کودکــان، جل

ن يـ دن به ا  ي رس يبرا. ن باال است  ي در سن  يتوسعه چاق 

ــ   ــا رس ــاهش وزن ت ــدف ک ــه وزن ايه ــدن ب آل در  دهي

. شـود  مـي ه ن يجاد اختالل رشد توص   يکودکان به علت ا   

ش وزن در حـد متوسـط دارنـد،         ي که افـزا   يدر کودکان 

 است که وزن در همان حد نگهداشته شود تـا در            يکاف

ش قـد، وزن بـدن بـه حـد نرمـال            ينده با رشد و افزا    يآ

  .)٩(برسد

 و اهـداف  بـر  ،خودکارآمـدي بـا   مرتبط عقايد

 رفتار پيآمدهاي و تشكيل دهنده گذارند مي اثر آرزوها

 خودکارآمـدي داراي  كـه  افـرادي  .باشـند  مـي  انـسان 

و  گرفتـه  نظـر  در را بـاالتري  اهـداف  باشند، يشتريب



 اي   رفتارهاي تغذيهوآموزش مبتني بر خودکارآمدي 

١١٩ )٦٨شماره پي در پي (١٣٩١خرداد و تير ـ ٢ ـ شماره ١٧مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 تـر  مطلـوب  آنهـا  رفتـار  نتيجـه  در و گـشته  متعهـدتر 

 پاييني خودکارآمدي كه افرادي حالي كه در. شود مي

 خودکارآمـدي  .نيست آنها مناسب فتارر نتيجه دارند،

 بررسـي  را چگونـه موانـع   افـراد  كنـد،  مـي  مـشخص 

 دارنـد، بـه   يينيپـا  خودکارآمـدي  كـه  افرادي. كنند مي

 شوند مي متقاعد مشكالت با روشدن به رو در آساني

 بر تالش از دست سريع و است فايده بي رفتار آنها كه

 بااليي خودکارآمدي كه افرادي حالي كه در .دارند مي

 هــاي  مهــارت  وســيله بهبــود  بــه  را موانــع  دارنــد،

 برابر مشكالت در و برداشته پشتكار و خودمديريتي

 در  )٢٠٠٢()١( و همكـاران   پنـدر  .)١٠(کننـد  يمايستادگي  

 بيني كننده پيشعوامل  از يکي سالمت خود يمدل ارتقا

  .)١١( نمودندمطرح خودکارآمدي را رفتار

 عنـوان  بـه  خـوردن  مهـارگري  خـود  ييتوانا

 تعريف گونه اين وزن کنترل  درخودکارآمدي كاربرد

 بـراي  يشيتوانـا  در مـورد  فـرد  قـضاوت ؛ است شده

 درآن پرخـوري  خطـر  كـه  رايطيش در كارآمد مقابله

 چـون   عـاملي يارتقـا  درك ،ن رويـ  از ا.)١٢(باالسـت 

 از مـانع  ن حساسين سنيدرا بتواند  كهخودکارآمدي

. است ضروري شود، غيربهداشتي و رفتارهاي عادات

تعيــين تــأثير آمــوزش مبتنــي بــر  ايــن مطالعــه هــدف 

اي و كنتـرل      خودکارآمدي در ارتقاي رفتارهاي تغذيـه     

ي وزن در دختران نوجـوان داراي اضـافه وزن و چـاق      

  .بود

  

   بررسيروش

 بر روي ١٣٩٠ در سال   نيمه تجربي  مطالعه اين

تحت پوشـش   دخترانه ييمدارس راهنما آموزان دانش

 . انجــام شــد)همــدان(آمــوزش و پــرورش شــهر رزن

 بودنـد کـه براسـاس    يدانـش آمـوزان   پـژوهش  جامعه

 در محــدوده اضــافه وزن ي تــوده بــدنيشــاخص نمــا

 ينحنـ م(  چـاق  اـــي و   )٨٥ـ٩٥ن صدک   ي رشد ب  يمنحن(

 بر نمونه حجم. )١٣( قرار داشت)٩٥ صدک يرشد باال

 و  صدرزادهمطالعه  در)٢( نمايه توده بدنيري متغاساس

ــاران ــا اســتفاده از فرمــول مقا  همک ــو ب ــسه مي ن يانگي

 برآورد شـد و بـراي اطمينـان بيـشتر           نفر ٧٠رها  يمتغ

  ..)١٤(افزايش يافت نفر  ٧٨حجم نمونه به 

ــرا ــ ايياســا شنيب ــقــد و وزن کلن افــراد، ي ه ي

 يريـ گ انـدازه  ط استاندارد يت شرا يآموزان با رعا   دانش

ــراگرديــد ــين ي و ب ــتعي ــدني ي منحن ــوده ب ــه ت  از  نماي

ــا آمــوزان   موجــود در شناســنامه دانــش  ينموداره

 ي بـاال ي بـدن   توده ينما که   يآموزان دانش. استفاده شد 

ناسـنامه  ش(طبـق تـشخيص پزشـک      ند، داشت ٨٥صدک  

هاي مرتبط   مشکالت هورموني و يا بيماري)آموز دانش

 آنهـا    يمحـل زنـدگ   و  با اضافه وزن و يا چاقي نداشته        

 و در صـورت     ندبود، وارد مطالعه شـد     شهرسطح  در  

، ي آموزشيها ک جلسه از کالسيش از يبت بيداشتن غ

بـا توجـه بـه       .شـدند  مـي از گروه مورد مطالعه حـذف       

 و مقطع   يحل زندگ ل سن، م  ي مورد نظر از قب    يارهايمع

                                                
1-Pender et al 
2-Body Mass Index (BMI) 
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 يصـورت تـصادف  ه  بـ كنترل و آزمون، گروه   يليتحص

  . انتخاب شدندو مساوي ساده 

 دو يا هـــا پرســـشنامه  دادهابــزار گـــردآوري 

ــسمت ــوديق ــات    .  ب ــه اطالع ــوط ب ــش اول آن مرب بخ

 و در بخــــش دوم بــــود )الؤ ســــ١٠(ک يــــدموگراف

 ي مبتني سبک زندگخودکارآمدياستاندارد پرسشنامه 

 بـا دامنـه   کـرت ياس ليـ ال در مقؤ س٢٠(کبر وزن کالر  

ايـن   .رفتــــــ قـرار گ  استفاده  مورد   )٠ ـ٨٠نياز ب يامت

و  ٩١/٠بـاخ   ن کرو يب آلفا يبا ضر  پرسشنامه در ايران  

جــه يو نت ٨٨/٠بــاخ ن کرويب آلفــايبــا ضــرن يچنــ هــم

د قـرار   ييـ أمـورد ت   واسـتاندارد شـده      ٩١/٠ييبازآزما

  .)١٥(گرفته است

خـرده   پـنج  داراي يا گويـه  ٢٠پرسـشنامه  اين

 گويـه  چهـار  شـامل  خرده مقياس هر است که مقياس

ــاس .اســت ــرده مقي ــا خ ــع ه ــت در واق ــايي موقعي  را ه

 رفتـار خـوردن   وقـوع  احتمـال  کـه  کننـد  مـي  توصيف

 مـشکل  با افراد براي کردن مقاومت و يابد مي افزايش

 ايـن . شـود  مي دشوار و سخت چاقي، و وزن افزايش

 در خـوردن  ماننـد (منفـي   هاي ها هيجان خرده مقياس

 دسترسي ،)ناکامي و شکست اضطراب، غمگيني، هنگام

 کـه  هـايي  موقعيـت (هـا   خـوراکي  و غـذايي  مـواد  بـه 

ــذايي ــه موادغ ــاني ب ــترس در آس ــستند دس ــد ه  ؛مانن

 چـرب  موادغذايي داشتن اختيار در و ديدن مسافرت،

 ترغيــب و تــشويق(اجتمــاعي ، فــشارهاي)شــيرين و

 هاي ناراحتي ،)ها مهماني در مثال خوردن براي ديگران

 و درد، بيمـاري  مواقـع  در خـوردن  ماننـد (جـسماني 

 نظيـر ( سـرگرم کننـده   و مثبت هاي فعاليت و )خستگي

 )شادي و تلويزيون تماشاي مطالعه، هنگام در خوردن

  .)١٥(هستند

آزمـون، برنامـه     شيل پرسشنامه پـ   يپس از تکم  

 يازسـنج يج نيک کـه بـا توجـه بـه نتـا      يـ  تئور يموزشآ

ک يـ ه بـود، در     شـد ن  ي و تـدو   يه طراحـ  يـ  اول يآموزش

آزمـون   گـروه  ي برايا  جلسه٤ شده   يبند برنامه زمان 

 از  خودکارآمـدي کـه    نيـ با توجـه بـه ا     . به اجرا درآمد  

 ،ر عمـل پيـشرفت و کـسب موفقيـت د    ؛هيچهار منبع اول  

 الگوسازي ديگران، طرف از  ميدلگر يا  ميكال تشويق

 حـاالت  يـا  ها و نشانه جايگزيني تجربيات يا اجتماعي

ــي ــشأت فيزيك ــي ن ــرد م ــرا )١٠(گي ــذا ب ــاي، ل  ي ارتق

     جلسات آموزشي زير اسـتفاده شـد؛      از   ،خودکارآمدي

شــرح اهــداف   گــروه،ي و معرفــيي آشــنا؛جلــسه اول

دن بـه  ي رسـ  ي طرح درس و کمک برا     ي بر مبنا  يرفتار

 هربه  نيبنابرا .پيشرفت و کسب موفقيت در عمل  هدف

 يک قطعـه بـاز    ي،  ي آموزش  لوح فشرده  کيآموز   دانش

ح يح و ناصـح  ي صـح  يمار و پله بـا موضـوع رفتارهـا        

ادداشـت  يک دفترچـه    يـ ست روزانه و    ي، چک ل  يا هيتغذ

 يادداشـت بـه شـکل خاصـ       ي يها دفترچه. شد ميداده  

 شـکل هـرم   ي جلـد حـاو  ي شده بودنـد کـه رو    يطراح

ود و  بي توده بدني و نحوه محاسبه شاخص نما ييغذا

ن يــآمــوزان موظــف بودنــد کــه بــا اســتفاده از ا دانــش

ان يـ  خانواده و اطراف   ي توده بدن  ير، شاخص نما  يتصو

 گـزارش  يخود را محاسبه نموده و طبق برنامه کالسـ      

ام يـ ک پيـ ن در هر صـفحه دفترچـه   يدهند و عالوه بر ا  
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آموز موظف بود کـه   دانش.  گنجانده شده بود يه ا يتغذ

 را يي غذاي بر رفتارها  يمبنست  يبه طور روزانه چک ل    

بـه  پيـشرفت خـود را   ان هر هفته يل نموده و در پا يتکم

 از مـوارد ثبـت   يبرخـ . گزارش دهدو گروه  پژوهشگر  

 امروز چند عدد شکالت، ؛ست عبارت ازيشده در چک ل  

قه ورزش کـردم،  يپس خوردم، امروز چند دقيپفک و چ  

  .، بودندان وعده خوردميامروز چند بار مو 

 يـا  اجتمـاعي   الگوسـازي ؛م و سـوم جلسه دو

ست يـ ت چک ل يآموزان وضع   دانش ،جايگزيني تجربيات

گـران  يات ديـ از تجرب خود را در گروه گـزارش داده و      

ن خـود  يگزي جايکردند و رفتارها ميدر گروه صحبت   

ايـن رفتارهـا    . کردنـد  مـي مـرور   را  در طول هفته قبـل      

 جــايگزيني ميــوه بــا مــواد غــذايي کــم ارزش،  ؛شــامل

روي به جاي استفاده از وسيله نقليـه و کمـک در             دهپيا

   .امور منزل بود

 ،فيزيكــي حــاالت يــا هــا  نــشانه؛جلــسه چهــارم

شـدند و    مـي ن  ي، تـوز  يآموزان در مالقـات هفتگـ      دانش

. کردنـد  مـي ست ثبـت    ي خود را در چک ل     يت بدن يوضع

 ي از توسعه چاق   يري کودکان جلوگ  يهدف مهم در چاق   

دن بـه وزن    ي وزن تـا رسـ     ن باال است و کاهش    يدر سن 

ه يجاد اختالل رشـد توصـ  يآل در کودکان به علت ا      دهيا

ن بود کـه وزن در      ين نوجوانان، هدف ا   يدر ا . شود مين

ش ينده با رشد و افزايآداشته شود تا در  همان حد نگه

ــد     ــال برس ــد نرم ــه ح ــدن ب ــد، وزن ب ــور )٩(ق  و منظ

 ين حال نوجوانـان   يبا ا . کاهش وزن نبود   پژوهشگران،

ند يآش وزن نداشتند، به ادامه فر     يکه در طول هفته افزا    

 .شدند ميدلگرم 

 يــا  مــيكال تــشويقدن بــه هــدف ي رســيبــرا

ط ي که محـ يياز آنجا ،گراندي طرف از نوجوان ميدلگر

جـاد و   ي در ا  جدي و عميق  ات  تأثيرن  ي و والد  يخانوادگ

، لــذا کودکـان دارد  خــوردن ي عــادت هـا يريـ شـکل گ 

 که کودک در آن رشد و ين مکانيخانواده به عنوان اول 

 يا ژهيـ ت ويـ  اهميابد، از ابعـاد گونـاگون دارا  ي مينمو  

ل و با توجه به نقش مـادران در     ين دل يبه هم . )١٦(است

 بـه  يا مـه نا  خـانواده، دعـوت  يپخت غـذا   ه و يد، ته يخر

هـا بـه مـادران        شـده کـالس    يبنـد  همراه برنامه زمـان   

 الزم جهت شرکت تمام يها هي و توص  داده شده  ليتحو

ن مادران  يچن هم .ها داده شد   آموز در کالس   وقت دانش 

 ي آموزشـ يهـا   سـه جلـسه در کـالس   ين گـروه طـ  يـ ا

افتند و از آنها خواسته شده بود که در مـدت           يحضور  

آموزان در انجام برنامه مداخلـه    برنامه به دانش ياجرا

ک يـ ن برنامه، پژوهشگر ي در کنار ا.نديروزانه کمک نما  

 کرد تا يموزان و مادران معرفآ خط ثابت تلفن به دانش

ا يـ آنها بتوانند در صـورت داشـتن مـشکل حـضور و             

ــاط داشــته باشــند  ؤســ ــا پژوهــشگر ارتب  .ال خــاص ب

زن آموزاني که تـا آخـر دوره توانـسته بودنـد، و       دانش

اي دريافـت   دارند، از پژوهشگر هديـه    خود را ثابت نگه   

  .کردند مي

 و بـا اسـتفاده   هفته ١٢ پس از    يي نها يابيارزش

ن يچن  و هميصورت خود گزارش دهه از پرسشنامه، ب  
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نمايـه   وزن و قد و محاسبه شاخص        يي نها يريگ اندازه

   . انجام گرفتتوده بدني

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

ــ ــزار  رمن ــاي روش و )١(SPSSاف ــار ه ــيفي،  يآم توص

 يتـ  و آمـار تحليلـي  و مركـزي   پراكندگي هاي شاخص

تجزيـه و   )٤( دوي آزمـون کـا     و )٣( مـستقل  يت ،)٢(يزوج

  .تحليل شدند

 

  ها يافته

 ٥/٣٨ تحـصيالت   سـطح ها نـشان داد کـه   افتهي

پلم يـ د باالي انمادر درصد از ٣/١٠و پدران درصد از

ن يمدرسـه را اولـ    ،  آمـوزان  انـش  درصد از د   ٢/٤٦.بود

ــالع رســان  ــل اط ــيعام ــا در م ــ تغذيورد رفتاره  يا هي

 درصد از آنها از مادر خـود حـرف          ٦/٤٣  و شتنددا مي

  . داشتنديشنو

 گروه دو بينقبل از مداخله،   داد کهج نشانينتا

ــرل   ــون و كنت ــر ازآزم ــا نظ ــد؛  ييمتغيره ــن مانن س

يـه تـوده     نما آمـوز،  دانـش نمايه توده بدني    آموز،   دانش

 اخـتالف   شـاخص اقتـصادي    مادر، بعد خانوار و      بدني

ن يچنـ  هم). ١جدول()<٠٥/٠p(وجود نداشت  يدار يمعن

 بررسي مورد وابسته متغيرهاي نظر از گروه دو بين

 و وزن بـه  مربـوط  زنـدگي  سـبک  خودکارآمدي ييعن

 مداخلـه،  اجـراي  از قبـل  آن گانه هاي پنج خرده مقياس

  . )٢جدول ()<٠٥/٠p(شت نداوجود يدار يمعن تفاوت

 سبک خودکارآمدي بين  تفاوتبعد از مداخله،

 يمواجهه با فـشارها  هنگام وزن در به مربوط زندگي

غذايي و تجربـه     مواد به دسترسي هنگام  در ،يعاجتما

دار بــوده و  ي، معنــ در گــروه آزمــونجانــات مثبــتيه

ــامت ــزاخودکارآمــدياز ي ــتيش ي اف ــ ،)>٠٥/٠p(اف  يول

 مربوط بـه وزن در هنگـام        ي زندگ  سبک خودکارآمدي

 جسماني يها ناراحتي احساس  و منفي هيجاناتتجربه  

 .)<٠٥/٠p( نداشــتيدار يپـس از مداخلــه تفـاوت معنــ  

ک از يـ چ يز پس از مداخله ه  ين در گروه کنترل ن    يچن هم

   ..)<٠٥/٠p(دا نکردي پيدار يوت معناها تف اسير مقيز

جـه  ينت، يريـ گي هفته پ١٢ن مطالعه، بعد از يدر ا 

 نمايه   در وزن و   يدار ي، اختالف معن  ي زوج يآزمون ت 

ــدني ــوده ب ــشت ــ   دان                    و يآمــوزان هــر دو گــروه تجرب

 بـا  ،)<٠٥/٠p(داکنترل در قبل و بعد از مداخله نشان ند  

ــا ــود مي ــن وج ــدني  ن وزن ويانگي ــوده ب ــه ت                   در   نماي

ن يـ  اي ول،افتينش  ي افزا يريگي در زمان پ   آزمونگروه  

                 ده يـــــن در گـــــروه کنتــــرل د يانگيــــ ش ميافــــزا 

  ).٣جدول (شد
  

  بحث

اي، نيـت فـرد    اولين گام در تغيير رفتـار تغذيـه       

ترين اين نيات، خودکارآمدي اسـت     است و يکي از مهم    

ايـن  هـدف    .)۱۷(ريـزي دقيـق دارد     که نيـاز بـه برنامـه      

مبتني بر خودکارآمدي در    تعيين تأثير آموزش    مطالعه  

اي و كنتـرل وزن در دختـران          ارتقاي رفتارهاي تغذيـه   

  .ي بودنوجوان داراي اضافه وزن و چاق
                                                
1-Statistical Package for Social Sciences 
2-Paired T-Test 
3-Independent  T-Test 
4-Chi-Square Test 
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   قبل از مداخلهکنترل  و آزمونگروه دو در  ميک مستقل متغيرهاي معيار انحراف و ميانگينمقايسه  :١جدول
 

 گروه
 متغير

سطح  آماره تي کنترل آزمون
 داري معني

 ٢٩٩/٠ ٠٥٢/١ ٨/٢٤±٩/٤ ٩/٢٥±٠٤/٣ ) بر متر مربعكيلوگرم(نمايه توده بدني دانش آموز
 ٣٦٣/٠ -٥٢٩/٠ ٤٦/١٣±٠١/١ ٣/١٣±١/١ )سال(سن

 ٣٦٨/٠ ٥٦٩/٠ ٨٧/٢٨±٨/٤ ٩/٢٨±٩/٥ )كيلوگرم بر متر مربع(مادرنمايه توده بدني 
 ٤٤١/٠ ٧٢٩/٠ ١٨/٩±٤/٢ ٧٩/٨±٦/٢ شاخص اقتصادي

 ٢٣٢/٠ ٢١٥/١ ٦/٤±٩/٠ ٩/٤±١٦/١ بعد خانوار

  
  
  

  کنترل  وآزمون گروه دو در خودکارآمدياجزاي  معيار انحراف و ميانگين مقايسه :٢ جدول
  

 گروه کنترل آزمون
 سطح معني داري آماره تي بعد از مداخله قبل از مداخله سطح معني داري آماره تي بعد از مداخله قبل از مداخله متغير

   کلخودکارآمدي
 ) امتياز٠-٨٠(

٢٧٥/٠ -١٠٧/١ ٢٩/٤٨±٠٣/١٣ ٤٤/٤٤±٥٣/١٤ ٠٠١/٠ -٤٦١/٣ ٤١/٦٠±٨/٩ ٢١/٤٨±٨٤/١٤ 

  فشار اجتماعي
 ) امتياز٠-١٦(

٢٤٤/٠ -١٨٣/١ ٥١/٩±٤١/٣ ٣٦/٨±٦٨/٣ ٠٠١/٠ -٦٠/٣ ٢٣/١٢±٩٧/٢ ٨٧/٨±١/٤ 

  دسترسي به مواد غذايي
 ) امتياز٠-٢٠(

١٦٣/٠ -٤٢٢/١ ٦٤/١٠±١٠/٤ ٢٣/١٠±٧١/٤ ٠٠٨/٠ -٨١٢/٢ ٧٢/١٤±٠٢/٤ ٨٧/١٠±٦ 

  بتهيجان هاي مث
 ) امتياز٠-١٢(

١٦١/٠ -٤٣١/١ ٨٦/٧±٤٣/٢ ٩٢/٦±٩١/٢ ٠٠١/٠ -٦٢٦/٥ ٥٣/١٠±٤٦/١ ٨٥/٦±٠٤/٣ 

  هاي منفي هيجان
 ) امتياز٠-٢٠(

٣٢٤/٠ -١ ٥٩/١٣±٤٨/٤ ٤١/١٢±٨٤/٤ ٦٦/٠ -٤٤٣/٠ ٧١/١٣±١١/٣ ٢٣/١٣±٢٦/٤ 

  ناراحتي هاي جسمي
 ) امتياز٠-١٢(

١٩٧ -٣١٢/١ ٦٩/٦±٧٥/٢ ٥١/٦±١٣/٣ ١٧٩/٠ -٣٧١/١ ١٧/٩±٦٢/١ ٣٨/٨±٦٩/٢ 

 
  
  
  

  وزن و نمايه توده بدني افراد دو گروه آزمون و كنترل قبل و بعد از مداخلهمعيار تغييرات  ميانگين و انحرافمقايسه  :۳جدول 
  

  گروه
  متغير

  قبل از مداخله
  

  بعد از مداخله
  

  آماره تي
  

  داري سطح معني
  

  ؛)رمكيلوگ(وزن ۱/۰ ۶۲/۱  ۳۴/۶۳±۲۵/۱۰  ۶۴/۶۳±۳۶/۱۰  تجربي
 ۲۳/۰ ۱۹/۱  ۹۷/۶۰±۸۹/۶  ۵۸/۵۹±۷۳/۱۱  كنترل

  ؛)كيلوگرم بر متر مربع(نمايه توده بدني ۲۳/۰ ۲۰/۱  ۴۷/۲۵±۹۷/۲  ۹۰/۲۵±۰۴/۳ تجربي
 ۹۲/۰ ۰۹۲/۰  ۴۱/۲۵±۸۹/۲  ۸/۲۴±۹۰/۴ كنترل  
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ق و  يآموزش، تشو بر اساس نتايج اين مطالعه،      

ــحما ــي ــزا وان مت نوج ــب اف ــمش يوج ــن امتيانگي از ي

 در  )٢٠١٠(ان و همکـاران   يدي نو .شود  مي خودکارآمدي

شـاهد  سـاالن چـاق       بـزرگ  يرو بـر     مـشابه  يا مطالعه

ــزا  بــه ٨٢/٤٣±١٠/١٠ ازخودکارآمــدياز يــش امتياف

ــد٦٥/٥٠ ±٣٧/٩ ــدي . بودن ــبک خودکارآم ــدگي  س زن

و در  اسـت  متفـاوت  موقعيـت  پنج در وزن، به مربوط

 خودکارآمــدي يهــا ر مجموعــهيــه زيــ کل،مطالعــهايــن 

 که در مطالعه حاضـر،      يدر حال . )١٥(افته بود يش  يافزا

 بـه  ي، دسترسـ ي فشار اجتماعيها اسير مقيفقط سه ز 

ن يـ ا. افته بـود يش ي مثبت افزايها جاني و هييمواد غذا 

 گـروه   ي و روانـ   يکيزيط ف يل شرا يتواند به دل   مير  ييتغ

در . باشـد  يريـ گي، نـوع مداخلـه و مـدت زمـان پ    هـدف 

، افراد شرکت کننده، مردان      و همكاران  انيديمطالعه نو 

ن يوه مداخله ايش. ک بودنديلياکر يسال شرکت پل   بزرگ

هـا دو بـار بـه     هو نمونـ  بود يزشيمطالعه، مصاحبه انگ 

وه ين شـ ياکه  شده بودند يريگي هفته پ٢٤ و ١٢فاصله  

 يا با روش کار پژوهش حاضـر تفـاوت قابـل مالحظـه       

ه مدل  يبر پا  )٢٠١١( و همكاران  شاورزن ک يچن هم. دارد

 بـه  خودکارآمـدي ه و  د شـ  يزيـ ر  رفتـار برنامـه    يقيتلف

 زنان کارگر يا هي تغذيثر بر رفتارهاؤ عوامل ميبررس

 زنـان،  شتريـ  بود و در آن ب    يفين مطالعه ک  يا .دنپرداخت

 ين در رفتارهـا  يي پـا  يرمدکمبود وقت را عامل خودکا    

   .)١٨(کردند مي عنوان يا هيح تغذيصح

 يا  در مطالعـه   )٢٠١٠( و همكـاران   زاده نيحس  

ــي بيکــه بــر رو ــد انجــام دادي و عروقــيمــاران قلب ، ن

ــزارش کرد ــدگ ــدها ٢/٨٦ن ــد از واح ــژوهش ي درص  پ

 با درک   خودکارآمدي داشتند و    ي مطلوب خودکارآمدي

 يمـار ي داشت و درک از ب يدار ي ارتباط معن  يمارياز ب 

 يا هيـ  در رفتـار تغذ    خودکارآمدي کننده   ييگو شيک پ ي

توانـد   مـي  ي برنامه آموزش يماران است و طراح   ين ب يا

ــا ــار تغذخودکارآمـــدي يدر ارتقـ ــ رفتـ           ثر ؤ مـــيا هيـ

   ..)١٩(باشد

 بــا يدر پژوهــشز يــن )٢٠٠٤(ي و مروتــيمهـر 

 سـالمت دهـان و دنـدان        يثر بر ارتقا  ؤعنوان عوامل م  

 ييگـو  شيز بـه قـدرت پـ      يـ ان بـا مـدل پنـدر ن       يدانشجو

دندان  سالمت دهان و  يدر ارتقا  خودکارآمدي يکنندگ

و يالــت اوهــاي در ا)٢٠٠٢()١(بچپــر )٢٠(کنــد مــياشــاره 

 خودکارآمـدي  يو ارتقـا   يابيـ ارزبا عنـوان    اي   مطالعه

ــش ــوزان  دانـ ــاآمـ ــالم تغذيدر رفتارهـ ــ سـ و  يا هيـ

ر در  ييـ مداخله شـامل تغ   . داد انجام   يکيزي ف يها تيفعال

آمـوزان بـه     ق دانش ي مدارس در تشو   ي کل يها استيس

پـس از مداخلـه   .  بـود ييح غـذا يورزش و عادات صـح    

ت ي فعال ؛اسير مق ي مورد نظر در چهار ز     يمدآخود کار 

 و ي اجتمـــاعي، انتخـــاب نـــوع غـــذا، فـــشارهايبـــدن

ن مداخلـه   يتر  مهم .)٢١(افزايش داشت  مثبت   يها تيفعال

ق يت مدرسه و تـشو    يرير سبک مد  يين مطالعه، تغ  يدر ا 

د بـر   يکأ سالم با ت   يآموزان به داشتن سبک زندگ     دانش

 بـود کـه     يي سالم غذا  ي انتخاب رفتارها   و يت بدن يفعال

 .رديرد توجه قرار گتواند در مطالعات مو مي

                                                
1-Becher 
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 هـدف  باکه  )٢٠٠٤(همکاران و يولدر مطالعه 

  دراي تغذيـه  رفتار و خودکارآمدي بين رابطه تشريح

 و زين مطالعه دنيچن و هم )٢٢(انجام شد  چربي مصرف

 ياهيـ ه گ ي با عنوان آموزش بهبود تغذ     )۲۰۱۲(همكاران

 ،)۲۳( ، دانـش و عملکـرد     خودکارآمـدي و ارتباط آن با     

 نيـز نيـاز   تغذيـه  دهنـدگان  آموزش شود که ميد يکأت

 مهم شاخصي به عنوان خودکارآمدي نقش به تا دارند

 يديکأقت تيو در حقکنند  توجه تغذيه اي در رفتارهاي

جـه آمـوزش،   ي مطالعه حاضر اسـت کـه نت     يها افتهيبر  

 عملکـرد افـراد، منجـر بـه       يريـ گي و پ  يمشارکت گروه 

  . شدخودکارآمديز ايش امتيافزا

  

  گيري نتيجه

 خودکارآمـدي  درک   نـشان داد كـه    اين مطالعه   

آمـوزش    و شـود   مـي  رفتـار    ي و ارتقـا   يباعث نگهدار 

گذار تأثيررفتارهاي خوردن    خودکارآمدي برتواند   مي

 شـيوع روز افـزون چـاقي در بـين            بـه  توجـه  با .باشد

 يهـا  در برنامـه  جـه گرفـت کـه       يتـوان نت   مـي  نوجوانان

 ي رفتارهـا  خودکارآمـدي کيد بـر نقـش      أبا ت  يا مداخله

سـاالن   ، مـدارس و هـم     ني والـد  توجه به نقش   ،يا هيتغذ

 تـأثير توجـه بـه   بـا  عالوه بر اين، .  دارد يا ژهيت و ياهم

 يش آگـاه  ي بـر افـزا    ي جمع يها   رسانه يج آموزش يبس

هـاي مناسـب و    هيه برنامـه  تويژه تلويزيون،ه  ، ب جامعه

ــافه و    ــاقي و اض ــوع چ ــا موض ــرتبط ب ــيهزن م  توص

ــ ــو يم ــت .دش ــ پدر نهاي ــي ــو يشنهاد م ــات ، دش مطالع

ــا شــيوه گــري دياختــصاص ــهــاي ب ويــژه ه  مناســب ب

 خودکارآمــديجهــت ارتقـاي   هــاي انگيزشـي  مـشاوره 

ج آن بــه صـــورت  ي انجــام گرفتــه و نتــا   نوجوانــان 

 مـسئول ارائـه     يهـا    به سـازمان   ي كاربرد ياهشنهاديپ

  .شود

  

  تشکرتقدير و 

اننـد تـا   د  ي خود الزم م   ن مقاله بر  يسندگان ا ينو

 مشهد، در يت دانشگاه علوم پزشکي و حما  يبانيپشت از

 اداره آمـوزش و پـرورش       يهمکارن پروژه و    يانجام ا 

 دخترانـه   ييران مـدارس راهنمـا    يشهرستان رزن و مد   

 ،ت نمودنـد يـ  اطالعـات حما ين را در گردآوريكه محقق 

 يهـا   نمونـه يهمکـار ن از   يچنـ  هم. ندي نما يگزار سپاس

  .شود مي يقدردان پژوهشمورد 
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Abstract 
 
Background & aim: Perceived self-efficacy is one of the predictive factors in behavior. The 
purpose of this study was to identify the effect of education on eating behaviors self - efficacy in the 
obese or overweight adolescent female students. 
 
Methods: This is a quasi-experimental study conducted in 2011 in Razan, Iran, on 78 obese and 
overweight adolescent girls, aged 12-16, which were randomly divided into experimental and 
control groups. The data was collected by using the weight efficacy lifestyle questionnaire (WEL). 
Educational programs were implemented for four sessions for experiment group and the results 
were evaluated after intervention. The data were analyzed using paired t-test, independent t-test, 
and chi square. 
 
Results: Following the intervention, significant differences were observed in subscales including 
social pressures (t=-3.60, p<0.001), availability of nutrition (t=-2.81 p=0.008) and entertaining 
activities (t=-5.62 p <0.001) in experimental group. However, these differences were not significant 
in negative emotions and physical discomfort in this group. There were no significant differences in 
control group in any of subscales. 
 
Conclusion: Utilizing an intervention technique like the present wellness-based program had 
positive effects on encouraging the adolescents for making healthier lifestyle and will help them 
with preventing of the obesity and overweight.  
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