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چكيده

زمينه و هدف :پژوهش حاضر با هدف تعيين مراحل تغيير رفتار و فرآيندهاي شناختي و رفتاري )الگوي فرانظري( در استفاده از تغذيه

سالﻢ در زنان ميانسال داراي اضافه وزن انجام شد.

روش كار :پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي-تحليلي است .نﻤونه پژوهش را  ٢٨١نفر از زنان ميانسال با اضافه وزن مراجعه كننده
به مراكز جامع سﻼمت شهر اصفهان تشكيل دادند .جﻤع آوري داده ها با پرسشگري و با استفاده از پرسشنامه ويژگي هاي فردي ،مراحل

تغيير رفتار و فرآيندهاي شناختي و رفتاري و پرسشنامه بسامد خوراك  ١٦٨آيتﻤي انجام شده است و سپس اطﻼعات وارد نرم افزار  N4و

 SPSS18شد و با استفاده از آزمون هاي توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج %٥٧/٧ :افراد در مرحله ي غير فعال و  %٤٢/٣افراد در مرحله فعال قرار داشتند .تفاوت معني داري با توجه به مراحل مختلف تغيير و

استفاده از تﻤامي فرآيندهاي تغيير رفتار وجود داشت ) (p=٠/٠٠١و آزمون تعقيبي بنفروني صعودي بودن ميزان استفاده از فرآيندهاي

شناختي و رفتاري را در طي مراحل تغيير رفتار در زمينه استفاده از تغذيه سالﻢ نشان داد ).(p<٠/٠٠١

نتيجه گيري :اختﻼف ميانگين فرآيندهاي تغيير در طي مراحل تغيير رفتار نشان از تاثير اين فرآيندها بر روي رفتار تغذيه ايي افراد است كه

توصيه مي شود جهت تهيه آموزش برنامه هاي تغذيه ايي از مراحل و فرآيند هاي تغيير رفتار استفاده شود.

واژگان كليدي :الگوي فرانظري ،مراحل تغيير رفتار ،فرآيندهاي تغيير رفتار ،تغذيه سالﻢ ،مواد مغذي ،زنان ميانسال ،اضافه وزن

مقدمه

اضافه وزن و چاقي جزء معضﻼت جامعه ي كنوني

كه در اين زمينه در كشور انجام شده است ،نشان داده شده

بشر به حساب مي آيند و پايه و اساس بسياري از

كه شيوع چاقي در بين زنان در ايران نسبت به ساير

بيﻤاري ها محسوب مي گردند) .(١طبق گزارشات سازمان

كشورهاي جهان با سرعت باﻻتري افزايش مي يابد).(٤

نزديك به  %٣٩افراد باﻻي  ١٨سال در سراسر جهان به

جهت درمان اضافه وزن و چاقي استفاده از سبك زندگي سالﻢ

اضافه وزن مبتﻼ بوده كه از اين بين %١٣آنان به چاقي مبتﻼ

)ورزش و رژيﻢ غذايي صحيح( است) .(٥كه در اين بين

توسعه ،شاهد تجربه هﻤه گيري اضافه وزن ،چاقي و

تغذيه ناسالﻢ يكي از علت هاي بروز اضافه وزن و چاقي

جهاني بهداشت در زمينه اضافه وزن و چاقي ،در سال ٢٠١٦

ميباشند ) .(٢ايران نيز هﻤانند بسياري از كشورهاي در حال

مشكﻼت مربوط به آن است) .(٣هﻤچنين در طي مطالعاتي

تحقيقات نشان داده كه بيشترين روش مورد استفاده

داشتن رژيﻢ غذايي سالﻢ از اهﻤيت باﻻتري برخوردار است و

مي باشد ) .(٦سازمان بهداشت جهاني برآورد كرده است كه
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اضافه وزن

 /١٣٤نيره نمازي و همكاران

 ١/٧ميليون نفر مرگ و مير در سال به مصرف غذاي ناسالﻢ

مرحله اول شخﺺ هنوز به طور جدي درباره تغيير رفتار فكر

مرتبط مي باشد) .(٧نتايج مطالعات متعدد بيانگر اين مطلﺐ

نكرده است .در مرحله تفكر ،فرد به طور فعال به تغيير رفتار

است كه رفتارهاي تغذيه اي نابهنجار اكتسابي عامل اساسي

فكر مي كند .در مرحله آمادگي ،فرد مصﻤﻢ به ايجاد تغيير در

مي باشد ) .(٨،٩بنابراين درك عوامل پيش بيني كننده رفتار،

فرد به طور فعال رفتار خود را تغيير داده است و در مرحله

مي نﻤايد).(١٠

يابد؛ اما فرد بايد مراقﺐ بازگشت به مراحل قبل باشد).(١٧

مشكﻼت غذايي از جﻤله چاقي ،ﻻغري و اضافه وزن

نگهداري ،رفتار جديدي كه ايجاد شده تداوم و استقرار مي

رفتارهاي تغذيهاي از جﻤله مباحﺚ مرتبط با سﻼمت

فرآيندهاي تغيير ،فعاليتهاي آشكار و پنهاني هستند كه

) .(١١هﻤچنين ارتقاء رفتارهاي تغذيهاي سالﻢ در صورتي

ميكنند .فرآيندهاي تغيير ،راهنﻤاهاي مهﻤي براي برنامههاي

مدلهاي مناسﺐ تغيير رفتار بهداشتي شناسايي شوند).(١٢

مستقلي هستند كه مردم براي تغيير در طول مراحل ،نياز به

است كه چند عليتي است و تأثير مهﻤي بر سﻼمت دارد

موفقيتآميز خواهد بود كه فاكتورهاي مﺆثر از طريق

افراد براي پيشرفت در طول مراحل مختلف از آنها استفاده
مداخلهاي فراهﻢ ميآورند؛ زيرا اين فرآيندها مﺜل متغييرهاي

يكي از مدلهاي مناسﺐ براي مطالعه تغييرات رفتاري در

استفاده از آنها دارند) .(١٦فرآيند هاي تغيير شامل فرآيند هاي

آموزش بهداشت و ارتقاء سﻼمت ،مدل فرانظريه ايي

شناختي و رفتاري مي باشند .فرآيندهاي شناختي ،فرايندهاي

) (Transtheoretical Modelاست) .(١٣اين الگو نه

تجربي اند )فرايندهاي شناختي( ،يعني تجربياتي كه بر افكار،

تنها راهي براي مفهومي كردن تغيير رفتار مطرح ميكند،

احساسات و تجارب شناختي تاكيد دارند و اغلﺐ در مراحل

مداخﻼت منطبق با اين آمادگي اراﺋه ميكند و بر اين فرض

نﻤايشي ،خود ارزشيابي مجدد ،باز ارزشيابي محيط و رهايي

سفيد نﻤيگيرند ،بلكه تغيير رفتار يك فرآيند تدريجي است

روي رفتارها و تقويت كننده ها متﻤركز اند و در مراحل عﻤل

مختلف است كه افراد براي تغيير از بين اين مراحل عبور

رسان ،خود رهاسازي ،شرطي سازي متقابل ،كنترل محرك و

اين الگو داراي چهار ساختار اصلي است كه شامل

از الگوي فرانظريهاي براي رفتارهاي مرتبط با سﻼمت از

مراحل تغيير ،موازنه تصﻤيﻢ گيري ،خود كارآمدي و

قبيل انجام ورزش ) (١٨رانندگي) ،(١٩مصرف سيگار)،(٢٠

ساختار مركزي اين الگو بوده و تنها سازهاي است كه داراي

با توجه به شيوع اضافه وزن در زنان ايراني ،توجه به كنترل

بلكه پايهاي نيز براي ارزيابي آمادگي افراد براي تغيير و
استوار است كه مردم براي تغيير رفتار خود تصﻤيﻢ سياه و

كه به قسﻤتهاي مختلف تقسيﻢ بندي شده و داراي مراحل
ميكنند ).(١٤

فرايندهاي تغيير است) .(١٥سازه مراحل تغيير رفتار،

اوليه ي تغيير رخ مي دهند و شامل افزايش آگاهي ،تسكين
اجتﻤاعي مي باشند .گروه دوم فرايندهاي رفتاري اند كه بر

و نگهداشت رفتار بيشتر كاربرد دارند و شامل ارتباطات ياري
مديريت تقويت است ).(١٧

مصرف ميوه وسبزي) (٢١در ايران انجام شده است .هﻤچنين

بعد زمان است .تغيير رفتار شامل  ٥مرحله تغيير است كه

وزن بايد بيش تر مورد توجه قرار گيرد)  .(٢٢اما مطالعات

اين مراحل شامل :مرحله ي پيش تفكر ،تفكر ،آمادگي،

انجام شده در ايران به ويژه در زمينه تغذيه سالﻢ محدود است

نكته ي حاﺋز اهﻤيت اين است كه مي توان از مرحله ايي

مي شوند و نقش مهﻤي در تهيه و تنظيﻢ غذاي ساير اعضاي

فرد براي تغيير است كه در ذهن وي ميگذرد و دو مرحله

تغيير رفتار و فرآيندهاي شناختي و رفتاري در استفاده از

عﻤل ،نگهداشت مي باشد).(١٦

به مرحله ي قبل يا بعد در حركت بود .سه مرحله اول نيت

آخر تبديل نيت به عﻤل مي باشد كه قابل مشاهده است .در

و از آنجا كه زنان به عنوان كانون سﻼمت خانواده محسوب
خانواده بر عهده دارند ،مطالعه ي حاضر با هدف تعيين مراحل
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اجراي مداخﻼت در راستاي تغيير رفتار را تسهيل

آينده اي نزديك معﻤوﻻً در ماه آينده است .در مرحله عﻤل،

مراحل تغيير رفتار و فرآيندهاي شناختي ١٣٥ /...

تغذيه سالﻢ در زنان ميانسال با اضافه وزن مراجعهكننده به
مراكز بهداشتي درماني انجام شد.

پرسشنامه اول مربوط به ويژگيهاي دموگرافيك كه شامل ٦

سوال )سن ،قد ،وزن ،شاخﺺ توده بدني ،شغل و ميزان

تحصيﻼت( ميباشد .پرسشنامه دوم مربوط به مراحل تغيير

رفتار است كه پس از توضيح مختصر در زمينه تغذيه سالﻢ

روش كار

كه بر روي  ٢٨١نفر از زنان ميانسال مراجعه كننده به مراكز
جامع سﻼمت اصفهان جهت دريافت مراقبت هاي دوران
ميانسالي در سال  ١٣٩٦انجام شده است .حجﻢ نﻤونه با
)

توجه به فرمول حجﻢ نﻤونه)

( ×

= (Nكه  dبرابر

 ٠/٠٦و با ضريﺐ اطﻤينان  %٩٥يعني  ١/١٩٦تعيين شد و

حداقل  ٢٦٧نفر بدست آمد و با احتﻤال وجود%١٠

پرسشنامه مخدوش تعداد نﻤونه ها در نهايت  ٢٨١نفر در
نظر گرفته شد .جهت انتخاب مراكز جامع سﻼمت تحت

پوشش مراكز بهداشتي درماني شﻤاره يك و دو ،به نسبت

جﻤعيت تحت پوشش و با استفاده از نﻤونه گيري سهﻤيه
اي در حدود  ١٦٨) %٦٠نﻤونه( از نﻤونه ها از مركز شﻤاره

بهداشت يك و در حدود  %٤٠از نﻤونه ها از مركز بهداشت
شﻤاره دو ) ١١٣نﻤونه( صورت گرفته است .سپس براي
مركز بهداشت شﻤاره يك چهار مركز و مركز بهداشت

شﻤاره دو نيز چهار مركز در نظر گرفته شد و براساس قرعه

كشي از مراكز بهداشت شﻤاره يك مراكز جامع سﻼمت ابن
سينا ،نواب صفوي ،مطهري و حضرت علي)ع(و ازمركز

بهداشت شﻤاره دو مراكز جامع سﻼمت شهيد فدايي ،شهيد

حسيني ،اميرحﻤزه و وحيد انتخاب شدند روش نﻤونه گيري
در هر مركز از نوع تصادفي سيستﻤاتيك )با استفاده از

آخرين عدد كد ملي از روي سامانه سيﺐ به فاصله ي هر
پنج نفر( بود.

شرايط ورود به مطالعه شامل:شاخﺺ توده بدني،٢٥-٣٠

سنين  ،٣٠-٥٩سطح تحصيﻼت در حد خواندن و نوشتن،
عدم ابتﻼ به بيﻤاريهاي خاص بود و شرايط خروج از مطالعه

شامل :عدم تﻤايل به تكﻤيل پرسشنامه تا انتها و پرسشنامه-
هاي مخدوش كه در حدود  %١٠سواﻻت پاسخ نداشته

باشند )اين مطالعه بدون وجود پرسشنامه مخدوش بود(.
ابزار گردآوري دادهها شامل  ٤پرسشنامه ميباشد كه

مي كنيد و براي اين سوال  ٥گزينه طراحي شده بود كه بر
اساس مقياس بلي و خير بود و با انتخاب هر گزينه مرحله
تغيير ايشان مشخﺺ ميشد .پرسشنامه سوم مربوط به

فرآيندهاي شناختي و رفتاري تغيير رفتار در زمينه تغذيه سالﻢ
بود كه شامل  ٣٩سوال بر اساس مقياس  ٥قسﻤتي ليكرت بود.

حداقل نﻤره براي حيطههاي افزايش آگاهي ،تسكين نﻤايش،

خودارزشيابي مجدد ،باز ارزيابي محيط ،خودرهايي ،كنترل
محرك ،شرطي سازي متقابل ،روابط ياري رسان ،مديريت
تقويت  ٤و حداكﺜر نﻤره  ٢٠و حداقل نﻤره براي حيطه رهايي

اجتﻤاعي  ٣و حداكﺜر نﻤره  ١٥در نظر گرفته شد و هر چقدر
نﻤره باﻻتر باشد ميزان استفاده از آن فرآيند براي تغيير رفتار

بيشتر بوده است و بدين ترتيﺐ استراتژي ﻻزم براي تغيير در
افراد قابل پيش بيني خواهد بود .پرسشنامه چهارم مربوط به

پرسشنامه استاندارد  ١٦٨آيتﻤي بسامد خوراك) Food
 (Frequency Questionnaireبود.

روايي و پايايي پرسشنامه استاندارد  ١٦٨آيتﻤي بسامد

خوراك در ايران در طي مطالعات متعددي انجام و مورد تاييد
قرار گرفته است) (٢٣،٢٤و طبق نتايج ،اين پرسشنامه از روايي
و پايايي مناسبي جهت بررسي دريافتهاي مواد مغذي
برخوردار است .پرسشنامه دوم و سوم در اختيار  ١٥نفر

اساتيد و متخصصين قرار داده شد .اعتبار محتواي پرسشنامه
با توجه به شاخﺺ روايي محتوايي ) (CVIبه طور ميانگين

و با ضريﺐ  ٠/٩٦و شاخﺺ نسبت روايي محتوايي )(CVR
به طور ميانگين با ضريﺐ  ٠/٨٢طبق نظر متخصصين در رابطه

با گويه هاي پرسشنامه تاييد گرديد .جهت تعيين پايايي دروني
پرسشنامه فرآيند و مراحل تغيير رفتار با استفاده از روش

آزمون و باز آزمون به فاصله دو هفته بر روي  ١٥نفر از

واحدهاي مورد پژوهش براي كل ابزار با استفاده از ضريﺐ
آلفاي كرونباخ  ٠/٩٨و براي مراحل تغيير رفتار با ضريﺐ
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پژوهش حاضر يك مطالعه ي توصيفي تحليلي است

يك سوال از ايشان پرسيده ميشد كه اين نوع تغذيه را رعايت

 /١٣٦نيره نمازي و همكاران

 ٠/٧٤و حيطه هاي فرآيندهاي تغيير رفتار شامل ،افزايش

قدرداني صورت گرفت .اطﻼعات حاصل از پرسشنامه بسامد

خودآگاهي ،٠/٨٨تسكين نﻤايشي  ،٠/٩٤خود ارزيابي مجدد

خوراك وارد نرم افزار  N4شد و براي تجريه و تحليل داده

 ،٠/٩٣باز ارزيابي محيط  ،٠/٩٥رهايي اجتﻤاعي ،٠/٨١

ها از نرم افزا  SPSS 18و آمار توصيفي )ميانگين ،انحراف

 ،٠/٨٧روابط ياري رسان  ،٠/٩٥مديريت تقويت٠/٨٢

توزيع داده ها بر اساس شاخﺺ اسكيونس و نﻤودار q-q

نشان مي دهد كه پرسشنامه از پايايي كافي جهت انجام

هوك( جهت مشخﺺ نﻤودن نحوه ارتباط بين مراحل و

برخوردار است.

فرآيندهاي تغيير رفتار استفاده شد.

خودرهايي  ،٠/٧٧كنترل محرك  ،٠/٨٨شرطي سازي متقابل

روش كار به اين صورت بود كه پس از هﻤاهنگي با

مسﺌولين مراكز و نﻤونه گيري از روي سامانه سيﺐ افراد

 plotاز آزمون هاي آماري تحليلي )آزمون آنوا و پست

نتايج

مورد نظر مشخﺺ مي شدند ،از طريق تلفن با آن ها تﻤاس

يافته هاي پژوهش نشان داد كه ميانگين سن افراد

در ابتدا اهداف تحقيق و روش كار براي آن ها شرح داده

 ٧١/٢٩±٧/٢كيلوگرم و دامنه آن بين  ٥٤تا  ٩٥كيلوگرم،

گرفته مي شد يا اگر هﻤان روز به مركز مراجعه كرده بودند،
مي شد سپس ،قد ،وزن ،محاسبه شاخﺺ توده بدني انجام

 ٣٩/٩ ±٧/٧سال و دامنه آن  ٣٠تا  ٥٩سال ،ميانگين وزن افراد

ميانگين قد افراد  ١/٦١±٠/٠٦متر و دامنه  ١/٤٥تا ،١/٨٥

مي شد و در صورتي كه شرايط ورود به نﻤونه را داشتند از

ميانگين شاخﺺ توده بدني افراد ٢٧/١٦±١/٤و دامنه  ٢٥تا

كه موافقت مي نﻤودند و در محدوده اضافه وزن بودند و

راهنﻤايي %٣٧/٧ ،متوسطه و %٣٧/٧تحصيﻼت دانشگاهي

در مورد آنها تكﻤيل ميشد و سپس با استفاده از مصاحبه

از نظر فراواني مراحل تغيير رفتار  %١٧/٨از افراد در

آنها دعوت ميشد كه در مطالعه شركت نﻤايند .در صورتي

شرايط ورود به مطالعه را داشتند ،پرسشنامه رضايت آگاهانه

 ٢٩/٩٧متغيير بود .در حدود  %١٧/٧تحصيﻼت ابتدايي%٦/٨ ،

داشتند%٧٠/١ .افراد خانه دار و  %٢٩/٩شاغل بودند.

حضوري پرسشنامه ها توسط پژوهشگر تكﻤيل ميگرديد و

مرحله پيش تفكر %٢٢/٤ ،از افراد در مرحله تفكر %١٨/١ ،از

به مدت  ٥دقيقه به واحد هاي مورد پژوهش استراحت داده

 %٢٧/٤از افراد در مرحله نگهداشت هستند .اكﺜر افراد مورد

تصويﺐ شوراي پژوهشي و كﻤيته اخﻼق دانشگاه علوم

تفكر و آمادگي( ) (٥٨/٣و مابقي افراد ) (٧/٤١در مراحل فعال

پژوهشگر به درمانگاه هاي منتخﺐ صورت گرفته است و

نتايج جدول  ١ميزان استفاده از مواد مغذي را به تفكيك

معيارهاي ورود و تﻤايل به هﻤكاري رضايت نامه كتبي

مصرف پروتﺌين )بر حسﺐ گرم( در مرحله پيش تفكر ،و

اطﻼعات با رعايت اصل راز داري و بدون ذكر نام و نام

مصرف كربوهيدرات )بر حسﺐ گرم( مربوط به مرحله تفكر

پرسشنامه به صورت كدهايي كه مختﺺ هر پرسشنامه بود

بيشترين مصرف چربي )بر حسﺐ گرم( مربوط به مرحله تفكر

شركت كننده و پرسنل مراكز جامع سﻼمت تشكر و

بيشترين ميزان كالري دريافتي در مرحله تفكر و كﻤترين ميزان

به دليل باﻻ بودن تعداد پرسشنامه ها بين تكﻤيل پرسشنامه

مي شد و پذيرايي مختصر انجام مي شد .اين مطالعه به
پزشكي اصفهان رسيده است و معرفي نامه جهت معرفي

پس از توضيح در زمينه اهداف مطالعه در صورت دارا بودن
تكﻤيل ميگرديد و به ايشان اطﻤينان خاطر داده مي شد كه

خانوادگي افراد ذكر خواهد شد كه در نهايت اطﻼعات هر

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و از تﻤامي واحد هاي

افراد در مرحله آمادگي %١٤/٢ ،از افراد در مرحله عﻤل و
پژوهش در زمينه تغذيه سالﻢ در مرحله غير فعال )پيش تفكر،

)عﻤل و نگهداشت( قرار داشتند.

مراحل تغيير در استفاده از تغذيه سالﻢ نشان ميدهد .بيشترين
كﻤترين مصرف آن در مرحله نگهداشت بوده است .بيشترين
و كﻤترين مصرف آن مربوط به مرحله نگهداشت بوده است.
و كﻤترين مصرف آن مربوط به مرحله نگهداشت است و
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بدست آمد كه ضريﺐ تﻤام موارد باﻻي  ٠/٧بود .اين نتيجه

معيار ،فراواني و درصد فراواني( و با توجه به نرمال بودن

مراحل تغيير رفتار و فرآيندهاي شناختي ١٣٧ /...

كالري دريافتي در مرحله نگهداشت ميباشد .اما تنها در

در زمينه دريافت مواد مغذي در واحدهاي مورد پژوهش

دريافتي ) (p=٠/٠٥اختﻼف معني داري بين مراحل تغيير

شد كه به طور كلي افراد در مراحل فعال تغذيه سالﻢ تري

زمينه مصرف كربوهيدرات ) (p<٠/٠٥و ميزان كالري

بر حسﺐ مراحل تغيير در استفاده از تغذيه سالﻢ نشان داده

كربوهيدرات در مرحله پيش تفكر كﻤتر از مرحله

دريافتي ايشان از مرحله غير فعال تا مراحل فعال روندي

طبق جدول  ،٢فرآيندهاي شناختي و رفتاري در زمينه

كالري دريافتي خود كنترل بيشتري داشتند و به بحﺚ تغذيه

استفاده از تغذيه سالﻢ در طي مراحل تغيير سير صعودي

سالﻢ بيشتر فكر مي كردند .از آنجا بررسي مراحل و

نگهداشت است ).(p<٠/٠٠١

كاهشي داشته است يعني به طور كلي اين افراد بر روي ميزان

داشتند .آزمون  ANOVAنشان داد كه اختﻼف معني

فرآيندهاي تغيير در زمينه تغذيه سالﻢ و مصرف مواد مغذي

داري در رابطه با ميانگين فرآيندهاي شناختي و رفتاري در

در ايران و خارج انجام نشده است و تنها در زمينه سهﻢ هاي

بررسي تفاوت ميانگينها از آزمون  Post-hocاستفاده شد.

انجام شده در زمينه دريافت ميوه و سبزي مقايسه مي شود.

شناختي و رفتاري در تﻤام فرآيندها )به جز روابط ياري

هﻤكاران ) (٢٧و  Henryو هﻤكاران ) (٢٩نشان داده شد كه

تغيير رفتار سير افزايشي داشته است ) .(p<٠/٠٠١در روابط

مي نﻤودند مصرف ميوه و سبزيجات باﻻتري داشتند .كه نتايج

طي مراحل تغيير رفتار وجود داشت ) .(p=٠/٠٠١جهت
نتايج اين آزمون نشان داد كه ميانگين نﻤره فرآيندهاي

رسان( از مراحل غير فعال تغيير رفتار به سﻤت مراحل فعال
ياري رسان آزمون آناليز واريانس معني دار شد اما در آزمون
 ،Post-hocتنها بين مولفه هاي پيش تفكر و نگهداشت

اختﻼف معني داري وجود داشت.

غذايي خاص انجام شده است ،نتايج اين هدف با مطالعات
در اين زمينه مطالعات خزلي و هﻤكاران ) Greene ،(٢٥و

هر چه افراد از مرحله پيش تفكر به سﻤت نگهداشت حركت

مطالعه حاضر با اين مطالعات هﻤسو بود.

در مورد استفاده از سازه هاي فرآيندهاي شناختي در طي

مراحل تغيير رفتار ،نتايج آزمون  ANOVAنشان داد كه بين
استفاده از فرآيندهاي شناختي در زمينه تغذيه سالﻢ در طي

بحﺚ

در مطالعه حاضر به طور كلي %٥٧/٧افراد مورد پژوهش

در حيطه ي مراحل غيرفعال)پيش تفكر ،تفكر و آمادگي(
قرار داشتند .اين نتايج با توجه به اين هدف با مطالعه خزلي

و هﻤكاران) (٢٥و  Hildebrandو  (٢٦) Bettsهﻤسو

بود در اين مطالعات نشان داده شد كه اكﺜريت افراد در
مراحل غير فعال رفتار قرار دارند اما در مطالعه ي آگاه و

هﻤكاران) Greene ،(٢١و هﻤكاران )Van Duyn (٢٧

و هﻤكاران) (٢٨اكﺜر افراد در مرحله فعال از نظر مصرف

ميوه و سبزيحات كه با نتايج مطالعه حاضر مغايرت دارد.
از دﻻيل احتﻤالي مغايرت نتايج مطالعه ي حاضر با ساير

مطالعات تفاوت در جﻤعيت مورد مطالعه ،موقعيت

اقتصادي -اجتﻤاعي و جﻤعيت شناختي آنها است.

مراحل تغيير رفتار ارتباط معنيداري وجود دارد).(p=٠/٠٠١

نتايج آزمون تعقيبي نتايج نشان داد كه در حيطه افزايش آگاهي
ميانگين نﻤره پيش تفكر كﻤتر از ميانگين نﻤره تفكر ،آمادگي،

عﻤل و نگهداشت و ميانگين نﻤره تفكر و آمادگي كﻤتر از
نگهداشت است) .(p<٠/٠٠١در حيطه تسكين نﻤايشي
ميانگين نﻤره پيش تفكر كﻤتر از ميانگين نﻤره تفكر ،آمادگي،

عﻤل و نگهداشت است) .(p<٠/٠٠١در حيطه خود ارزيابي

مجدد ميانگين نﻤره پيش تفكر كﻤتر از ميانگين نﻤره تفكر،
آمادگي ،عﻤل و نگهداشت و ميانگين نﻤره تفكر كﻤتر از عﻤل

و نگهداشت است) .(p<٠/٠٠١در حيطه بازارزيابي محيط
ميانگين نﻤره پيش تفكر كﻤتر از ميانگين نﻤره تفكر ،آمادگي،

عﻤل و نگهداشت و ميانگين نﻤره تفكر كﻤتر از نگهداشت
است) .(p<٠/٠٠١در حيطه رهايي اجتﻤاعي ميانگين نﻤره

پيش تفكر كﻤتراز ميانگين نﻤره تفكر ،آمادگي ،عﻤل و
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وجود داشت .آزمون  Post-hocنشان داد كه ميزان مصرف

نسبت به مراحل غير فعال دارند .به دليل اينكه كالري كلي

 /١٣٨نيره نمازي و همكاران

نگهداشت و ميانگين نﻤره تفكر كﻤتر از نگهداشت و

استفاده از فرآيندهاي شناختي افزايش مي يابد .در اين

است) .(p<٠/٠٠١به عبارت ديگر هر چقدر در مراحل

به سﻤت مرحله تفكر پيش مي روند ميزان استفاده از

فرآيندهاي شناختي تغيير رفتار در رابطه با استفاده از تغذيه

اين باشد كه افرادي كه در مرحله پيش تفكر و تفكر قرار

مي

فكر نﻤي كنند ميزان استفاده از فرآيندهاي تغيير در آنها كاهش

باشد) .(p<٠/٠٠١در اين زمينه نتايج اين پژوهش با

مي يابد اما افرادي كه در مراحل باﻻتر تغيير رفتار قرار دارند

 Hildebrandو  Greene ،(٢٦) Bettsو هﻤكاران)،(٢٧

ميزان استفاده از فرآيندهاي تغيير در آنها افزايش مي يابد.

آقاموﻻيي و هﻤكاران) ،(٣١حقي و هﻤكاران ) (٣٢و

مراحل تغيير رفتار ،نتايج آزمون ANOVAنشان داد كه بين

در مطالعه خزلي و هﻤكاران فرآيندهاي تسكين نﻤايشي،

مراحل تغيير رفتار ارتباط معني داري وجود دارد).(p=٠/٠٠١

مراحل غير فعال به سﻤت مراحل فعال روند صعودي

نﻤره پيش تفكر كﻤتر از تفكر ،آمادگي ،عﻤل و نگهداشت و

افراد واقع در مرحله حفﻆ و نگهداري در رابطه با مصرف

) .(p<٠/٠٠١در حيطه كنترل محرك ميانگين نﻤره پيش تفكر

آمادگي از فرآيندهاي شناختي تغيير رفتار استفاده ميكنند.

كﻤتر از نگهداشت است ) .(p<٠/٠٠١در حيطه شرطي سازي

مرحله حفﻆ و نگهداري به طور معني داري بيشتر از افراد

و نگهداشت و ميانگين نﻤره آمادگي كﻤتر از نگهداشت و

ميانگين نﻤره آمادگي كﻤتر از عﻤل و نگهداشت
تغيير رفتار به جلو حركت مي كنيﻢ ميزان استفاده از

فرآيندهاي

شناختي

به

طور

معني

داري

مطالعات آگاه و هﻤكاران) ،(٢١خزلي و هﻤكاران )،(٢٥

 Henryو هﻤكاران) Chung ،(٢٩و هﻤكاران)،(٣٠
 Di Noiaو  (٣٣) Thompsonهﻤسو مي باشد.

خود ارزيابي مجدد ،رهايي اجتﻤاعي و باز ارزيابي محيط از
داشتند ) .(٢٥در مطالعه آگاه و هﻤكاران ،نشان داده شد كه
ميوه به طور معني داري بيشتر از افراد واقع در مرحله

هﻤچنين در ارتباط با مصرف سبزيجات نيز افراد واقع در

فرآيندهاي شناختي افزايش مي يابد .علت اين امر ميتواند
دارند به دليل اين كه به تغيير الگوي رفتار خود به طور مصﻤﻢ

بيشتر سعي ميكنند كه تغيير رفتار خود را حفﻆ نﻤايند بنابراين

در مورد استفاده از سازههاي فرآيندهاي رفتاري در طي

استفاده از فرآيندهاي رفتاري در زمينه تغذيه سالﻢ در طي
نتايج آزمون تعقيبي نشان دادكه در حيطه خود رهايي ميانگين
ميانگين نﻤره تفكر كﻤتر از عﻤل و نگهداشت است
كﻤتر از عﻤل و نگهداشت و ميانگين نﻤره تفكر و آمادگي
متقابل ميانگين نﻤره پيش تفكر كﻤتر از تفكر ،آمادگي ،عﻤل

واقع در ساير مراحل از فرآيندهاي شناختي تغيير رفتار

ميانگين نﻤره تفكر كﻤتر از عﻤل و نگهداشت است

استفاده ميكنند ) .(٢١در مطالعه  Hildebrandو Betts

) .(p<٠/٠٠١در حيطه روابط ياري رسان ميانگين نﻤره پيش

استفاده ازفرآيندهاي شناختي در افراد واقع در مراحل

تفكر كﻤتر از نگهداشت است ) .(p<٠/٠٠١در حيطه مديريت

تفكر و پيش تفكر بود) .(٢٦در مطالعه  Di Noiaو

نگهداشت و ميانگين نﻤره تفكر كﻤتر از نگهداشت است

بازارزيابي محيط ارتباط معنيداري با مصرف ميوه و

به جلو حركت مي كنيﻢ ميزان استفاده از فرآيند هاي رفتاري

هﻤكاران ) Henry ،(٢٧و هﻤكاران ) Chung ،(٢٩و

كه اين افزايش در تﻤامي حيطههاي فرآيندهاي رفتاري به طور

و هﻤكاران ) (٣٢نشان داده شد كه هر چقدر افراد از مرحله

روابط ياري رسان هﻤانند ساير فرآيندها اختﻼف معني داري

آمادگي ،عﻤل و حفﻆ و نگهداري بيش از افراد مراحل

 Thompsonميزان استفاده از فرآيندهاي افزايش آگاهي،

سبزيجات داشت ) .(٣٣هﻤچنين در مطالعات  Greeneو
هﻤكاران ) ،(٣٠هﻤكاران آقامﻼيي و هﻤكاران ) (٣١و حقي

پيش تفكر به سﻤت مرحله تفكر پيش مي روند ميزان

تقويت ميانگين نﻤره پيش تفكر كﻤتر از آمادگي ،عﻤل،
) .(p<٠/٠٠١به عبارت ديگر هر چقدر در مراحل تغيير رفتار

تغيير رفتار در رابطه با استفاده از تغذيه سالﻢ افزايش مي يابد

معني داري مي باشد ) .(p<٠/٠٠١درست است كه در حيطه

بين تك تك مراحل تغيير رفتار وجود ندارد اما در كل در اين
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سالﻢ افزايش مييابد كه اين افزايش در تﻤامي حيطه هاي

مطالعات نشان داده شد كه هر چقدر افراد از مرحله پيش تفكر

مراحل تغيير رفتار و فرآيندهاي شناختي ١٣٩ /...

حيطه نيز در مرحله نگهداشت كه جزء مراحل فعال است
ميانگين نﻤره حيطه روابط ياري رسان بيشتر از مرحله غير

ايجاد تغيير رفتار در طي مراحل تغيير رفتار بيشتر از فرآيندها
استفاده مي نﻤايند.

فعال يعني پيش تفكر است .از دﻻيل احتﻤالي اين اختﻼف

فرآيندهاي رفتاري نتايج اين پژوهش با مطالعات آگاه و

تفكر به سﻤت مرحله نگهداشت پيش مي رويﻢ رفتار تغذيه-

ساير حيطههاي فرآيندهاي رفتاري اشاره نﻤود .در زمينه

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه ،هرچه از مرحله پيش

هﻤكاران ) ،(٢١خزلي و هﻤكاران ) Hildebrand ،(٢٥و

ايي افراد بهبود مي يابد و افراد به معضل اضافه وزن خود

هﻤكاران ) ،(٢٩آقاموﻻيي و هﻤكاران ) ،(٣١حقي و

رفتار ،نتايج اين پژوهش نشان داد كه هر چه افراد از مرحله

 Greene ،(٢٦) Bettsو هﻤكاران ) Henry ،(٢٧و

هﻤكاران ) (٣٢و  Di Noiaو (٣٣) Thompson
هﻤسو مي باشد.

در مطالعه آگاه و هﻤكاران افراد واقع در مرحله حفﻆ

جدي تر توجه مي كنند .در زمينه استفاده از فرآيندهاي تغيير

پيش تفكر دور مي شوند و به مرحله نگهداشت ميرسند
ميزان استفاده از اين فرآيندها در آن ها به دليل ثبات و بهبود
رفتار تغيير يافته افزايش مييابد .بنابراين ،برنامه هاي

و نگهداري به طور معني داري بيشتر از افراد واقع در

بهداشتي بايد بر اين اساس كه گروه هدف در چه مرحله اي

به مصرف سبزيجات استفاده ميكنند ) .(٢١در مطالعه

و ارتقاء سﻼمت آن است كه گروه هدف يا فرد را از مرحله

رفتاري در افراد واقع در مراحل آمادگي ،عﻤل و حفﻆ و

تغيير ،انجام دادن بحﺚ گروهي با گروه هدف است .پس از

مراحل پيش از تفكر و تفكر از فرآيندهاي رفتاري نسبت
 Hildebrandو  Bettsنشان داده شد كه استفاده از

نگهداري بيش از افراد مراحل تفكر و پيش تفكر بود
هﻤچنين بر نقش مهﻢ روابط ياري رسان و حﻤايت هاي

اجتﻤاعي در خصوص افزايش مصرف ميوه و سبزيجات

تأكيد شده است ) .(٢٦در مطالعه خزلي و هﻤكاران
فرآيندهاي مديريت تقويت و رهايي اجتﻤاعي از مراحل

غير فعال به سﻤت مراحل فعال روند صعودي داشت ).(٢٥

قرار دارد ،طراحي شوند .وظيفه متخصصان آموزش بهداشت
اي به مرحله بعد هدايت كنند .يكي از راه هاي تعيين مرحله
شناسايي مراحل تغيير رفتار بر اساس نياز آموزشي برنامه هاي
بهداشتي طرح ريزي شود و جهت پيشبرد افراد در مراحل
تغيير از فرآيندهاي تغيير رفتار استفاده شود.

جهت رسيدن به اين هدف ميتوانيﻢ از روشهايي

هﻤچون ترتيﺐ دادن جلسات مشاهده ،رويارو نﻤودن شركت-

كنندگان با مسﺌله ،اجازه دادن به شركت كنندگان براي تخليه

در مطالعه  Di Noiaو  Thompsonميانگين نﻤره

احساسات خود در مورد وضعيتشان به گونهايي كه عواطفشان

ميوه و سبزيجات ارتباط معنيداري داشت ) .(٣٣در مطالعه

تصوير ذهني افراد بوسيله خيال پردازي ،فراهﻢ آوردن

حقي و هﻤكاران ) (٣٢نيز هر چه افراد از مراحل تغيير رفتار

سازي و مشاركت در الگوهاي نقش سالﻢ و بحﺚ هﻤراه با

افزايش مي يافت .در اين مطالعات نيز هر چقدر افراد از

مديران بهداشتي و متخصصين و كارشناسان مراقﺐ سﻼمت،

فرآيندهاي كنترل محرك و روابط ياري رسان با مصرف

 Greeneو هﻤكاران ) ،(٢٧آقامﻼيي و هﻤكاران )،(٣١

عبور مي كردند ميزان استفاده از فرآيندهاي رفتاري در آنها
مرحله پيش تفكر به سﻤت نگهداشت پيش مي روند ميزان

استفاده از فرآيندهاي تغيير در آنها افزايش مي يابد .از دﻻيل

اين امر كه قبﻼً در مورد فرآيندهاي شناختي نيز گفته شد
ميتوان به اين نكته اشاره داشت كه افراد در جهت حفﻆ و

تخليه گردد ،مداخﻼت خانواده يا شبكه هاي اطﻼعاتي ،تغيير

جايگزينهاي مختلف ،افزايش فرصت هاي اجتﻤاعي ،توانﻤند
شفاف سازي ،گروه هاي خود يار بهره ببريﻢ .اين يافته ها به
لزوم توجه به تفاوت هاي فردي در برنامه هاي آموزشي را

يادآوري مي نﻤايد .اگر در اين مطالعه ميزان فعاليت فيزيكي

مشخﺺ مي شد بهتر مي بود ولي با توجه به اهداف تحقيق
انجام آن از نظر اجرايي امكان پذير نبود.
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مي توان به پايين بودن ميانگين نﻤره اين حيطه نسبت به

نتيجه گيري

 /١٤٠نيره نمازي و همكاران

طرح  ٣٩٥٨٨٦مي باشد كه نويسندگان از حﻤايت هاي آنان

تشكر و قدراني

مقاله حاضر بخشي از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد

مامايي مصوب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به شﻤاره

و كليه زناني كه ما را در رسيدن به اين نتايج ياري نﻤوده اند
تشكر مي نﻤايد.

ميانسال با اضافه وزن

مراحل تغيير رفتار
مواد مغذي

پيش تفكر

تفكر

آمادگي

عﻤل

نگهداشت

مجﻤوع

١٠٠/٢٩

٩٢/٩٩

٩٨/٣٩

٨٩/٩٢

٨٤/٢٩

٩٢/٤٥

آزمون
ANOVA

پروتﺌين
)گرم(

كربوهيدرات

±٤٦/٨٦

±٤١/٦٢

±٤٣/٢٦

±٣٩/٥٢

±٤٥/٣١

±٤٦/٨٦

p=٠/١٠

٤٣٧/٣٢

٤٥٦/٥٣

٤٤٢/٦٠

٤٤٩/٧٦

٣٨٦/٢٢

٤٣٦/٧٦

F=٢/٦٥

±٢١٧/٧٥

±١٨٨/٩٨

±١٦٩

چربي

٨٠/٣٤

٩٥/٠٧

٨٩/٢٢

كالري

٢٩٧٢/٣٩

)گرم(

دريافتي

F=١/٩٥

±٣٨/٣٩

±١٢٦٥/٤٦

±٦٣/٧٣

٢٩٩٢/٢٥

±١٣٦٦/٩٨

±٤٥/٦٤

٢٩١٢/٧٧

±١١٠٠/٥٧

±١٨٢/٧٠

±١٧١/٨٣

±١٨٧/١٦

p<٠/٠٥

٩٠/٩٩

٧٩/٣٧

٨٦/٥١

F=١/٤٨

±٥٦/١٤

٢٩١٢/٧٧

)(١٢٧٨/٩٣

±٥١/١٠

٢٥٤٢/٦٥

±١٢١١/١٨

±٥٢/١٤

٢٨٣٩/٧٨

±١٢٥٣/٢٧

p=٠/٢٠

F=٢/٣٨
p<٠/٠٥

Posthoc
____
PC<M
p<٠/٠٠١
____
____

PC= Precontemplation, C= Contemplation, P= Preparation, A= Action, M= Maintenance
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جدول  -١مقايسه ميانگين و انحراف معيار دريافت مواد مغذي به تفكيك مراحل تغيير در استفاده از تغذيه سالﻢ در زنان

١٤١ /... مراحل تغيير رفتار و فرآيندهاي شناختي

 ميانگين نﻤره فرآيندهاي شناختي و رفتاري در زمينه استفاده از تغذيه سالﻢ در زنان ميانسال با اضافه وزن در طي-٢ جدول
مراحل تغيير
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Post-hoc

آزمون

مجﻤوع

نگهداشت

عﻤل

آمادگي

تفكر

پيش تفكر

فرآيند

١٢/٨٠

١٤/٤٥

١٣/٦٠

١٢/٦٤

١٢/٥٨

١٠/٠٦

افزايش خود
تسكين

ANOVA

PC<C, P, A, M.
p<٠/٠٠١

F=١٧/٢٥
p=٠/٠٠١

±٣/٣١

±٣/٢١

±٢/٩٩

±٣/٠٧

±٢/٧٣

±٢/٨٢

PC<C, P, A, M.
p<٠/٠٠١

F=١٣/٣٦
p=٠/٠٠١

١٥/٢٠

±٣/٦٤

١٦/٤٠

±٣/٥٩

١٦/٧٢

±٢/٩٧

١٥

±٣/١٣

١٥/١٧

±٣/١٦

١٢/٣٨

±٣/٧٣

نﻤايشي

PC<C, P, A, M.
p<٠/٠٠١

F=٢٢/٨٤
p=٠/٠٠١

١٥/٥٩

±٣/٤٨

١٧/٢٥

±٢/٩٩

١٧/٠٥

±٢/٧٤

١٥/٩٤

±٢/٩١

١٤/٩٠

±٢/٩٧

١٢/٤٠

±٣/٥٠

خود ارزيابي

PC<C, P, A, M.
p<٠/٠٠١

F=١٧/١٨
p=٠/٠٠١

١٣/٩٣

±٣/٧٥

١٥/٥٤

±٣/٨٠

١٥/٢٠

±٣/٤٥

١٤/٤١

±٣/٤٤

١٣/٢٦

±٢/٩٦

١٠/٨٢

±٣/٠٥

بازارزيابي

PC<C, P, A, M.
p<٠/٠٠١

F=١٧/٨٨
p=٠/٠٠١

٩/٧٧

±٢/٤٥

١٠/٩٢

±٢/٥٢

١٠/٧٥

±١/٥٩

٩/٢٧

±٢/١٠

٩/٧٣
٢/٠٩

٧/٨٠

±٢/٣٠

رهايي

اجتﻤاعي

PC<C, P, A, M.
p<٠/٠٠١

F=٢١/٠٨

١٥/١٥

١٧/٠٥

١٦/٠٥

١٤/٨٢

١٤/٥٨

١٢/٥٦

خود رهايي

p=٠/٠٠١

±٢/٣٩

±٢/٩٦

±٢/٩٣

±٢/٦١

±٣/٣٨

PC<A, M.
M>PC,C,P
p<٠/٠٠١

F= ٨/٣٣

±٣/٢٠

p=٠/٠٠١

٣/٦٣

±٣/٩١

±٣/٠٧

±٣/٢٦

±٣/٢٠

±٣/٤٧

PC<C, P, A, M.
p<٠/٠٠١

F=٢٤/٢١
p=٠/٠٠١

١٤/٥٩

±٣/٣٢

١٦/٧٠

±٢/٦٢

١٥/٥٧

±٢/٦٣

١٤/٥٢

±٢/٨٧

١٣/٥٨

±٢/٨٢

١١/٩٢

±٣/٤٥

شرطي سازي

PC<M
p<٠/٠٠١

F=٤/٨٤

١١/٦٠

١٢/٨٤

١١/٩٠

١١/٩٠

١١/١٤

٩/٧٤

روابط ياري
مديريت

PC<P, A, M.
p<٠/٠٠١

١١/٦٩

١٣/٢٩

١٢/٢٥

١٠/٨٠

١١/٤٤

١٠

p=٠/٠٠١

±٤/١٣

±٤/٦٧

±٤/٥٤

±٣/٥١

±٣/٣٢

±٣/٧٦

F=٨/٧٧

١٢/٨٢

١٤/١١

١٣/٧٢

١٢/٧٠

١٢/٣٩

١٠/٨٠

p=٠/٠٠١

±٣/٠٤٥

±٣/٦٣

±٣/٢٧

±٣/٠١

±٢/٩٤

±٣/٣٨

آگاهي

مجدد

محيط

كنترل محرك

متقابل

رسان

تقويت

PC= Precontemplation, C= Contemplation, P= Preparation, A= Action, M= Maintenance
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ABSTRACT
Background and Aim: The present study aimed to determine the stages of changes and
cognitive and behavioral processes (Transtheorical model) in the use of nutrients in overweight
middle-aged women.
Materials and Methods: The present study was a descriptive-analytic. The research sample
consisted of 281 middle-aged women with overweight referring to comprehensive health
centers in Isfahan. Personal characteristics, stage of change and behavior and cognitive
behavioral processes, and FFQ questionnaire (168-item) were completed by Questioning, and
then the information entered the N4 and SPSS 18 software, and information was analyzed using
descriptive and analytical tests.
Results: 57.7% of the people were inactive (pre-thinking, thinking, preparation) and 42.3% of
them were in active phase. There was a significant difference between the different stages of
change and the use of behavior change processes (p=0.001) And Benfrown's test shows the
increasing use of cognitive and behavioral processes during the stage of change in use of
nutrients (p<0.001).
Conclusion: The difference in the mean of changes processes during the stage of change show
the impact of these processes on the nutritional individual's behavior, which is recommended
to use stage of change and behavioral change processes for education nutrition behavioral.
Keywords: Transtheoretical Model, Stage of Changes, Behavioral Changes Processes, Healthy
Nutrition, Nutrients, Middle-aged Women, Overweight

