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  چكيده

ايـن مطالعـه بـا هـدف     . ارزش در ميان نوجوانان با پيامـدهاي منفـي سـالمتي همـراه اسـت           هاي كم   وعده  ميانمصرف روزافزون    :سابقه و هدف  
ارزش توسط دختران نوجوان با استفاده از يك رويكـرد تركيبـي و بـر پايـه نظريـه رفتـار                       هاي كم   وعده  ميانهاي مصرف     شناسايي تعيين كننده  

   . ريزي شده انجام شد برنامه
مطالعه كيفي از نوع پديده شناسي بود و        .  شهر تهران بود   14دختر مقطع راهنمايي منطقه      آموزان  جمعيت مورد مطالعه دانش    :ها مواد و روش  

گيـري سيـستماتيك انتخـاب        آموز بـا اسـتفاده از نمونـه          دانش 90به اين منظور    . آوري شد   جلسه بحث گروهي متمركز جمع     9ها از طريق      داده
. ريزي شده، جلسات در محل مدرسه تشكيل شـد          پس از اخذ رضايت والدين بر اساس يك راهنماي سؤاالت مبتني بر نظريه رفتار برنامه              . شدند

 10 سـاله از  15 تـا  12آمـوز    دانـش 790بخش كمي شامل يك مطالعه مقطعي بود كـه  .  استفاده شد frameworkها از روش براي تحليل داده
گيـري    سنجش ها شامل اندازه    .اي تصادفي شده انتخاب شدند       طبقه اي  گيري خوشه   ها بر اساس روش نمونه      نمونه. مدرسه در آن حضور داشتند    

  . داده هاي بخش كمي با استفاده از آناليز رگرسيون چند گانه انجام شد. بود ميان وعده ها و بسامد مصرفنظريههاي  سازه

زمان از عوامـل چندگانـه و در برخـي مـوارد متـضاد             ها، هم   وعده  مياننتايج هر دو روش نشان داد كه نوجوانان طي فرايند انتخاب نوع              : ها يافته
عامل دسترسي آسان، عادت، ترجيح مزه . ارزش بود هاي كم وعده ميانن نسبت به ترين عامل تأثيرگذار بر نگرش نوجوانا       مزه مهم . گيرند  تأثير مي 

در بخش كيفي، دوستان و همـساالن و در مطالعـه           ). P >05/0(دار كنترل رفتاري شناسايي شدند      هاي معني   بيني كننده   و آگاهي به عنوان پيش    
  .كمي، والدين به عنوان مؤثرترين افراد تأثيرگذار معرفي شدند

كاربرد ايـن عوامـل     . ها در نوجوانان با استفاده از رويكرد تركيبي شناسايي شدند           وعده  مياندر اين مطالعه، عوامل مرتبط با مصرف         :گيري جهنتي
  .تواند مفيد باشد ارزش مي در طراحي مداخالت كاهش مصرف ميان وعده هاي كم

  ش، نوجوانان، رويكرد تركيبيارز وعده كم ميانريزي شده،  نظريه رفتار برنامه :واژگان كليدي
 
   مقدمه •

ــرات     ــريع، تغيي ــد س ــر رش ــواني در اث در دوران نوج
اي بــدن  بيولــوژيكي، روانــي و هيجــاني، نيازهــاي تغذيــه 

عادات غـذايي از جملـه مـصرف كـم          . )1( يابد  افزايش مي 
ها، نخوردن صبحانه، مـصرف زيـاد غـذاهاي آمـاده و              ميوه
هـاي    پيـروي از رژيـم    ارزش و همچنين      هاي كم   وعده  ميان

از طرفـي   . الغري، در اين گروه سـني بـسيار رايـج اسـت           

الگوهاي رفتاري كسب شده در دوران كودكي و نوجـواني          
ــي  ــداوم م ــسالي ت ــنين بزرگ ــد  در س ــروز ) 2(يابن ــا ب و ب

  ).3(هاي مزمن در بزرگسالي ارتباط دارند  بيماري
اي مربوطه به دوران كـودكي و          مشكالت تغذيه  يكي از 

ــم نوجو ــنقالت ك ــاد از ت ــه  اني،اســتفاده زي ارزش اســت ك
ويژگـي اصـلي ايـن    . شوند  ناميده ميjunk food اصطالحاً
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٦٢

اي كم و ميزان باالي انـرژي         گروه از تنقالت، ارزش تغذيه    
شـود كـه      تخمـين زده مـي    . به همراه نمك يا قنـد اسـت       

آمـوزان     درصد نيـاز انـرژي روزانـه دانـش         40ها    وعده  ميان
همچنـين مطالعـات نـشان      ). 4(كننـد      مي ايراني را تأمين  

ارزش و ميـزان انـرژي و         دهند كه مصرف تـنقالت كـم        مي
بـه عنـوان مثـال،      . چربي دريافتي از اين تنقالت باالسـت      

 و همكاران در مطالعه خود گزارش كردند كه در     كليشادي
 10نوجوانان ايراني ميانگين دفعات مصرف انواع شـيريني         

 9/4وعدهاي غذايي چرب و شـور        ميانبار درهفته و انواع     
ــار درهفتــه اســت  ــنقالت  ). 2(ب ــاد ت عــوارض مــصرف زي

ارزش در كودكان و نوجوانان مانند چـاقي، پوسـيدگي            كم
  ).5(هاي مزمن به اثبات رسيده است  دندان و بيماري

مطالعات متعددي در زمينه عوامل مرتبط بـا انتخـاب          
  سـت  غذا در نوجوانان در كـشورهاي غربـي انجـام شـده ا            

بر پايه مطالعات انجام شده در حـوزه تغذيـه          ). 3،1،  6،  7(
عواملي نظير ترجيح مزه، عادت و قيمت در انتخـاب غـذا            

ــد  ــژوهش ) 8(مؤثرن ــه پ ــالي ك ــاعي و   در ح ــاي اجتم ه
ــه  ــاي نظري ــه، متغيره ــشناسي تغذي ــناختي  روان ــاي ش ه

ها و باورهاي هنجاري  اجتماعي مانند خودبسندگي، نگرش   
  .كنند را مطرح مي

ريــزي شــده  در ايــن بررســي از نظريــه رفتــار برنامــه 
(Theory of planned behavior) TPB  ــوان ــه عن  ب

بيني   توان پيش . )10 (چارچوب نظري مطالعه استفاده شد    
 در بـسياري از     ريـزي شـده      رفتـار برنامـه    كنندگي نظريـه  

و ) 7(مطالعات اجتماعي و رفتارهاي سالمتي ثابـت شـده          
هـاي مهـم     عنـوان يكـي از مـدل   در حوزه انتخاب غذا بـه    

نظريه رفتار برنامه ريزي شده، فرد را بـه         ). 9(مطرح است   
بـه طـوري    . كند  عنوان يك عمل كننده منطقي فرض مي      

كه فرد قبـل از انجـام يـك رفتـار بـه پـردازش اطالعـات                 
طي اين فرايند ممكن اسـت باورهـاي بنيـادي          . پردازد  مي

بـراين اسـاس،   ). 11(فرد و در نتيجه، رفتار او تغيير كنـد          
بيني كننده اتخاذ يـك رفتـار، قـصد           ترين عامل پيش    مهم

قصد به واسطه سه عامـل      . افراد براي انجام آن رفتار است     
مطلـوب يـا    (نگرش نسبت به رفتـار      ) الف: شود  تعيين مي 
فشارهاي اجتماعي براي  (هنجارهاي ذهني  ) ، ب )نامطلوب

سهولت ( شده   كنترل درك ) و ج ) انجام يا عدم انجام رفتار    
سهم هـر يـك از ايـن عوامـل در           ). يا دشواري درك شده   

بيني رفتار، ثابت نيست و با توجـه بـه نـوع رفتـار و                 پيش
از آنجـا كـه   ). 12(جمعيت مورد مطالعـه، متفـاوت اسـت     

هـاي فرهنگـي،      اي به شـدت متـأثر از زمينـه          رفتار تغذيه 
رسـد كـه انتخـاب        اقتصادي و اجتماعي است، به نظر مـي       

ها در دختران نوجـوان ايرانـي متـأثر از عوامـل              وعده  ميان
متعدد و متفاوت با نتايجي باشد كه در مطالعات غربي بـه            

در اين زمينه استفاده از پژوهش كيفـي        . دست آمده است  
با توجه به توان ايـن نـوع مطالعـه در شناسـايي باورهـاي               

  . تواند راهگشا باشد فرهنگي و اجتماعي پديده ها، مي
هـاي   هاي اخير، مزاياي مربوط به تركيب روش    در سال 

هـاي بهداشـتي، مـورد پـذيرش          كمي و كيفي در پژوهش    
به طور كلي بـا     ). 13(بسياري از محققان قرار گرفته است       

توان از مزيت اين دو روش بهره         تركيب اين دو رويكرد مي    
. هاي مربوط به هر يك را جبران كرد         برد و از طرفي ضعف    
 كيفي به دنبال دستيابي به تثبيت و        تركيب روش كمي و   
 ).13(ها است  تائيد يا تكميل يافته

هـا و باورهـاي زيربنـايي         به منظور شناسـايي ديـدگاه     
ارزش   دختران نوجوان تهراني در زمينه مصرف تنقالت كم       

هـاي مـؤثر در طراحـي         و ترسيم تصويري كامل از ويژگي     
رد مداخله آموزشـي، مطالعـه حاضـر بـا اسـتفاده از رويكـ             

تركيبي روش تحقيق كيفي و كمي و بر پايه نظريه رفتـار            
  .برنامه ريزي شده، طراحي شد

  ها  مواد و روش •
ــي ــه كيف ــده  : مطالع ــوع پدي ــه از ن ــن مطالع ــياي  شناس

)phenomenology(   جلسه بحث متمركـز     9ها طي     و داده 
هر چند در مطالعات كيفي استفاده      . آوري شد   گروهي جمع 

گيري سيـستماتيك و      لي از جمله نمونه   گيري احتما   از نمونه 
 بـه منظـور مقايـسه نتـايج بـا           ،)14(تصادفي ضرورت ندارد  
اي استفاده    گيري احتمالي چند مرحله     مطالعه كمي از نمونه   

 2 ساله از    15 تا   12 نفر از دختران نوجوان      90ها    نمونه. شد
 شهر تهران به عنـوان      14مدرسه مقطع راهنمايي در منطقه    

.  متوسط از نظر اقتصادي و اجتمـاعي بودنـد         يكي از مناطق  
 مدرسه دولتي اين منطقه به طـور        26 مدرسه از بين     2اين  
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 كالس از سه پايـه اول، دوم و سـوم           9. تصادفي انتخاب شد  
در مرحلـه بعـد، در هـر يـك از           .  مدرسه برگزيده شد   2اين  

از ) 12 تـا    7( نفـر    9هاي منتخب بـه طـور متوسـط           كالس
پس از كسب . ستماتيك انتخاب شدندگيري سي  طريق نمونه 

 آمـوزان، جلـسات بحـث    نامه كتبي از والدين دانـش  رضايت

و يك نفـر    ) گر  تسهيل( با حضور يك محقق      متمركز گروهي
 70جهت يادداشت برداري در كتابخانه مدرسه و در مـدت           

 دقيقه و با اسـتفاده از راهنمـاي سـؤاالت مبتنـي بـر               80تا  
پرسـشنامه  . ه تـشكيل شـد    ريـزي شـد     نظريه رفتـار برنامـه    

طراحي شده توسط دو نفر از اعضاي هيـأت علمـي از نظـر              
 نفـر از    5محتوا مورد بررسي قرار گرفت و سپس بـا كمـك            

. آموزان همان گروه سني به صورت آزمايشي اجرا شد          دانش
آمـوزان تغييراتـي در       بر اسـاس بـازخورد اسـتادان و دانـش         

  . پرسشنامه اوليه ايجاد شد
ر جلسه، محقـق هـدف مطالعـه، اختيـاري          در ابتداي ه  

ــات و     ــودن اطالع ــه ب ــسه و محرمان ــركت در جل ــودن ش ب
همچنين به منظـور    . كرد  هاي مطرح شده را بيان مي       ديدگاه

شد  آموزان به مشاركت در بحث تأكيد مي ترغيب همه دانش
كه پاسخ درست و غلط معنا ندارد و عقايـد هـر فـرد مهـم                

فرم مشخـصات عمـومي،     در هر جلسه پس از تكميل       . است
جهت تسهيل شروع بحث و ايجاد درك مشترك از مفهـوم           

شـد تـا تمـام        آموزان خواسته مي    ارزش، از دانش    تنقالت كم 
 ساعت گذشـته بـه اسـتثناي        24مواد خوراكي مصرفي طي     

هاي اصلي را يادداشت كنند و سپس از آنهـا خواسـته              وعده
. ت كننـد  شد تا در مورد ارزش غذايي مواد مصرفي قضاو          مي

آموزان تنقالت را در دو گروه پـر ارزش و            پس از آنكه دانش   
ارزش   كردند، تعريفي از تنقالت كـم       بندي مي    طبقه  ارزش  كم

در هـر   . شد  هاي رايج ارائه مي     هايي از خوراكي    همراه با مثال  
جلسه پس از توضيح هدف مطالعه محتواي جلـسات ضـبط      

ه با استفاده از    هاي مربوط   پس از هر جلسه يادداشت    . شد  مي
  . شد محتواي گفتگوهاي ضبط شده تكميل مي

ها پس از تشكيل هـر جلـسه بـا اسـتفاده از           تحليل داده 
انجام شد كه شـامل پـنج مرحلـه         ) Framework)15روش  

محتواي هر جلسه چندين    ) آشنا سازي (در مرحله اول    . بود
. شـد   سپس به صورت خالصه نوشته مـي      . شد  بار خوانده مي  

مـضامين بـر    ) شناسايي چارچوب موضـوعي   (بعد  در مرحله   
ريـزي شـده و بررسـي         هاي تئوري رفتار برنامـه      اساس سازه 

به منظور هماهنگي روال كار، قبل از       . شد  متون مشخص مي  
ــه،   ــه صــورت جداگان اســتخراج مــضامين توســط دو نفــر ب

بـه عنـوان مثـال، عـدم ورود         . هايي تدوين شد    دستورالعمل
هـا    وسط يك نفر در تحليل داده     موارد تكراري مطرح شده ت    

در ابتدا يكي از محققان بـر اسـاس         . مورد تأكيد قرار گرفت   
. محتواي سه جلـسه، يـك چـارچوب موضـوعي تهيـه كـرد          

سپس محقق دوم محتواي ساير جلسات را كدگذاري كرد و          
پس از بحـث  . تر شد به اين ترتيب، فهرست موضوعات كامل    
در مرحلـه   . اده شـد  در موارد عدم توافق، فهرست نهايي آمـ       

بعد جهـت تحليـل هـر يـك از جلـسات بـراي هـر يـك از                   
هـاي جـدول بـه        سـتون . شـد   مضامين، جـدولي تهيـه مـي      

هاي مطرح شـده در       ها به ديدگاه    تر و رديف    موضوعات فرعي 
هــا نمايــانگر  بــه عبــارتي، ســتون. هــر جلــسه مربــوط بــود

هاي مختلـف مطـرح شـده در هـر جلـسه در مـورد                 ديدگاه
هاي مطـرح     ها نشان دهنده ديدگاه     رعي و رديف  موضوعات ف 

شده در هـر جلـسه در مـورد كليـه موضـوعات فرعـي هـر                 
هـا از     به منظور اطمينان از پايايي و روايي داده       . مضمون بود 

آمـوزان سـه پايـه و دو مدرسـه            دانـش (ها    تلفيق منابع داده  
هـا،    به منظور عمق بخشيدن به يافته     . استفاده شد ) مختلف

اهد مغاير و تحليل موارد منفي مورد تأكيد قرار         توجه به شو  
همچنين استخراج مضامين توسط دو نفر به صـورت      . گرفت

جداگانه انجام شد و توسط يك نفر از اعضاي هيـأت علمـي       
 . مورد ارزيابي قرار گرفت) متخصص تغذيه(

در بخـش كمـي از يـك مطالعـه مقطعـي            : مطالعه كمي 
آموز در    دختران دانش جامعه هدف مطالعه را     . استفاده شد 

 شهر تهـران تـشكيل      14مدارس راهنمايي دولتي منطقه     
  رشيديان حجم نمونه بر اساس روش پيشنهادي. دادند مي

با در نظر گرفتن اثر طرح و       . محاسبه شد ) 11(و همكاران   
 نفـر بـه   790اي، حجـم نمونـه      اِعمال ضريب درون خوشه   

 گيــري از يــك مــدل تــصادفي بــراي نمونــه. دســت آمــد
از . اي در دو مرحله اسـتفاده شـد         اي به روش طبقه     خوشه
 14 مدرسه دولتـي مقطـع راهنمـايي در منطقـه            26بين  

سپس از .  مدرسه به صورت تصادفي انتخاب شد     10تهران  
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٦٤

بـه اسـتثناي يـك      (  كالس به عنوان خوشه      3هر مدرسه   
هـا    انتخاب خوشه . به صورت تصادفي برگزيده شد    ) مدرسه

اول، دوم و   ( هـاي تحـصيلي       س پايـه  در سه طبقه بر اسـا     
 خوشـه در    30بنـابراين، در مجمـوع      . صورت گرفت ) سوم

ها پس از اخـذ       جمع آوري داده  . اين مطالعه شركت كردند   
نامه كتبي از والدين و بر اساس اصـول گمنـامي و              رضايت

  . داوطلبي افراد انجام گرفت
گيــري متغيرهــاي مــورد مطالعــه شــامل  ابــزار انــدازه

ريزي شده    هاي نظريه رفتار برنامه      سنجش سازه  پرسشنامه
)TPB(     هـا و ارزيـابي       وعده  ميان، پرسشنامه بسامد مصرف

بـه  . اطالعات فردي بود كه به صورت خود ايفا تكميل شد         
هـا بـر      منظور تعيين باورهاي زيربنـايي هـر يـك از سـازه           

ــشنهاد  ــاس پيـ ــستقيم و ) Ajzen) 16اسـ از دو روش مـ
 در مطالعـات مبتنـي بـر نظريـه          .غيرمستقيم استفاده شد  

 باورهـاي رفتـاري و      گيري  از اندازه ،    ريزي شده   رفتار برنامه 
ارزشيابي پيامدها، باورهاي هنجاري و انگيزه براي اطاعت        

باورهاي كنترلي و اهميت آنها به ترتيب جهت   همچنينو
مــستقيم نگــرش، هنجــار ذهنــي و كنتــرل  ســنجش غيــر

  . شود رفتاري استفاده مي
 از نتايج   TPBهاي    احي پرسشنامه سنجش سازه   در طر 

پس از تهيه پرسـشنامه اوليـه،       . مطالعه كيفي استفاده شد   
اعتبار ظـاهري پرسـشنامه از جهـت شـفافيت و روشـني             

آمـوزان شـركت كننـده در          نفر از دانش   10عبارات توسط   
مطالعه كيفي و همچنين دو نفر از اعـضاي هيـأت علمـي             

حات، پرسشنامه نهايي طـي  پس از انجام اصال . بررسي شد 
سه دوره مطالعه آزمايشي جهت بررسي پايـايي، محاسـبه          

هــاي  همبــستگي درونــي متغيرهــا، همبــستگي ســنجش
مستقيم و غيرمستقيم و همچنين تخمين زمان الزم براي         

آموزان در سـه پايـه از          نفر از دانش   80پاسخگويي، توسط   
ر ضرايب آلفـاي كرونبـاخ د     . يك مدرسه ديگر تكميل شد    
پرسشنامه نهـايي  ). α< 6/0. (حد قابل قبول به دست آمد

 4 سـؤال قـصد ،       3:   سؤال بود  42هاي تئوري شامل    سازه
 سؤال سنجش غير مـستقيم      10سؤال سنجش مستقيم و     

 سـؤال سـنجش     10 سؤال سنجش مـستقيم و       3نگرش ،   

 سؤال سنجش مستقيم    3ذهني ،   غير مستقيم هنجارهاي    
  . نترل رفتاريال سنجش غير مستقيم كؤ س10و

 قلم  48اي مورد نظر ، بسامد مصرف         براي رفتار تغذيه  
وعده با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراك صـورت           ميان

ــت ــاهري و   ). 10، 13( . گرف ــار ظ ــنجش اعتب ــراي س ب
آمـوزان و     محتواي پرسشنامه بسامد مصرف، از نظر دانش      
 نفـر از    4همچنين مراجعه به پانلي از متخصصان شـامل         

بر اسـاس پيـشنهادات،     . ي هيات علمي استفاده شد    اعضا
آمـوزان    در اين پرسشنامه از دانـش     . تغييرات به عمل آمد   

ها را طي هفتة     هوعد  ميانشد تا بسامد مصرف       خواسته مي 
به منظـور بررسـي پايـايي       . پيش از مطالعه گزارش كنند    

آمـوز آن را در فاصـله          دانش 30پرسشنامه بسامد مصرف    
پايـايي پرسـشنامه بـر      . تكميـل كردنـد   سه هفته دوبـاره     

: 3/0 -5/0( اســاس ضــريب كاپــا در حــد متوســط بــود  
Kappa .( 11,5هـا بـا نـرم افـزار           تحليل دادهSPSS    و بـا 

آستانه معني  . استفاده از رگرسيون چند متغيره انجام شد      
  . در نظر گرفته شد05/0هاي آماري  دار بودن آزمون

  ها يافته •
 تعيين كننده مصرف تـنقالت      عوامل :نتايج مطالعه كيفي  

ارزش از نظر نوجوانان شامل مزه، عـدم اولويـت مقولـه             كم
سالمتي، فشار همساالن و تأثير والدين، دسترسـي وسـيع      

هـا، قيمـت، عـادت و         ارزش، تبليغات رسـانه     به تنقالت كم  
هاي نظريه رفتار   توان بر اساس سازه     مي. آگاهي ناكافي بود  

 را در سه عنوان كلي نگـرش،        ريزي شده، اين عوامل     برنامه
  . هنجارهاي ذهني و كنترل رفتاري قرار داد

آموزان معتقد بودند كه مصرف زياد تـنقالت          دانش: نگرش
از نظـر آنهـا     . ارزش پيامـدهاي منفـي بـه دنبـال دارد           كم
ترين عارضه، افزايش چـاقي و از بـين رفـتن تناسـب               مهم

در چيـپس   قـ   گـه ايـن     مادرم مي : اندام بود  به عنوان مثال     
كنم بـاالخره كـه يـه         من فكر مي  . گيري  نخور، سرطان مي  

شـم ، جلـوي    ميرم، ولـي اگـه بـدونم چـاق مـي           روزي مي 
   ".گيرم  خودمو مي

آموزان از فوايـد مـصرف        با وجود آگاهي مطلوب دانش    
تنقالت سالم، آنها تمايل چنداني به استفاده از اين گـروه            

ارزش   تـنقالت كـم   ها نداشتند، زيرا معتقد بودنـد         خوراكي
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كـنم همـه مـا        فكـر مـي    ":ترند به عنـوان مثـال       خوشمزه
مـثال  . ها چه ضررهايي داره     دونيم كه خوردن هله هوله      مي

تـر    هاي اآلن نـسبت بـه نـسل قبـل كوتـاه             شنيدم كه بچه  
چون . ها سخته   كندن از اين خوراكي     اند، ولي واقعاً دل     شده

خ بـه ايـن     آمـوزان در پاسـ      اكثر دانش . "اند  خيلي خوشمزه 
هــا، ارزش  ســؤال كــه در ميــان عوامــل انتخــاب خــوراكي

اي چـه جايگـاهي دارد، بيـان كردنـد كـه غالبـا در                 تغذيه
آنهـا  . ها به اين معيار توجه چنداني ندارند        انتخاب خوراكي 

معتقد بودند در دوران نوجواني فكر كردن به تغذيه سـالم           
و عوارض مربوط به تغذيه ناسـالم چنـدان مطـرح نيـست             

 ": اي از زبان بسياري از نوجوانان شنيده شـد          چنين جمله 
  ". تر از آنم كه بخوام به بيماري و مرگ فكر كنم من جوان

تعـداد زيـادي از      ):گـذار   افـراد تـأثير   ( فشار اجتمـاعي  
كنندگان بيان كردند كه دوستان و همساالن تـأثير       شركت

 آنهـا . گذارترين افراد در رابطه با انتخاب تـنقالت هـستند         
معتقد بودند كه بيشتر نوجوانان در بـسياري از رفتارهـا از       

. اي تحت تـأثير دوسـتان خـود هـستند           جمله رفتار تغذيه  
بسياري از آنها گفتند، هنگامي كه با دوستان و همـساالن           

خورنـد و كمتـر       ارزش مي   خود هستند، بيشتر، تنقالت كم    
  :كنند ها فكر مي اي خوراكي به ارزش تغذيه

 وقتـي تنهـا هـستم بيـشتر بـه طـرف             )موقع خريد ("
رم، چـون ديگـه چـشم و همچـشمي          چيزهاي مفيـد مـي    

   "خرم نيست و هر چيزي رو كه خودم بخوام، مي
گــذاري دوســتان و همــساالن بــه واســطه چنــد  تــأثير

تعـدادي از شـركت كننـدگان معتقـد         . مكانيسم بيان شد  
ارزش در بين نوجوانان   بودند از آنجا كه مصرف تنقالت كم      

ار رايج است، خوردن تنقالت سالم، رفتاري غير عادي         بسي
شـود بـه      آيد و موجب تمسخر ديگـران مـي         به حساب مي  

هـا    نـون و پنيـر بـا خـودم بيـارم، بچـه             اگـه : عنوان مثال 
 "بچـه مثبـت، پاسـتوريزه     : گـن   كـنن و مـي      ام مي   مسخره
آموزان معتقد بودند كه همساالن با مصرف تـنقالت           دانش

شـوند تـا آنهـا نيـز بـراي            اعـث مـي   ارزش در مدرسه ب     كم
آمـوزان عامـل      دانش. ها تحريك شوند    خوردن آن خوراكي  

هماهنگي و احساس يگانگي با گروه را به عنوان محركـي           
ارزش در محــيط  در جهــت مــصرف بيــشتر تــنقالت كــم 

ــد  ــشان بيــان كردن از نظــر . مدرســه و در حــضور دوستان
 كنندگان، والدين هـم بـه صـورت مـستقيم و غيـر              شركت

ايجـاد  . ارزش نقـش دارنـد      مستقيم در مصرف تنقالت كم    
عادات غذايي و ذائقه در دوران كودكي، نوع تنقالتـي كـه            

كنند، نـوع تنقالتـي كـه والـدين در            والدين خريداري مي  
شرايطي مانند نگاه كردن به تلويزيون يا رفتن بـه سـينما            

كنند و ميزان توجه و حمايـت آنهـا از مـصرف              مصرف مي 
لم از جمله مواردي بود كه توسط نوجوانـان در          تنقالت سا 

مثالً من ":. رابطه با نقش والدين مطرح شد به عنوان مثال     
گيرم كه چيپس و پفك كمتر بخورم و شـروع            تصميم مي 

شه تا صبحانه رو آماده       كنم، ولي مادرم صبح بلند نمي       مي
كنه يا يك لقمه نون و پنير توي كيفم بـذاره، فقـط پـول               

دم چيزي بخـرم، مـن هـم معلومـه كـه چـي              ده تا خو    مي
  ". خرم مي

اكثريت شركت كنندگان اظهار كردند      :كنترل درك شده    
ارزش تا حـدي در اختيـار و          كه كاهش مصرف تنقالت كم    

دسترسي آسان و زياد بـه تـنقالت        . كنترل خودشان است  
ارزش بـه عنـوان مـانع كـاهش مـصرف، مـورد تأكيـد                 كم

ها معتقد بودند آن چيـزي  آن. اكثريت شركت كنندگان بود 
بـه  . شـود   كه همه جا پيـدا مـي       كنند  را بيشتر مصرف مي   

ها و بوفه مدرسـه هلـه          اگه در سوپرماركت   ": عنوان مثال 
قـدر بـه آنهـا عـادت          ها جلوي چـشمم نبودنـد، ايـن         هوله
   ".كردم نمي

كنندگان اظهار داشتند كه مزه خوراكي        بسياري از شركت  
آنهـا معتقـد    . راكي دارد نقش مهمي در انتخـاب نـوع خـو        

هـاي سـالم،      ارزش نسبت به خوراكي     بودند كه تنقالت كم   
همچنين معتقد بودند كه تنوع و شـكل        . مزه بهتري دارند  

ارزش، بـسيار جـذاب       بندي تنقالت كم    ظاهري و نوع بسته   
هـاي افـزايش      آمـوزان يكـي از راه       تعدادي از دانـش   . است

هاي   بندي  بستههاي سالم را عرضه آنها در         مصرف خوراكي 
بـه  . زيبا و با تنوع رنگ و مطبوع كردن مزه آنهـا داشـتند            

هـاي سـالم را       توانند خوراكي   ها مي   كارخانه" : عنوان مثال 
هـا   بندي پفك كـه بچـه    هاي رنگي مثل بسته     بندي  با بسته 

بنـدي يـا      دوست دارند، توليد كنند مـثال كـشمش بـسته         
مـن  . هاي مختلف توليد كنند     هاي سالم را با طعم      خوراكي
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٦٦

هــا بــه ســراغ  طــوري خيلــي از بچــه كــنم ايــن فكــر مــي
  ".درون هاي سالم مي خوراكي

آموزان به تـأثير منفـي تبليغـات          تعداد زيادي از دانش   
آنها معتقـد بودنـد     . ها به ويژه تلويزيون اشاره كردند       رسانه

هـاي    ها را به مـصرف خـوراكي        كه تبليغات تلويزيوني بچه   
 طـوري در مـورد      " :به عنوان مثـال   . دهد  ناسالم سوق مي  

هـا هـوس      كنند كه خيلـي وقـت       چيپس و پفك تبليغ مي    
آموزان بيـان    تعدادي از دانش".نم همان موقع بخورم ك  مي

شود تـا افـراد نتواننـد در          كردند كه اراده ضعيف باعث مي     
 " :مقابل فشار دوستان و تبليغات تلويزيوني مقاومت كنند       

خواستن توانستن است، اگر فرد اراده قـوي داشـته باشـد            
نيز معتقد بودند    تعدادي   ".تواند خودش را كنترل كند      مي
ارزش   هـاي كـم     اهي كافي از مـضرات مـصرف خـوراكي        آگ
 اگـه كـسي بدانـد       "در كاهش مصرف موثر باشد      تواند    مي

آورد،   مـي   هـاش     كه خوردن نوشابه چه باليي سر استخوان      
همچنين نوجوانان معتقـد بودنـد       ". خورد  حتما كمتر مي  

 با اينكه   ":دبراي تغذيه سالم بايد هزينه بيشتري صرف كر       
يدتر از نوشابه است، ولي بيـشتر نوشـابه و        دانم شير مف    مي

  ". تر از شير است ن خرم، چون نوشابه ارز كيك مي
 نفـر بـه     51آمـوز      دانـش  790از بـين     :نتايج مطالعه كمي  

ها از مطالعه  دليل عدم تمايل و نقص در تكميل پرسشنامه
  ) =739n.(خارج شدند

مشخصات جمعيتي نوجوانان مـورد بررسـي و بـسامد          
 ارائـه   1هاي كـم ارزش آنهـا در جـدول            وعده  ميانمصرف  

  .شده است
 شاخص آناليز رگرسيون :هاي نظريه عوامل زيربنايي سازه

پراكندگي مـشاهده شـده در      % 27نشان داد كه در حدود      
ارزش توسـط پـنج       نگرش افراد براي مصرف تـنقالت كـم       

عامل چاقي، كاهش اشتها، لذت از مـزه ، كـاهش رشـد و              
ضــرايب رگرســيون . شــود جيــه مــيابــتال بــه بيمــاري تو

دهـد كـه عامـل         نـشان مـي    3استاندارد شـده در جـدول       
بينـي    احساس لـذت از مـزه بيـشترين سـهم را در پـيش             

  .نگرش دارد
  

رگرسيون چندگانه مربوط به هنجار ذهنـي نـشان داد          
از % 7تنها  ) افراد تأثير گذار    ( كه عوامل مربوط به مراجع      

از بـين   . كننـد    تبيين مي  تغييرات در نمره هنجار ذهني را     
برادر، پزشـكان و متخصـصان   / پنج مرجع، والدين، خواهر   

در ميان اين   . بيني نمره هنجار ذهني را داشتند       توان پيش 
 )4جدول .( تري داشتند عوامل، والدين نقش مهم

 همچنين رگرسيون چندگانـه مربـوط بـه متغيرهـاي          
لـي ،   كنترل رفتاري نشان داد كه از بـين پـنج بـاور كنتر            

بيني كننده نمره كنترل      دار، پيش   چهار مورد به طور معني    
بيني   عامل عادت و مزه بيشترين توان پيش      . رفتاري بودند 

شاخص رگرسيون نشان داد كـه ايـن        . كنندگي را داشتند  
ــاري را توضــيح  % 37عوامــل  ــرل رفت ــرات در كنت از تغيي

  .دهند مي
  

   مشخصات جمعيتي نوجوانان مورد بررسي-1جدول 
 متغير تعداد رصدد

 تعداد افراد خانوار  
  نفر و كمتر4 484 66
  نفر5-6 239 32
  نفر6بيشتر از  16 2

 تحصيالت پدر  
 زير ديپلم 266 36
 ديپلم 290 39
 باالي ديپلم 182 25
 تحصيالت مادر  
 زير ديپلم 285 39
 ديپلم 314 44
 باالي ديپلم 140 17

  
  ارزش هاي كم وعده ميانف معيار مصرف  ميانگين و انحرا-2جدول 

ميانگين بار مصرف در   انحراف معيار  وعده  ميان
  هفته

  06/5  99/3  هاي شور وعده ميان
  79/10  99/5  هاي شيرين  وعده ميان

  13/2  06/2  غذاهاي آماده 
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  )n  =739(ارزش   عوامل مؤثر در شكل گيري نگرش نوجوانان در مورد مصرف تنقالت كم-3جدول 
  β براي β  P valueضرايب   عوامل  درصد95حدود اطمينان 

  حد بااليي حد پاييني

  )درصد(شاخص رگرسيون

 02/0  001/0  04/0  071/0  چاقي

  01/0  -007/0  71/0  012/0  كاهش اشتها
  04/0  030/0  >001/0  27/0  لذت مزه

  05/0  030/0 >001/0  23/0  كاهش رشد
  05/0  027/0 >001/0  21/0  ابتالبه بيماري

26%  

  

  )n  =739(ارزش  گيري هنجار ذهني نوجوانان در مورد مصرف تنقالت كم  عوامل مؤثر در شكل-4جدول 
 β براي β  P valueضرايب   مراجع  %95حدود اطمينان 

  حد بااليي حد پاييني
  )درصد ( شاخص رگرسيون 

  02/0  -004/0  29/0  04/0  دوستان
  04/0  01/0  >001/0  19/0  والدين
  02/0  001/0  03/0  08/0  برادر/خواهر

  01/0  -009/0 69/0  02/0  پزشكان و متخصصان
  002/0  -01/0 95/0  002/0  رسانه ها

7%  

  
  )n  =739(ارزش   عوامل مؤثر در شكل گيري كنترل رفتاري نوجوانان در مورد مصرف تنقالت كم-5جدول 

  β براي β  P valueضرايب   عوامل  درصد95حدود اطمينان 
  حد بااليي  حد پاييني

  )درصد (شاخص رگرسيون

  54/4  02/4  002/0  -11/0  دسترسي
  -03/0  -06/0  >001/0  -36/0  عادت
  -01/0  -03/0  >001/0  -17/0  مزه

  08/0  01/0 01/0  07/0  آگاهي
  -01/0  000 >001/0  -07/0  هوس كردن

37%  

  

 حثب •
 مـصرف   هاي مرتبط بـا     مطالعه حاضر در بررسي متغير    

ارزش در دختــران نوجــوان يكــي از منــاطق  تــنقالت كــم
متوسط شهر تهران با استفاده از تركيب دو رويكرد كمـي           
و كيفي نشان داد كه نوجوانان طي فرايند پيچيده انتخاب          
نوع تنقالت، همزمان از عوامل چندگانه و در برخي مـوارد           

بـه عبـارتي نوجوانـان در هنگـام     . گيرنـد  متضاد تأثير مـي   
هـا، احـساسات و       نتخاب تنقالت همزمان با پاسخ به نيـاز       ا

تمايـل بـه    ) مزه و پيامـدهاي سـالمتي     (هاي فردي     نگرش
پذيرفتــه شــدن از طــرف همــساالن و والــدين را در نظــر 

همچنين آنها دسترسي آسان، آگاهي ناكـافي،       . گرفتند  مي

ها را به عنـوان موانـع مهـم           قيمت پايين و تبليغات رسانه    
  . نقالت كم ارزش معرفي كردندكاهش مصرف ت

عوامــل  هــاي مربــوط بــه نتــايج نــشان داد كــه يافتــه
گذار بر نگرش و كنترل رفتاري در دو روش يكـديگر             تأثير

بر اين اساس، مـزه تـنقالت يـك عامـل          . كنند  را تأييد مي  
. گذار بر نگرش نوجوانان در مورد تنقالت بود         كليدي تأثير 

ـ        ان بـه ايـن عامـل       در همه جلسات بحث گروهـي، نوجوان
بر اساس نتايج بخـش كمـي نيـز مـزه      .توجه زياد داشتند

بيني كننده نگرش افراد در رابطه بـا          ترين متغير پيش    مهم
و ) P >001/0 و   β= 27/0(ارزش بـود      مصرف تنقالت كم  

بيني كنترل رفتاري، دومين عامل مهم بـه شـمار            در پيش 
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٦٨

د مطالعــات متعــد)  P >001/0 و β = -17/0. (رفــت مــي
دهند كه در ميان نوجوانان مزه، يك عامل بسيار           نشان مي 

 در Backman). 17-19(مهم در فرايند انتخاب غذاست 
ريزي شده انجام     اي كه بر اساس نظريه رفتار برنامه        مطالعه

گذار بر نگـرش،      ترين عوامل تأثير    داد، گزارش كرد كه مهم    
). 17(مزه و داشتن احساس خوب نـسبت بـه خـود اسـت            

اي كه بر اساس نظريه انتظار ارزش         ين نتايج مطالعه  همچن
در پنج گروه از نوجوانان در مورد معيارهاي انتخـاب غـذا            

تـرين   ها ، مهم انجام شد، نشان داد كه مزه براي همه گروه     
شـواهد موجـود در مـورد       ). 20(رفـت     عامل به شمار مـي    

هاي بيـشتر در      اهميت مزه در ميان نوجوانان لزوم بررسي      
 با راهكارهاي اثرگذاري بر ايـن عامـل و اسـتفاده از             رابطه

هاي بازاريابي اجتماعي براي اصـالح آن را مطـرح            تكنيك
  . كند مي

هاي مطالعه كيفـي نـشان داد كـه عوامـل             تحليل داده 
هاي كنتـرل     عادت، مزه ، دسترسي و آگاهي تعيين كننده       

نتايج مطالعه كمي نيز حاكي از آن بود كـه          . رفتاري بودند 
دار سازه كنتـرل رفتـاري را         ه اين عوامل به طور معني     هم

هاي   اين نتايج تا حدودي مشابه يافته     . كنند  بيني مي   پيش
ــت  ــر اس ــات ديگ ــه   . مطالع ــال، در مطالع ــوان مث ــه عن ب

 و همكاران موانع تغذيه سـالم در        Shepherdسيستماتيك  
ارزش،  هـا و تـنقالت كـم    نوجوانان شامل دسترسي به غـذا    

ارزش و    واده، تـرجيح مـزه تـنقالت كـم        عدم حمايت خـان   
  ). 9(غذاهاي آماده و قيمت پايين آنها بود 

هـاي    درباره افراد تأثير گذار در انتخاب تنقالت، يافتـه        
در جلـسات   . حاصل از مطالعه كمي و كيفي يكسان نبـود        

بحث گروهي بيشترين تأكيد نوجوانان بر تأثير دوسـتان و          
ي نـشان داد كـه ايـن        همساالن بود، اما نتايج مطالعه كمـ      

بيني كننده معني دار سازه هنجارهاي ذهني         متغير، پيش 
و در عـوض،  )  P = 29/0 و β = 04/0. (نوجوانـان نيـست  

بيني كننده اين سـازه       ترين عامل پيش    متغير والدين قوي  
ماهيت تعاملي مطالعات كيفي به ويژه بحـث گروهـي       . بود

اعي در متمركز از يك سو و وجود خطاي مقبوليـت اجتمـ      
اكثر مطالعات پيمايشي از طرف ديگـر ممكـن اسـت ايـن        

هـاي بخـش كيفـي قابـل          فرض را مطرح كنـد كـه يافتـه        
اعتمادتر از نتايج بخش كمـي اسـت؛ امـا از طـرف ديگـر               

ممكن است افراد به دليـل حـضور در جمـع همـساالن و              
تحــت تــأثير هيجــان موجــود در گــروه در مــورد ميــزان  

فـرض ديگـر آن     . كرده باشـند  اثرگذاري همساالن مبالغه    
است كه پرسشنامه طراحي شده قادر به سـنجش واقعـي           

در هـر حـال بايـد    . تأثيرات والدين و دوستان نبوده اسـت      
هاي اساسي در اسـتفاده از        يكي از چالش   توجه داشت كه  

به عبـارتي در    . ها است   رويكرد تركيبي نحوه گزارش يافته    
ه كمي و كيفي    هاي مطالع   صورت وجود اختالف بين يافته    

شود كه نتايج كداميك از اين        معموًال اين سؤال مطرح مي    
نكتـه اساسـي در زمينـه       . دو روش بر ديگري برتـري دارد      

گزارش نتايج، احتراز از تفكر قطبي و رو در رو قـرار دادن             
و بهـره گيـري از      ) 21(هاي حاصل از ايـن دو روش          يافته

گيـري و     تر فرايند شـكل     اين رويكرد در جهت درك عميق     
. چگونگي تجربه مفاهيم مورد مطالعه توسـط افـراد اسـت          

اي يك پديده اجتماعي است و بنابراين، تـأثير           رفتار تغذيه 
. خانواده و به ويژه والدين و دوستان اجتناب ناپـذير اسـت           

هـاي   اين مطالعه نشان داد كه نوجوانان بـا تعيـين كننـده    
و هـستند؛   چندگانه و گاه متناقض در انتخاب تنقالت روبر       

آنها همزمان با تالش براي برآوردن نياز به پذيرفته شـدن           
از طرف همساالن به عقايد والدين نيـز توجـه دارنـد كـه              

هـاي    داده. هاي تغذيه سالم است     عموماً معطوف به توصيه   
مطالعه كيفي نشان داد كه نوجوانان براي حل اين تعارض          

نهـا تنهـا   تعـدادي از آ  . كننـد   از چند مكانيسم استفاده مي    
پاسخ بـه نيـاز مقبوليـت در بـين همـساالن و توجـه بـه                 
معيارهاي فردي نظير مزه را در انتخـاب تـنقالت در نظـر             

گيرنــد و تعــدادي تــوجهي بــه ايــن معيارهــا نــشان   مــي
تـر    در مقابل، گروهي با مصرف تنقالت بـاارزش       . دهند  نمي

تر در مدرسه     ارزش  در محيط خانه و استفاده از تنقالت كم       
ر حضور همساالن و دوستان به اين تعارض پاسخ داده          و د 

  . كنند توازن در معيارهاي موجود را ايجاد كنند و سعي مي
ــا اينكــه هــر يــك از روش  هــاي كمــي و كيفــي در  ب

هـاي    تحقيقات حـوزه علـوم اجتمـاعي بـه ويـژه پـژوهش            
آمــوزش ســالمت بــه طــور مــستقل مــورد اســتفاده قــرار 

ويكــرد بــراي مطالعــه گيرنــد، امــا تركيــب ايــن دو ر مــي
اي مثل رفتارهـاي مـرتبط بـا سـالمتي           موضوعات پيچيده 

هاي مبتني بـر نتـايج        افزايي تأثيرات برنامه    تواند به هم    مي
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در اين مطالعه، اسـتفاده از      ). 22(اين تحقيقات منجر شود   
رويكرد تركيبي توانست تصوير جامعي از تعيين كنندهاي        

 -هاي فرهنگـي    ينهارزش را بر اساس زم      مصرف تنقالت كم  
بـه  . اجتماعي و باورهاي زيربنايي گروه مخاطب ارائه دهد       

عبارتي مطالعه كيفـي جزئيـات مربـوط بـه موضـوعات و             
متغيرهاي مؤثر را در اختيار محققان قرار داد و سـپس بـا             

تــرين عوامــل تأثيرگــذار  اســتفاده از رويكــرد كمــي، مهــم
به تفسير همچنين استفاده از اين رويكرد  . شناسايي شدند 

هاي كمي با استفاده از نتايج بخـش          و يافتن مفاهيم يافته   
  .كيفي كمك فراواني كرد

آوري  هـاي جمـع   با اينكـه اسـتفاده از تلفيـق در روش       
ها ، استفاده از منابع اطالعاتي ديگـر نظيـر والـدين و               داده

هـا بـا افـراد شـركت كننـده        معلمان و نيـز كنتـرل يافتـه       
(Member checking) توانست بـه ترسـيم تـصويري      مي

ارزش كمـك     هـاي كـم     وعده  ميانتر از پديده مصرف       جامع
گيـري از ايـن    كند، اما به دليـل محـدوديت زمـاني، بهـره       

همچنين به دليـل  . پذير نبود ها در اين مطالعه امكان    روش
استفاده از طرح مقطعـي مطالعـه كمـي و محـدود بـودن              

تـي و تعمـيم     هـاي علي    مطالعه به دختران امكان استنباط    
ــه ــدارد   يافت ــود ن ــسر وج ــان پ ــه نوجوان ــا ب ــود . ه ــا وج ب

 ، ايـن مطالعـه بـه دليـل          نتـايج هاي ذكر شده      محدوديت
 و ارائـه مـدلي در       برخورداري از حجم نمونه نسبتا بـزرگ      

تواند كاربردهاي عملـي بـه        استفاده از رويكرد تركيبي مي    
 بـا   اي  هاي مداخله   بر اين اساس، برنامه   . دنبال داشته باشد  

اي نوجوانان بايد با در نظر گرفتن  هدف اصالح رفتار تغذيه
ها و مفاهيمي كـه نوجوانـان در فراينـد            تعارض بين ارزش  

  . كنند، طراحي شوند انتخاب غذا تجربه مي
گذاري عمومي براي خلق      بنابراين، در راستاي سياست   

محيط حمايتي از جمله افزايش دسترسي به تنقالت سالم    
هـا، آن دسـته از        غات مواد غـذايي در رسـانه      و كنترل تبلي  

مداخالت آموزشي كه بـا هـدف كـاهش مـصرف تـنقالت             
 : شوند، بايد ارزش در نوجوانان طراحي مي كم
ضمن ارتقاي آگاهي نوجوانان به آنهـا كمـك كننـد تـا              •

بتوانند بين معيارهاي متفـاوت و گـاه متـضاد انتخـاب            
 . تنقالت، تعادل برقرار كنند

ز رويكردهاي انگيزشي، كنترل رفتاري را در       با استفاده ا   •
در اين زمينه، آموزش مهـارت و       . نوجوانان تقويت كنند  

تفكر نقادانه، استقالل فردي و مقاومت در برابر تبليغات         
  . تواند مفيد باشد ها و فشار همساالن مي رسانه

  سپاسگزاري
اين پژوهش به عنوان بخشي از پايـان نامـه دكتـرا بـا              

. انـشگاه علـوم پزشـكي تهـران انجـام شـد           حمايت مالي د  
بدينوسيله از همكاري مسؤالن محترم سـازمان آمـوزش و     
پرورش شهر تهران، واحد آموزش اداره آموزش و پـرورش          

 تهران ، مديران و كاركنـان آموزشـي مـدارس           14منطقه  
آموزان شـركت كننـده در ايـن          منتخب و همچنين دانش   

  .شود مطالعه قدرداني مي

 
  

  
  

• References 

1. Jenkins S, Horner S. Barriers that influence eating 
behaviors in adolescents. J Pediatr Nurs. 
2005;20(4):258-67. 

2. Kelishadi R, Ardalan G, Gheirat mand R, Sheikhol 
eslam R, Majd zadeh S, Delavari A, et al. Do the 
dietary habits of our community warrant health of 
children and adolescents now and in future? Caspian 
study Iranian Journal of Pediatric 2005;2(15):97- 
109. 

3. Xie B, Gilliland FD, Li Y-F, Rockett HRH. Effects of 
ethnicity, family income and education on dietary 
intake among adolescents. Prev Med. 2003 Jan; 
36(1):30-40. 

4. Dadkhah Piraghaj M., Amini M, Houshiar rad A, 
Abdollahi M, Zoghi T, Eslami amirabadi M. 
Qualitative and quantitative dietary assessment of 
primary school children in Tehran. Nutrition Sciences 
& Food Technology2008; 1(3): 31-44 [in Persian]. 

5. Jackson P, Romo MM, Castillo MA, Castillo-Duran 
C. Junk food consumption and child nutrition: 
nutritional anthropological analysis. Rev Med Chil. 
2004;132(10):1235-42. 

6. Messina F, Saba A, Vollono C, Lecleicq C, Piccinelli 
R. Beliefs and attitudes towards the consumption of 
sugar-free products in a sample of Italian adolescents. 
Eur J Cli Nut.2004; 58:420-8.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

                             9 / 10

http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-198-en.html


  و همكاراناكرم كريمي شاهنجريني .../ كاربرد رويكرد تركيبي
 

70

٧٠

7. Kassem NO, Lee JW, Modeste NN, Johnston PK .
Understanding soft drink consumption among female 
adolescents using the theory of planned behavior. 
Health Edu Res. 2003;18(3):278-91. 

8. French SA, Story M, Hannan P, Breitlow KK, Jeffery 
RW, Baxter JS, et al. Cognitive and demographic 
correlates of low-fat vending snack choices among 
adolescents and adults. J Am Diet Assoc. 
1999;99(4):471-4 

9. Shepherd R. Commentary on Shepherd, R. & Towler, 
G. (1992) Nutrition knowledge, attitudes and fat 
intake: application of the theory of reasoned action. J 
Hum Nutr Diet.2007;5: 387–397  

10. Ajzen I. The theory of planned behavior. 
Organizational Behavior and Human Decision 
Processes. 1991;50(2):179-211. 

11. Rashidian A, Miles J, Russell D, Russell I. Sample 
size for regression analyses of theory of planned 
behaviour studies: case of prescribing in general 
practice. Br J Health Psychol. 2006;11(4):581-93. 

12. Sharma M, Romas JA editors. Theoretical 
foundations of health education and health 
promotion. Boston: Jones and Bartlett; 2007. 

13. Coyle J, Williams B. An exploration of the 
epistemological intricacies of using qualitative data 
to develop a quantitative measure of user views of 
health care. J Adv Nurs. 2000; 31(5):1235-43. 

14. Cottrell RR, Mckenzie JF. Health promotion and 
education research methods using the five-chapter 
thesis/dissertation model. Boston: Jones and Bartlett; 
2005 

15. Rashidian A, Eccles MP, Russell I. Falling on stony 
ground? A qualitative study of implementation of 
clinical guidelines' prescribing recommendations in 
primary care. Health Policy. 2008;85(2):148-61. 

16. Ajzen I. Constructing a TpB questionnaire: 
conceptual and methodological considerations. 2006. 
Availablefrom:http://www.unibielefeld.de/ikg/zick/aj
zen%20construction%a%tpb%questionnaire.pdf. 
Accessed November 2008.  

17. Backman DR, Haddad EH, Lee JW, Johnston PK, 
Hodgkin GE. Psychosocial predictors of healthful 
dietary behavior in adolescents. J Nutr Educ Behav 
2002;34(4):184-92. 

18. Koivisto U-K, Sjöden, P-O. Reasons for rejection of 
food items in Swedish families with children aged 2–
17. Appetite 1996;26: 89–103. 

19. Tuorila H, Pangborn RM. Prediction of reported 
consumption of selected fat-containing foods. 
Appetite 1988; 11: 81–95. 

20. Contento IR, Michela JL, Goldberg CJ. Food choice 
among adolescents: population segmentation by 
motivations. J Nutr Educ 1988;20; 289-298 

21. Foss CH, Ellefsen B. The value of combining 
qualitative and quantitative approaches in nursing 
research by means of method triangulation. J Adv 
Nurs 40(2): 242–248. 

22. De Vries H, Weijts W, Dijkstra M, Kok G. The 
utilization of qualitative and quantitative data for 
health education program planning, implementation 
and evaluation: a spiral approach. Health Educ Q 
1992;19(1):101-15. 

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-198-en.html
http://www.tcpdf.org

