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Abstract
Background and purpose: Cardiovascular diseases are the leading cause of death in Iran and
today these diseases occur at younger ages. The purpose of this study was to assess the effect of
educational-based health promotion interventions using the Transtheoretical Model (TTM) on nutritional
behaviors (consumption of fruits, vegetables, and fish) in order to reduce the risk factors for
cardiovascular disease in high-risk adults.
Materials and methods: We conducted a randomized controlled trial in 1230 people aged 3050 years. Some information including the knowledge, food intake status (fruits, vegetables and fish
consumption) and intermediate risk factors such as body mass index, abdominal obesity, blood pressure,
blood lipids and blood glucose were recorded. Then 332 high risk participants (intervention group= 164
and control group= 168) were selected via multistage sampling. The interventions was carried out through
training classes, brochures and posters, and text messages. Intervention programs were based on
individuals’ readiness for behavioral changes.
Results: Significant differences were found between the intervention and control groups in
knowledge and consumption of fruits and vegetables (p<0.001). But after the intervention, consumption
of fish was not significantly different between the two groups (p= 0.4). There were significant differences
in TTM constructs except self -efficacy (p= 0.2). Moreover, there were significant differences in
biochemical factors except LDL and anthropometric indexes (p= 0.2).
Conclusion: According to this study, the model-based intervention was found effective in
increasing health-oriented behavior. Increasing the intake of fish requires broader interventions and
changes in anthropometric indexes and LDL demands more time.
(Clinical Trials Registry Number: IRCT2019010226909N1)
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چکیده

سابقه و هدف :بیماریهای قلبی عروقی اولین علت مرگ و میر در ایران میباشد و در سالیان اخیر سنن ابن ب بنی اینن
بیماریها کاهش یاف ی است .هدف از این مطالعی ،ارزشیابی تأثیر مداخبت ارتقای سبمت مب نی بنر ممنشزب بنا اسن اده از
مدل فرانظری بر انجنا رف ارهنای مناسنغ ته ینیای (مصنرف مینشه ،سنبایجات و مناهی بنی منظنشر کناهش عشامنط خطنر
بیماریهای قلبی -عروقی در بارگساالن پرخطر بشد.
مواد و روشها :این پژوهش یک مطالعی کارمزمایی شاهد دار تصادفی سازی شده بشد 0321.ن ر از افراد  21-01سالی
از نظر میاان مگاهی ،سازه های مدل فرانظری ،وضعیت مصرف میشه ،سبایجات ،ماهی و عشامط خطنر بیننابینی شنامط نماینی
تشده بدنی ،چاقی شکمی ،فشارخشن ،چربی خشن و قندخشن تحت برنامی غربالگری قرار گرف نند و از اینن تعنداد 223 ،ن نر
(گروه مداخلی  061ن ر و گروه کن رل  061ن ر از بالهین در معرض خطر بی روب نمشنیگیری چندمرحلیای ان خاب شندند.
مداخلی بی صشرت برگااری جلسات ممشزشی ،تشزیع بروششر ،پشس ر و ارسال پیامک انجنا شند .برنامنیهای مداخلنیای بنر
اساس میاان ممادگی افراد برای تهییر رف ار انجا شد.
یافتهها :بر اساس ن ایج بیدستممده ،اخ بف معناداری در میاان مگاهی و مصرف میشه و سبایجات بین گروه مداخلی
و کن رل بعد از مداخلی وجشد داشت ( p <1/110اما در مصرف ماهی اخ بفی مشاهده نگردید ( . p =1/1اخ بف معنیدار
در سازههای مدل فرانظری بیجا خشدکارممدی وجشد داشت .در فاک شرهای بیششنیمیایی خنشن نینا اخن بف مشناهده شند
بیجا  LDLکلس رول (. p =1/3
استنتاج :ن ایج مطالعی نشان داد کی مداخبت مب نی بر مدل میتشانند در انجنا رف ارهنای سنبمت محنشر منرثر باشند.
افاایش مصرف ماهی نیاز بی مداخبت محیطی گس رده تری دارد و تهییر در برخی فاک شرهای بیششیمیایی خشن ماننند LDL
نیازمند زمان بیشتری میباشد.
شماره ثبت کارمزمایی بالینی IRCT3109101336919N0 :

واژه های کلیدی :مداخبت ارتقای سبمت ،بیماریهای قلبی ،عشامط خطر ،مدل فرانظری ،رف ارهای ته ییای

مقدمه

بیماریهای قلبنی عروقنی در اینران رو بنی افناایش
است و اولین علت مرگ و میر محسشب میششد( . 0ته ینی

نامناسغ یکی از عشاملی است کی نقنش مممنی در بنروز
بیماریهای قلبی -عروقی دارد( . 3تهییر سبک زندگی و

مولف مسئول :سارا شاه آبادی -کرمانشاه :دانشگاه علش پاشکی کرمانشاه ،گروه ممشزب بمداشت و ارتقای سبمت
 .0اس اد یار ،گروه بیششیمی بالینی ،دانشکده پاشکی ،دانشگاه علش پاشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 .3دک رای تخصصی ممشزب بمداشت و ارتقای سبمت ،دانشگاه علش پاشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 .2اس اد ،گروه ممشزب بمداشت ،دانشکده بمداشت ،دانشگاه علش پاشکی همدان ،همدان ،ایران
 .1دانشیار ،گروه قلغ و عروق ،دانشکده پاشکی ،دانشگاه علش پاشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 .0کارشناس ارشد ممشزب و ارتقای سبمت ،دانشگاه علش پاشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 .6دانشیار ،گروه ممشزب بمداشت ،دانشکده بمداشت ،دانشگاه علش پاشکی همدان ،همدان ،ایران
 .7دانشیار ،گروه اپیدمیشلشژی و ممار زیس ی ،دانشکده بمداشت ،دانشگاه علش پاشکی همدان ،همدان ،ایران
 .1دک رای تخصصی ممشزب بمداشت و ارتقای سبمت ،دانشگاه علش پاشکی همدان ،همدان ،ایران
تاریخ تصشیغ 0296/00/07 :
تاریخ ارجاع جمت اصبحات 0296/7/32:
 تاریخ دریافت 0296/7/03 :
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اثربخشی مدل فرانظری بر انجام رفتارهای مناسب تغذیهای
پیشگیری کننده از بروز بیماریهای قلبی -عروقی :کار آزمایی
شاهددار تصادفی سازی شده

اثربخشي برنامه مداخله ای بر رفتارهای مناسب تغذیهای

بیطشر اخ صاصی تهییر رژیم غ ایی نقش بسیار اساسی در
پیشگیری از بیماریهای منامن بیخصنش

بیماریهنای

مدل فرانظری شامط سازههای مراحط تهییر رف ار ،مشازننی
تصمیمگیری ،خشدکارممدی و فرمیندهای تهییر بر انجا

مصرف میشه ،سبایجات و ماهی بیطشر منرثری میتشانند در

منناهی بننیعنشان یننک عامننط پیشننگیری کننننده از بننروز

کاهش بروز بیماریهای منامن بیخصنش

بیماریهنای

قلبی -عروقی اثرگ ار باشد( . 0،1یکی از راههای پیشنگیری
از بیماریهای قلبی -عروقنی ،مصنرف حنداقط  0واحند

بیماریهای قلبی -عروقی در بالهین پرخطر بشد.

مواد و روش ها

مینشه و سننبایجات در روز میباشنند( . 6هننمچنننین منناهی

اینننن پنننژوهش ینننک مطالعنننی مداخلنننیای از ننننشع

ماهیهای چرب منبع غنی از اسیدهای چرب

شاهد دار تصادفی سازی شده بشدکی از دیمناه  0292تنا

بیخصش

امگا  2محسشب میششند( 7و بر اساس مطالعنات انجنا

مبان ماه سال  0291انجنا شند .نمشننیگیری بنیصنشرت

شده ،مصرف امگا  2میتشاند باعث کناهش خطنر بنروز

چندمرحلنیای ( Multistage samplingانجنا شنند .در

بیماریهای قلبی -عروقی ششد .اینن بندان معناسنت کنی

مرحلی اول شمر کرمانشاه براساس نقشی بی دو منطقی شنمال

مصرف ماهی برای سنبمت قلنغ م یند اسنتا بننابراین

و جنشب تقسیم شد ،سپس هر منطقی بر اسناس وضنعیت

تشصیی میششد برای سبمت قلغ حداقط دو بار در ه ی

اق صادی -اج ماعی بی  2ناحیی برخشردار ،نیمی برخشردار

ماهیهنای چنرب( . 1بنی

و ضعیف تقسیم گردید .از هر ناحیی ،دو مرکا بمداشن ی

ازای  011گر مصرف مناهی در ه نی 0 ،درصند خطنر

درمننانی و در مجمننشع  03مرکننا بننی تصننادف ان خنناب

بیماریهای مربشط

شدند .جامعی تحنت مطالعنی بنی صنشرت تصنادفی مننظم

ماهی مصرف ششد ،بیخصش

ابتالء بی بیماریهای قلبی بیخصش
بی عروق کرونر کاهش مییابد(. 9

یکننی از مممتننرین ارکننان مننداخبت تهییننر رف ننار،

( Systematic Random Samplingو در محندوده سننی
 21- 01سال ان خاب شدند .علت ان خناب افنراد در اینن

اس اده از تئشریها و مدلهاست .اس اده از تئشریهنا و

محدوده سنی این بنشد کنی براسناس مخنرین مطالعنی انجنا

مدلها میتشانند تنأثیر منداخبت را افناایش دهند زینرا

شده در شمر کرمانشاه ،سن بروز سک یهای قلبی و تنگی

میتشاند اطبعاتی را در مشرد عشامط منرثر بنر رف نار در

عروق کرونر  01/3سال بشد و همچنین ته یی نامناسغ و

اخ یننننار قننننرار دهنننند( . 00،01یکننننی از مممتننننرین و

مصرف کم مینشه ،سنبایجات و مناهی در بیمناران فنشق

کنناربردیترین منندلهای تهییننر رف ننار ،منندل فرانظننری

شیشع بنیشتنری نسنبت بنی سنایر عشامنط خطنر رف ناری

( Trans Theoretical Model-TTMمیباشد .این مدل

داشت(. 00

در مننداخبتی کننی بننر رف ارهننای ته یننیای مننرثر هسن ند

حجم نمشنی برای تعیین اخ بف معنیدار بین گنروه

کاربرد دارد( . 03-01یکی از سازههای این مدل ،مراحنط

مداخلی و کن رل با معلشمات  ،α=1/10تنشان مزمنشن=11

تهییر میباشد کی بر اساس من میتشان فممید کی افراد در

درصد یعنی  β=1/3و با اسن اده از مطالعنی ، 06( Goyer

چی مرحلیای برای تهییر رف ار قرار دارند و بنر اسناس من

 0321ن ر تعیین شد .بنابراین  0321ن ر از افرادی کنی بنر

مداخبت مناسغ طراحی و اجرا نمشد .از دیگر سنازههای

اساس پرونده بمداش ی و خنشد اهمناری هناهراب مبن ب بنی

ممم این مندل ،تنشازن تصنمیمگیری و خشدکنار ممندی

هیچ نشع بیمناری غینر واگینر نبشدنندا ان خناب شندند و

میباشد کی میتشانند بی افراد بنرای پیشنرفت در مراحنط

تحت معاینات غربالگری از نظر میاان مگاهی ،سازههای

تهییر کمک کنند .هدف از این مطالعی ،بررسی اثربخشی

مدل فرانظری ،وضعیت مصرف میشه ،سنبایجات ،مناهی

مداخبت ارتقای سبمت مب نی بر ممشزب با اسن اده از

و عشامط خطر بیننابینی شنامط نماینی تنشده بندنی ،چناقی
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قلبی -عروقی ای ا میکند( . 2از بین مشاد غ ایی مخ لف

رف ارهای مناسغ ته ییای (مصنرف مینشه ،سنبایجات و

پژوهشی

ابراهیم شکیبا و همکاران

پس از انجا برنامی غربالگری اولیی ،افرادی کنی حنداقط

م خصصان  01ن ر بشدند ،حداقط مقدار رواینی  1/63در

دارای  3عامط خطنر من روپشم رینک (نماینی تنشده بندنی

نظر گرف ی شد .یعنی اگر مقدار محاسبی شده برای هنر مین م

باالی  21یا چاقی شکمی و فشار خشن باالتر از 011/91

از  1/63باالتر بشد ،اع بار مح شای من پ یرف ی میشند(. 07

بی همراه سطح مگاهی ضعیف و رف ار نامناسغ ته ییای

بی منظشر تعیین روایی صشری ،پرسشنامیهای تمینی شنده

( 2رف ار مدنظر بشدند ،برای انجا مزمایشنات پناراکلینیکی

در اخ یار چنند ن نر از م خصصنین ممنشزب بمداشنت و

(تست قند و چربی و شرکت در برنامی مداخلیای ان خاب

ارتقای سبمت ،اسناتید دانشنکده پاشنکی (م خصصنین

شدند .تعداد این افراد در کنط  110ن نر بنشد کنی از اینن

قلننغ و عننروق کارشناسننان شنناغط در مرکننا بمداشننت

تعداد 223 ،ن ر حاضر بی همکاری در مطالعی شدند .پس

اس ان کرمانشاه (کارشناسان بیماریها ،ته یی و ممنشزب

از غربالگری با اس اده از روب پرتنا سنکی ،مراکنای

بمداشت و ارتقای سبمت و چنند ن نر از گنروه هندف

کی در منطقی جننشب بشدنند بنی عننشان مراکنا مداخلنی و

قرار داده شد و از من ها درخشاست گردید بنا تشجنی بنی

مراکنای کننی در منطقننی شننمال بشدنند ،بننی عنننشان گننروه

هدف پژوهش ،نظر خشد را در مشرد وضش ،عبارات بنی

کن رل ان خاب شدند ( 6مرکا مداخلی و  6مرکا کن رل .

کار برده شده و هاهر پرسشنامی بی صنشرت کنامبب مناسنغ،

بنابراین درگنروه مداخلنی 061 ،ن نر و در گنروه کن نرل،

مناسغ و نامناسغ ،اعب کنند .برای سنجش ثبات درونی

 061ن ر قرار گرف نند .از افنراد شنرکتکننده در طنر،،

مقیاسهای منشرد اسن اده از مزمنشن مل نای کرونبنا و

رضایتنامی ک بی اخ شد .معیارهنای خنروا از مطالعنی

جمت تعیین ثبات پرسشنامی از روب مدلسازی معنادالت

شامط نقطمکان بی شمر دیگر در طشل مدت زمنان انجنا

ساخ اری(SEM: Structural Equation Modeling

مطالعی ،اب ب بی بیماری قلبی یا فشت در طشل مدت زمنان

شد .ضریغ مل ا برای کلیی سراالت پرسشنامی  1/13بشد.

انجا مطالعی ،غیبت بیش از یک جلسنی در کنبسهنای

پرسشنامی شامط  1بخش اصنلی بنی شنر ،زینر بنشد:

ممشزشی ،دارا بشدن اخ بالت قندخشن ،چربنی خنشن و

بخش اول اطبعات دمشگرافینک ،بخنش دو سنراالت

فشارخشن باال بیصشرت ارثی و عد تمایط بی شرکت در

سنجش رف ار در مشرد مصرف میشه ،سنبایجات و مناهی

مطالعننی علننیرغننم دارا بننشدن عشامننط خطننر بننشد .جمننت

و بخش سنش سنراالت مگناهی سننجی در منشرد مینشه،

گردموری دادهها از پرسشنامی محقق سناخ ی بنر اسناس

سبایجات و ماهی بشد .بخش چمار شامط عباراتی جمنت

سازههای مدل فرانظری اس اده شد .جمت تعینین اع بنار

سنجش کلیی سازههای مدل فرانظری بنشد .اینن سنازههنا

علمی اباارگردموری دادهها اب دا از روب روایی مح نشا

عبارتند از مراحط تهیینر (پنیش ت کنر ،ت کنر ،ممنادگی،

اس اده شد .پرسشننامی در اخ ینار  01ن نر از م خصصنین

عمط و نگمداری  ،خشد کارممدی ،مشازنی تصمیمگیری

ممنشزب بمداشنت و ارتقنای سنبمت ،قلنغ و عنروق و

(در نظر گرف ن مشانع و منافع انجا رف نار و فرمینندهای

ته یی قرار گرفت .بنرای بررسنی رواینی مح نشایی از دو
شاخص ضریغ نسنبی رواینی مح نشا و شناخص رواینی
مح شا اس اده شد .در صشرتی کی نمنره شناخص رواینی
مح شا باالتر از  1/79بشد ،روایی مح نشای مقیناس منشرد
قبشل واقع میشد .برای تعیین ضریغ نسبی روایی مح شا،
پاسخها مطابق فرمشل زیر محاسبی شد:
)CVR=n (E-N/2)/ (N/2

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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تهییر (فعالیتهای مشکار و نمانی کی افراد انجا میدهند
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شکمی ،فشارخشن ،چربی خشن و قندخشن قرار گرف نند.

براساس جدول ضریغ نسبی روایی مح شا چشن تعنداد

اثربخشي برنامه مداخله ای بر رفتارهای مناسب تغذیهای

بی م خصص ارجاع داده شدند .با تشجنی بنی ایننکنی اینن

ممشزشی  10تا  91دقیقی بشد .بی کلیی افراد شنرکتکننده

افراد تحت مداخلی رف اری قرار گرف ند ،با مششرت پاشنک

در جلسات ممشزشی ،بروششر نیا ارائی گردید( .هدف از

م خصص و رضایت خشد فنرد ،در صنشرتیکی قنندخشن

ارائی بروششر بی افرادی کی سشاد کافی نداش ند ،اسن اده

خیلی باالتر از مرز نبشد ،دارو تجشیا نشد و فقن منداخبت

اطرافیان و افراد تأثیرگ ار بشد  .افرادی کی بنی هنر دلینط

کلسن رول تنا نینا

نمیتشانس ند در کبسها شرکت کنند ،در جلسیای کنی

افرادی کی کلس رول باالی  311میلی گر در دسنی لی نر

نمشنی خشن از منان اخ شند ،جناوهای کنی تمنا نکنات

داش ند ،جمت مشاوره پاشکی ارجاع داده شندند و کسنانی

ارائی شده در جلسات ممشزشی در من گنجانده شده بشد،

کی کلس رول تا بین  311تا  329میلی گر در دسی لی ر

بی همراه بروششر ارائنی شند و امکنان مشناوره تل ننی نینا

داش ند ،مداخبت تهییر رف ار برای ایشان انجنا گرفنت.

بننرای ایننن افننراد فننراهم گردینند تننا در صننشرت وجننشد

درمشرد شاخص تریگلیسیرید نیا افرادی کی تریگلیسیرید

هرگشنی ابما و سرال با محقق تماس حاصنط نماینند .در

باالی  011میلی گر در دسنی لی نر داشن ند ،بنی پاشنک

جلسی دو اخ نمشننی خنشن ( 6مناه بعند از نشبنت اول ،

ارجاع داده شدند .افرادی هم کی فشارخشن باالی 061/011

مجدداب مطالغ و نکات ممم برای ایشان تکرار شند .پنس

میلیم ر جیشه داش ند ،برای دارودرمانی ارجناع شندند و

از اتما جلسنات ممشزشنی و ارائنی وسنایط نششن اری بنی

بقیننی افننرادی کننی فشننارخشن بننین  011/91تننا 061/011

گروه هدف ،پیگینری ممشزبهنای داده شنده از طرینق

میلیم ر جیشه داش ند ،مداخلی رف ناری برایشنان صنشرت

پیامک و مشاوره تل نی بی مدت  0مناه صنشرت گرفنت.

گرفت .الز بی ذکر است برای افرادی کی بی پاشک ارجاع

پشس ر طراحی شده نیا در  6مرکای کی مداخلی در منها

داده شدند ،مداخبت برای تهییر رف ار نیا انجا گردید.

انجا گرفت ،پس از پایان جلسنات ممشزشنی ،در محنط

پس از بی دست ممندن اطبعنات اولینی و تجاینی و

مناسغ بی مدت  1ه ی ،نصغ گردید .نک ی مممی کی در

تحلیط منها ،مداخبت طراحی و اجرا گردیند .منداخبت

مداخبت بی من تشجی ویژه شد ،هماهنگی مداخبت بنا

طراحی شده در  6مرکا بمداش ی درمانی شنمری کنی بنی

سطش ،ممادگی افراد برای تهییر رف نار بنشد .در کبسهنای

عنشان مراکا مداخلی ان خاب شده بشدند ،انجنا گردیند.

ممشزشی چمره بی چمره ،اب دا افرادی کی در مرحلی پیش

جمت اجرای مداخبت بی عبیق و ترجیحات مخاطبنان

ت کننر ،ت کننر و ممننادگی بشدننند ،تحننت ممننشزب قننرار

برای نحشه دریافت ممشزبها تشجی گردید .بدینصنشرت

میگرف ند و تأکید بیش تری بر مشارد ذکر شده صشرت

کی در پرسشنامی ،یک سرال تحت عنشان ترجیح مخاطنغ

میگرفت .سپس افرادی کی در مرحلی عمط و نگمنداری

بننرای دریافننت ممننشزبهننا از طریننق کننبس ممشزشننی،

بشدند ،در کبسها حضشر مییاف ند .خبصیای از مشارد

رسانیهای نشش اری و پیامنک گنجاننده شند .بنر اسناس

برای این افراد ذکر میشد و در جلسات پرسش و پاسنخ

ن ایج حاصط از این سرال 67 ،ن ر از افراد گروه مداخلنی

حضشر مییاف ند .الز بی ذکنر اسنت کنی اکترینت افنراد

کننبس ممشزشننی 60 ،ن ننر وسننایط نشش ن اری و  30ن ننر

گروه مداخلی در هر  2رف ار مد نظر در مرحلی پیشت کر،

دریافت پیامک را ان خاب کنرده بشدنند .جمنت افنرادی

ت کر و ممادگی قرار داش ند .در جلسات ممشزشنی مصنرف

کی کبس ممشزشی را ان خناب کنرده بشدنند ،بنرای هنر

میشه و سبایجات بیطشر عملی تعنداد واحندهای مینشه و

رف ار بی ت کیک (مصرف میشه ،سبایجات و ماهی یک

سبایجات بی مخاطبین معرفی گردید .بدینصشرت کی از

جلسی ممشزشی جداگانی در نظر گرف ی شد ،یعنی در هنر

افراد شرکتکننده با معادل یک واحد میشه یا یک واحد

مرکا بمداش ی درمانی 2 ،جلسی ممشزشی بی روب سخنرانی

سبایجات پ یرایی شد .در جلسی مصرف مناهی نینا بنیطشر

و پرسش و پاسخ با اس اده از پاورپشینت تشس مجنری

عملی طبخ مناسغ ماهی ممشزب داده شد 6 .ماه پنس از

تهییر رف نار انجنا گرفنت .در خصنش
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و در صشرت باال بشدن قند خشن جمت مشناوره پاشنکی

طنر ،برگناار گردینند .مینانگین مندت زمننان هنر جلسننی

پژوهشی

ابراهیم شکیبا و همکاران

اتما جلسات ممشزشی ،مجدداب پرسشنامیها تکمینط گردیند

جدول شماره  :1تشزیع فراوانی و درصد سایر م هیرهای دمشگرافیک

و مزمایشات نیا انجا شد .مداخلی برای جامعی کن رل تنا

افراد تحت مطالعی

حد امکان پس از پایان پروژه تحقیقاتی بیمنظشر رعاینت
مطالعی از شاخصهای ممار تشصنی ی و جنداول اسن اده
مماری کایدو و منوی نی و ویلکاکسنشن اسن اده گردیند.
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سطح معنیداری  p< 1/10در نظر گرف ی شد .برای تعیین
پایایی پرسشنامی از نر افاار  AMOS22اس اده گردید.

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کای دو

تحصیبت دانشگاهی

شد .نر افاار مشرداس اده  SPSS 16بشد و از مزمشنهای

وضعیت تأهط
تعداد فرزندان

یافته ها
در این مطالعی 223 ،ن ر شرکت داش ند کی  061ن ر
در گروه مداخلی و  061ن ر در گروه کن رل بشدنند .الز

وضعیت مصرف سیگار
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11

20
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01
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01
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020

11/3
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دارد

11

31/1

11

37

ندارد

019

90/3

011

72

سابقی بیماری قلبی درخانشاده

بی ذکر است کی میاان ریاب بعد از گ شت زمنان پیگینری
از گروه مداخلی  00ن ر ( 7درصد و از گروه کن نرل 31
( 03درصد ن ر بشد بیطشریکی تعداد افنراد گنروه مداخلنی
بی  002ن ر و گروه کن رل بی  011ن نر کناهش یاف نند .از
نظر جنسیت 61 ،درصد گروه مداخلی و  61درصد گروه

میشه

مداخلننی و کن ننرل بننی ترتیننغ  29/6 ±6و  29/1 ±6سننال

1/0

1/1
1/0

1/6
1/17

مداخلی در گروه مداخلی و کن رل
م هیرها

معناداری بین دو گروه مشاهده نشد .میانگین سنن گنروه

1/0

جدول شماره  :2وضعیت مگاهی افنراد تحنت مطالعنی قبنط و بعند از
گروه

کن رل زن بشدند .در ویژگیهای دمشگرافیک ،اخن بف

کن رل

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

ویلکاکسشن

مداخلی

0 ± 3/9

30 ± 7/0

<1/110

کن رل

0/7 ± 3/1

00/9 ± 1/1

<1/110

ن یجی مزمشن من وی نی

1/0

<1/110

مداخلی

0/7 ± 1/0

31/6 ± 6/7

<1/110

کن رل

0/1 ± 2/0

01 ± 7/9

1/12

ن یجی مزمشن من وی نی

1/6

<1/110

سبایجاتجات

مداخلی

03 ± 7

31/1 ± 1/9

<1/110

کن رل

01/6 ± 6

00/3 ± 7/9

<1/110

ن یجی مزمشن من وی نی

1/6

<1/110

ماهی

بشد (جدول شماره . 0

قبط

بعد

ن یجی مزمشن

بر اساس جدول شماره  ،3میاان مگاهی در منشرد 2
رف ار مد نظر قبنط و بعند از مداخلنی بنین گنروه مداخلنی

جدول شماره  :3وضعیت سازه مراحط تهییر افراد تحت مطالعی قبط و

وکن رل دارای اخ بف معنی دار بشدا هم چنین در گروه

بعد از مداخلی در گروه مداخلی و کن رل بی ت کیک رف ار

مداخلی و گروه کن رل نیا اخ بف معنیدار مشاهده شد.

رف ار

بننر اسنناس ن ننایج بیدسننتممده در هننر  2رف ننار ،قبننط از

مصرف میشه

مداخلی درصد زیادی از افراد در گروه مداخلی و کن نرل
در مراحط پیش از عمط (پیشت کنر ،ت کنر و ممنادگی

مصرف سبایجات

بشدننند ول نی پننس از مننداخبت ذکننر شننده ،حرکننت
چشمگیری بیسشی عمنط و نگمنداری ر داد ،یعننی از
نظر مراحط تهییر ،در هر  2رف ار مشرد نظر قبط از مداخلی
بین دو گروه اخ بف معنادار نبنشد ولنی بعند از مداخلنی

مصرف ماهی

سازه
مراحط تهییر

گروه مداخلی

ن یجی مزمشن کای دو

گروه کن رل

قبط

بعد

قبط

بعد

تعداد (درصد

تعداد (درصد

تعداد (درصد

تعداد (درصد

پیش ت کر

20/0( 31

1( 1

03/3( 01

1/0( 6

ت کر

11/1( 61

31/0( 12

11/0( 61

11( 70

ممادگی

00( 32

09/6( 21

01/3( 30

1/1( 02

عمط

0/3( 1

36/0( 11

6/1( 01

1/1( 02

نگمداری

33/3( 21

36/0( 11

36/1( 29

21/1( 10

پیش ت کر

00/7( 31

1( 1

01/1( 06

3/7( 1

ت کر

19/7( 76

31/3( 27

01/0( 11

07/1( 10

ممادگی

33/9( 20

01/2( 31

32/6( 20

03/3( 01

عمط

3/6( 1

10/1( 71

1/0( 6

01/9( 31

نگمداری

9/3( 01

00/1( 01

7/1( 00

1/1( 02

پیش ت کر

09( 39

1/7( 0

06/9( 30

0/1( 3

ت کر

10/1( 71

10/1( 71

10/2( 67

62/0( 91

ممادگی

33/9( 20

23/7( 01

31/2( 26

01/3( 30

عمط

3/6( 1

02/7( 30

1/0( 03

1/0( 03

نگمداری

7/3( 00

7/3( 00

0/1( 1

03/1( 09

قبط

بعد

1/1

>1/110

1/6

1/3

>1/110

>1/110

اخ بف معنی دار مشاهده شد (جدول شماره . 2
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اخبق در پژوهش انجا شد .برای تشصیف جمعینت منشرد

م هیر
تحصیبت

مداخلی

ن یجی مزمشن

اثربخشي برنامه مداخله ای بر رفتارهای مناسب تغذیهای

فرانظریکی شامط مگاهی افاایی ،تسکین نمایشی ،ارزیابی

خطر بینابینی گروه مداخلی نسبت بی گروه کن نرل وجنشد

محی  ،خشدارزیابی و مزادی اج ماعی میباشند ،بعند از

داشت ،بی جا شاخصهای من روپشم رینک (نماینی تنشده

مداخلی بنین گنروه مداخلنی و کن نرل ،اخن بف معننادار

بدنی و نسبت دور کمر بنی دور لگنن

( p=1/0و LDL

مماری در هنر  2رف نار مندنظر مشناهده شند(. p>1/110

کی اخ بف معنی دار نداش ند (p =1/7

همچنین در سازه فرمیندهای رف اری این مدل کی شنامط
مدیریت تقشیت ،رواب یاریرسان ،خشد مزادی ،کن رل
محرک و شرطیسنازی تقنابلی بنشد ،در رف نار مصنرف

جدول شماره  :4مقایسی شاخصهای رف اری مصنرف مینشه و سنبایجات
در افراد تحت مطالعی قبط و بعد از مداخلی

گروه مداخلی و کن رل مشناهده شند ( ، p>1/110امنا در
رف ار مصرف ماهی در سازه خشد مزادی ( p=1/1اخ بفنی

مصرف سبایجات

مداخلی

1/76 ± 1/79

3/3 ± 0

>1/110

کن رل

1/12 ± 1/1

1/97 ± 1/9

1/116

ن یجی مزمشن من وی نی

1/2

>1/110

مطالعی قبط و بعد از مداخلی
م هیرها
دو بار در ه ی

( ، p>1/110اما در رف ار مصرف سبایجات ومصرف مناهی

یکبار در ه ی

اخ بف معنادار بین گروه مداخلنی و کن نرل بعند از مداخلنی

عد مصرف در طشل ه ی

مشاهده نگردید ( . p =1/9در جداول شنماره  1و  0کنی

عد مصرف در طشل سال

میگننردد کننی بعنند از مداخلننی مینناان مصننرف میننشه و

ن یجی مزمشن من وی نی

1/2

>1/110

جدول شماره  : 5مقایسی شاخص رف اری مصرف ماهی در افراد تحنت

میشه قبط و بعد از مداخلی اخ بف معننادار مشناهده شند

نشاندهنده انجا رف ارهای مشرد نظر میباشند ،مشناهده

کن رل

0/26 ± 0/13

0/27 ± 1/96

1/9

مداخلی

در روز (واحد

مشاهده نشد .در سازه مشازنی تصمیمگیری کی بر منافع و

( . p>1/110در سازه خشدکار ممندی در رف نار مصنرف

0/31 ± 0/11

0/12 ± 1/93

>1/110

مصرف میشه
در روز (واحد

از مداخلی بین دو گنروه مداخلنی و کن نرل مشناهده شند

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

ویلکاکسشن

م هیرها

میشه و سنبایجات بعند از مداخلنی اخن بف معننادار بنین

مشانع انجا رف ارها تأکید داشت هم اخ بف معنادار بعد

قبط

بعد

ن یجی مزمشن

قبط

بعد

تعداد (درصد

تعداد (درصد

مداخلی

9( 01

31( 2

کن رل

9/1( 01

01/2( 00

مداخلی

20( 02

26( 00

کن رل

27/0( 00

27/1( 06

مداخلی

16( 70

11( 61

کن رل

11( 09

11/0( 61

مداخلی

01( 00

1( 1

کن رل

02 /0( 31

00/1( 07

ن یجی مزمشن کای دو

1/1

بحث

سبایجات در گروه مداخلی بیطشر معنیدار افاایشیاف نی

این مطالعی با هدف بررسی تأثیر منداخبت ارتقنای

استا اما براساس ن ایج حاصط از پژوهش ،رف ار مصرف

سبمت مب نی بر ممشزب با اس اده از مندل فرانظنری بنر

ماهی افاایش نیافت و اخ بف معنادار در مصرف مناهی

افنناایش رف ارهننای مناسننغ ته یننیای (مصننرف میننشه،

قبط و بعد از مداخلی مشناهده نگردیند ( . p=1/1جندول

سبایجات و ماهی بی عنشان یک عامنط پیشنگیریکننده

شماره  6نشان میدهد کی براسناس مزمشنهنای ممناری،

از بیماریهای قلبی -عروقی انجا شد .از نظر اطبعات

جدول شماره  :6مقایسی میانگین عشامط خطر بینابینی قبط و بعد از مداخلی در گروه مداخلی و کن رل
گروه مداخلی
م هیر

ن یجی مزمشن

ن یجی مزمشن

گروه کن رل

ن یجی مزمشن من وی نی و تی مس قط

قبط

بعد

ویلکاکسشن و

قبط

بعد

ویلکاکسشن و

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

تی زوجی

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

تی زوجی

نمایی تشده بدنی

20/11 ± 2/32

20/16 ± 2/39

>1/110

23/10 ± 1/10

20/70 1/13

>1/110

1/6

نسبت دور کمر بی دور لگن

1/11 ± 1/6

1/11 ± 1/09

1/0

1/19 ± 1/0

1/19 1/0

1/7

1/0

فشارخشن سیس شلیک

032/1 ± 07/62

007/9 ± 00/97

>1/110

031/9 ± 30/61

030/00 09/31

1/110

1/2

1/0

فشارخشن دیاس شلیک

71/0 ± 01/7

76/9 ± 9/1

1/0

79/97 ± 00/63

17/7 03/60

1/17

1/0

1/0

قند خشن ناش ا

011 ± 29

17 ± 09/1

>1/110

91/30 ± 26/0

91/66 ± 36/13

1/1

1/13

1/111

کلس رول تا
HDL

079/71 ± 10/0

063/10 ± 22/6

>1/110

011/26 ± 13/66

070/61 ± 11/20

1/111

1/1

1/10

11/1 ± 1/36

11/6 ± 1/3

>1/110

11/70 ± 9/10

11/60 ± 9/3

1/9

1/9

>1/110

LDL

99/11 ± 31/97

91/13 ± 09/21

1/7

012/16 ± 32/39

010 ± 32/03

1/3

1/0

1/3

تری گلیسیرید

001/1 ± 11/1

013/1 ± 72/7

1/12

061/10 ± 90/26

009/09 ± 72/37

1/1

1/3

1/10
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بر اساس یاف یها در سازه فرمیندهای شنناخ ی مندل

اخ بف معناداری در اکتر شاخصهای مربشط بی عشامط

پژوهشی

ابراهیم شکیبا و همکاران

معناداری مشاهده نشد ،اما اکتریت افراد در هر دو گروه

داش ن ند .ای نن تقسننیم بننندی بننر اسنناس مطالعننات پیش نین

تحصیبت زینر دینپلم داشن ند Pande .در مطالعنی خنشد

کننی تشسنن  Nigg ،Sullum ،Mhurchu ،Plotnikoffو

نشان داد کی سطح سشاد افراد با انجا رف ارهنای مناسنغ

 Marcusانجا شده بشد ،صشرت پ یرفت( . 30 -30همین

بمداش ی ارتباط دارد( ، 01بنابراین میتشان ن یجی گرفنت

عمط باعث شد کی هر چیبم ر و سریعتر تهیینر رف نار مند

کی انجا رف نار نامناسنغ بمداشن ی در گروههنای منشرد

نظر حاصط گردد و هم چنین ارتباط بین سایر سنازهها و

بررسی در مطالعی حاضر تا حدودی بی سطح تحصنیبت

م هیرهای مشرد نظر با مراحط تهییر مشخص گردد .تهیینر

منان نیا مرتب بشده است .بر پاینی ن نایج بنی دسنتممده،

در سازه مراحط تهییر کی یکی از سازههای مدل فرانظری

مداخبت انجا شده بر افاایش مگناهی افنراد در منشرد

میباشد ،حرکت از مرحلیای بی مرحلی دیگر بی ت کینک

مصرف میشه ،سبایجات و ماهی تنأثیر بنی سناایی داشن ی

برای هر رف ار میباشدا این مراحط بی ترتیغ در  0حالت

است ،بی طشریکی میانگین نمرات کسغ شده در گنروه

پیش ت کر ،ت کر ،ممنادگی ،عمنط و نگمنداری تعرینف

مداخلی و کن رل قبط و بعند از مداخلنی اخن بف معننادار

شدهاند .بر اساس ن ایج بیدستممده در هر  2رف ار ،قبنط

مماری را نشان داد .با تشجی بنی اهمینت نقنش ته ینی در

از مداخلننی درصنند زی نادی از افننراد در گننروه مداخلننی و

بروز یا کاهش بیماریهای مامن ،شاید تشزیع و تکمینط

کن ننرل در مراحننط پنیش از عمننط (پنیشت کننر ،ت کننر و

پرسشنامی در بین افراد گروه کن رل بیعنشان یک محرک

ممادگی بشدنند ولنی پنس از منداخبت ذکنر شنده در

بشده کی این افراد خشد بی دنبال کسغ اطبعات در مشرد

گننروه مداخلننی ،حرکننت چشننمگیری بننی سننشی عمننط و

رف ارهای ته ییای مد نظر باشند و سطح مگاهی شان باال

نگمداری ر داد کی میتشان من را مرتب با راهکارهای

رف ی باشد .از طرفی انجا مزمایشها برای گروه کن رل و

ممشزشی و ارتقای سبم ی بی کار گرف ی شده دانست.

مشخص شدن مشکط در بعضنی از اینن افنراد نینا سنبغ

نک ی مممی کی در مطالعی حاضر بنی من تشجنی شند،

تبب من ها برای بمبشد وضعیت شنده باشند .در مطالعنی

هماهنگی مداخبت با سطش ،ممادگی افراد بنرای تهیینر

 Steptoeکی با هدف شناخت عشامط اج مناعی و رواننی

رف ار بشد ،بی نحشیکی برای افراد در مرحلی پیش ت کر و

مرثر بر مصرف مینشه و سنبایجات انجنا گرفنت ،نشنان

ت کر ،تأکیند بنیشتنری بنر مطالنغ شند و پیامکهنا بنا

داده شنند کننی مگنناهی پننایین در مننشرد مصننرف می نشه و

فراوانی بیشتر و م نشعتر برای این گروهها ارسنال شند.

سبایجات باعث کاهش مصرف من ها میشنشد و مشاننع

 Kristalدر مطالعی خنشد نشنان داد کنی کمنک بنی افنراد

درک شده رابطی معکشس با مصنرف اینن منشاد غن ایی

برای عبشر از یک مرحلی بی مرحلی باالتر ،شانس مشفقیت

دارد( . 09اما بی هر حال م خصصنین بنر اینن باورنند کنی

برای انجنا رف نار را افناایش خشاهند داد( . 36مطالعنات

افاایش مگاهی بیتنمایی نمیتشاند منجر بنی انجنا رف نار

 Brug ،Tucker ،Greeneو  Campbellنیا نشان دادهاند

سبمت محشر ششد .یعنی مگاهی برای انجا رف ار ،شرط

کننی مننداخبت سننازگار شننده بننا افننراد در مقایسننی بننا

است اما کافی نیست(. 31

مداخبت عمشمی ،از تأثیر بیش تری برخنشردار بنشده و

الز

نک ی کلیندی دیگنری کنی در اینن پنژوهش بنی من

با سرعت بیشتری منجر بی تهیینر رف نار شندهاند(. 20-37

تشجی شد این بشد کنی گنروه مداخلنی بنی دو دسن ی کلنی

در مطالعی  ،Kristalحرکت افراد در مسیر مراحنط تهیینر

تقسیم شدند :دس ی اول افرادی بشدند کی در مراحط پیش

از مراحط پیش از عمط بی عمط ات ناق اف ناده و بنی میناان

ت کننر ،ت کننر و ممننادگی بشدننند ،بننی عبننارتی در فرمیننند

کمتری حرکت از مرحلنی عمنط بنی مرحلنی نگمنداری و

شناخ ی قرار داش ند و افراد دس ی دو کسانی بشدنند کنی

تداو رف ار گااربشده است .در مطالعی حاضنر نینا بنی

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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دمشگرافیننک بننین دو گننروه مداخلننی و کن ننرل اخن بف

در مراحننط عمننط و نگمننداری ی نا فرمیننند رف نناری قننرار

اثربخشي برنامه مداخله ای بر رفتارهای مناسب تغذیهای

میشه مشابی این روند در گنروه مداخلنی مشناهده شند .بنی

در سازه مگاهی افااینی ،اخن بف بنین گنروه مداخلنی و

طشریکی در رف ار مصرف سبایجات قبط از مداخلنی11/2 ،

کن رل قبط و بعد از مداخلی معنادار بنشد ،بندین معننا کنی

درصد در مرحلی پیش ازعمط قرار داش ند کی بعد از مداخلی

مداخلی در مگاهی افاایی مرثر بشده و همین مسئلی نشنان

ای نن می ناان بننی  13/0درصنند کنناهش یافننت و در رف ننار

میدهد کی هدف مطالعی در خصش

مگاهی افاایی محقق

مصرف میشه از  73/0درصد بی  17/7درصد تقلیط یافت.

گردیده است .در مشرد سایر فرمیندهای شنناخ ی و رف ناری

در مشرد رف ار مصرف ماهی ،اخ بف قبط و بعد از مداخلنی

نیا اخ بف معنادار بنین گنروه مداخلنی و کن نرل بعند از

اندک بشد ،بی نحشیکی در گنروه مداخلنی قبنط از انجنا

مداخلی مشمشد بشد ،بی غیر از سازه خشد مزادی در رف نار

ممشزب 13/9 ،درصد و بعد از مداخلی 71/3 ،درصند در

مصرف ماهی ،یعنی میانگین نمرات افراد گروه مداخلنی،

مراحط پیش ازعمط قرار داش ند .علت این مشضشع میتشاند

بعد از مداخلی هم در سطحشناخ ی و هم در سنطح رف ناری

نشع ذائقی مرد منطقنی ،بناال بنشدن قیمنت مناهی و عند

بمبشد پیدا کرد کی با ن ایج و یاف یهای مطالعنات  Brugو

دس رسی کافی بی این ماده غ ایی باشد .بر پایی اطبعات

 Campbellدر رابطی با عشامط منرثر در تهیینر رف ارهنای

بیدستممده در این پژوهش ،با پیشرفت افراد در مراحط

ته ییای هماهنگی دارد( . 21،01همانطشرکی در باال ذکنر

تهییر ،میناان دریافنت سنبایجات ،مینشه و مناهی افناایش

شد ،این تهییر در سازه مگاهی افاایی بیشتر مشمشد بشد.

یافننت .در مطالعننات  Brugو  Campbellن ننایج مشننابی بننی

عبوه بر من ،مزادی اج ماعی ،رواب یاریرسان و خشد

دستممده است( . 20،21براساس فرمیندهای تهییر (شنناخ ی

مزادی نیا (بنی غینر از رف نار مصنرف مناهی از افناایش

و رف اری  ،ارائی اطبعات مناسغ بی گروه هندف (مگناهی

مطلشبی نسبت بی سایر سازهها برخشردار بشدند .بنا تشجنی

افاایی از طریق منابع مع بر و مشثق در مراحط پیش ت کنر و

بی این کی در طراحی مداخبت ،بیش تنر بنر بمبنشد اینن

ت کر میتشاند راهکار مرثری برای کمک بی افراد جمت

سازهها تأکید شد ،ل ا تهییرات این سازهها بیش تر نمنشد

Auld ، Molaison

داشننت کننی نشنناندهنننده تننأثیر بسنیار مننرثر راهکارهنای

و  Campbellنیا نشان میدهند کی بین میاان مگاهیافااینی

ممشزشی بر بمبشد سازههای فشقال کر میباشند .در اینن

و مراحط تهییر ارتباط قشی و متبنت وجنشد دارد(. 22،23،36

مطالعی از فرمیندهای تهییر بیشتر در مشرد افرادیکی در

در این پژوهش برنامی مگاهی افاایی با دقت و حساسنیت

دس یبندی اول از نظر مراحط تهییر قرار داشن ند ،اسن اده

خاصی انجا شد .این برنامی شنامط برگنااری کبسهنای

شد ،چرا کی مطالعات م عددی از جملنی مطالعنی Plotnikoff

ممشزشی بی صشرت سخنرانی و پرسش و پاسخ بی ت کینک

نشان میدهد کی این امنر منیتشانند ابناار مناسنبی بنرای

برای هر رف ار ،ارائی رسنانیهای کمکممشزشنی نششن اری

بمبننشد پیشننرفت در ط نی مراحننط تهیی نر رف ننار باشنند(. 30

(پشس ر و بروشنشر  ،ارسنال پیامنک در فشاصنط معنین و

 Sullum ،Plotnikoffو  Marcusبر اساس مطالعاتی کنی

مشاوره تل نی بشد .مگناهی افااینی منیتشانند ضنمن تهیینر

انجا دادهاند ،نقش فرمیندهای رف اری را برای پیشنرفت

نگرب و برانگیخ گی هیجانی ،افنراد را بنرای حرکنت بنی

در مراحط تهییر ،بیشتر از فرمیندهای تجربی یا شناخ ی

مراحط باالتر کمک کند( 21ا همچنین در کناهش بنروز

میدانند( ، 30،32،30اما در این مطالعی نقش هر دو فرمیند

بیماری ها نیا تأثیرگ ار است( . 20هرچند مگاهی افاایی

در انجننا رف ننار ممننم و تأثیرگن ار بننشد .علننت اخ ن بف

بی تنمایی ممکن است مشجغ تهییر رف ار نششد ،اما ینک

میتشاند نشع رف ار و همچنین نشع فرهنگ جامعی باشد.

رف ن بی مراحط باالتر باشد .مطالعاا

جنناب بسننیار ممننم و ضننروری در مننداخبت ممننشزب
بمداشت و ارتقای سبمت محسشب میششد(. 31
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ترتیغ در رف ارهای افاایش مصرف سبایجات و مصنرف

ن ایج این مطالعی نشان داد کی در منشرد هنر  2رف نار

پژوهشی

ابراهیم شکیبا و همکاران

تر ات اق اف اد .همان طشرکی قببب هم ذکر شد ،علت اینن

در تمنننران Zhu ،در ژاپنننن و  Krantzدرممریکنننا کنننامبب

مسئلی میتشاند نشع ذائقی مرد و همچننین قیمنت بناالی

همخشانیداشت( . 11-13در سایر فاک شرها کی عبارت بشدند

منناهی باشنند .در اینن مطالعننی بننی نظننر میرسنند ،افنناایش

از چاقی شکمی LDL ،و فشارخشن ،اخن بف معننیداری

احساس تشانایی و خشدکارممدی در افراد ،پیشرفت منان

مشاهده نگردید .این ن نایج بنا مطالعنی  Williدر ممریکنا

در رسیدن بی مراحط باالتر تهییر را میسر و مسانتر کنرد.

همخنشانی داشنت( . 12هنمچننین در مطالعنی  Moscaدر

این ن یجی با ن نایج مطالعنات  Tuckerو  Brugهمخنشانی

ممریکننا( 11و مطالعننی  Aizawaدر کانننادا( ، 10فنناک شر

داشت( . 21،31در این مطالعی گرچنی خشدکارممندی نینا

 LDLبدون تهییر ماند .نک ی قابط تشجی در این مطالعات،

مرثر بشد ،امنا بنرخبف مطالعنات پیشنین ،نقنش مشازننی

مدت زمان پیگیری بعد از مداخبت بشد کی بنین  6تنا 9

در رف نار مصنرف

ماه گاارب شده بشد و در این مدت ،اخ بف معنناداری

سبایجات و ماهی .این یاف ی با یاف یهای مطالعنات Tucker

در فاک شرهای ذکر شده بی وجنشد نیامنده بنشد .امنا اینن

و  Brugهمخشانی نداشت( . 21،31در مطالعنات ذکنر شنده،

ن ایج بامطالعی  Liiraر فنبند( 16همخشانی نداشت ،چرا

مداخبت بیشتنر بنا تأکیند بنر افناایش خشدکارممندی

کی در مطالعنی ذکنر شنده ،دو نک نی قابطتشجنی بنی چشنم

افراد برای انجا رف ار همراه بشده است و کمتر بر مشاننع

م نیخننشرد ،یک نی همراه نی مننداخبت ممننشزب ته ی نی بننا

و منافع رف ارها تمرکا شده است .امنا در مطالعنی حاضنر

تحرک بدنی و ترغیغ افراد بی انجا هنمزمنان دو رف نار

با تشجی بی ویژگیهای مخاطبنان و پرسنش و پاسنخهای

مناسغ و سبمت محشر و دیگری مدت زمان کن رل عشامط

صشرت گرف ی در جلسات و مشاورههای تل نی ،بنیشتنر

یاد شده در فاصلی  03ماه بعد از مداخبت بشد .ن یجنیای

بر رفع مشانع و بیان منافع رف ارها تأکید شد .بنابراین تهییر

کی از این مقایسیها بی دست میمید این است کی کناهش

در مشازنی تصمیمگیری بیشتر از تهییر در خشد کارممدی

این عشامط خطر با ته یی رابطی مس قیم دارد ،اما عبوه بر

میانگین نمره مصرف میشه و سبایجات

ته یی ،سایر عشامنط از جملنی تحنرک بندنی در کناهش

بعنند از مداخلننی ب نین گننروه مداخلننی و کن ننرل ،اخ ن بف

چاقی شکمی ،فشار خشن ،قند خشن و چربنیهنای مضنر

معنیدار بشد کی با ن یجی مطالعی تشسلی در اینران و Nguyen

خشن منرثر اسنتا بننابراین دور از ان ظنار نیسنت کنی اینن

در وی نا همخشانی داشت( . 26،27این امر نشاندهننده تنأثیر

شاخصها با مداخبت ته یی صرف تعندیط نشنشد .هرچنند

مداخبت ،بر افاایش مصرف میشه و سبایجات میباشد.

افرادی کی خشد م مایط بی رعایت رژیم غن ایی تنشم بنا

اما در مشرد مصرف ماهی اخ بفی قبط و بعد از مداخلنی

افاایش تحرک بدنی بشدند ،بی ن یجنی مطلنشب در طنشل

بین دو گروه مبحظی نگردید کی بی دالیط من قببب اشاره

مدت مطالعی دست یاف ندا اما در مجمشع اخ بف معنناداری

شده است .این ن یجی با ن ایج مطالعنات  De Vetو همکناران

قبط و بعد از مداخلی در فاک شرهای فشق مشاهده نگردید.

تصمیمگیری پررنگتر بشد ،بیخصنش

بشد .در خصش

و  Sieroو همکاران در هلند همخنشانی نداشنت(. 21،27

میانگین نمایی تشده بندنی در داخنط گروههنا قبنط و

علت این مسئلی اح ماالب در دس رس بشدن ماهی و نشع ذائقنی

بعد از مداخلی دارای اخن بف معننادار بنشد ،امنا بنین دو

مرد در من کششر بشده است ،بی نحنشی کنی منداخبت

گروه اخ بفی مشاهده نشد .از طرفی مدت زمنان انجنا

باعث افاایش و بمبشد روند مصرف ماهی شده است.

پیگیری بعد از مداخبت ،در مطالعناتی کنی فاک شرهنای

در مشرد عشامط خطر بینابینی و تنسنجی قبط و بعند

فشقال کر کاهش یاف ی بشدند ،بیش از  9ماه بشدا بنابراین

از مداخلی در میانگین قندخشن ناش ا ،کلس رول تنا  HDL ،و

پیگینریهنای طنشالنی منندت منیتشانند در کناهش اینن

تریگلیسرید بین گروه مداخلی و کن رل اخن بف معننادار

عشامط خطر تأثیرگ ار باشد.
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افاایش یافت ،اما در مشرد مصرف ماهی این افاایش کم

مشنناهده شنند .ای نن ن ننایج بننا مطالعننات کریمننی زارچ نی

اثربخشي برنامه مداخله ای بر رفتارهای مناسب تغذیهای

یکنی از ن ننایج متبنت اینن مطالعنی تننأثیری بنشد کننی

پیشنماد می ششد برای تهییر مناسنغ رف نار ،شنرای

چربی و فشارخشن بشدند داشت .بنی طشریکنی در هنر 1

دس رسی افراد بی مشاد غن ایی سنالم فنراهم شنشد .جلنغ

مشرد اخ بل قند،کلس رول ،تریگلیسیرید و فشنارخشن،

حمایت سازمانهای مخ لنف از جملنی سنازمان شنیبت،

اخ بف بین گروه مداخلی و کن رل معنادار گاارب شند.

کمی ی امداد ،بمایس ی و جماد کشناورزی بنرای افناایش

افرادی کی در معرض خطر بشدند ،بدون مداخلی دارویی

دس رسی افراد نیازمند بی مینشه ،سنبایجات و مناهی تنازه

و صرفاب با مداخبت اصب ،شیشه زندگی بی وضعیت طبیعی

می تشاند این ممم را فراهم کند.

بازگش ند و این مسئلی بیانگر اهمیت این ننشع منداخبت
در ارتقای سطح سبمت و پیشگیری از بروز بیماریهای
مامن در جامعی میباشند .ح نی در منشارد معندودی کنی
فاک شرهای بیششیمیایی یا فشارخشن فرد اندکی بناالتر از
مرز بشد ،بنا بر نظر پاشک و خشاست خشد افراد مبنی بنر
عد مصرف دارو و صرفاب بر اسناس ممنشزب و مشناوره
ارائی شده ،تهییر سبک زندگی و تأکید بر انجنا  2رف نار
منند نظننر بعنند از مداخلننی و گ شننت زمننان پیگیننری،
فاک شرهای م کشر بی حالت طبیعی بازگش ند.
محدودیتهای این پژوهش عبارت بشدنند از عند
مراجعی افراد در مرحلی غربالگری ،تعنداد سنشاالت زیناد
پرسشنامی ،مشکط بشدن انجا مزمایشنات خنشن و کشتناه
بشدن زمان مطالعی و پیگیری.

سپاسگزاری
ایننن مقالننی برگرف ننی از پایاننامننی دانشننجشیی بننرای
اخ ن منندرک دک ننرای تخصصننی ممننشزب بمداشننت و
ارتقننای سننبمت دانشننگاه علننش پاشننکی همنندان بننی
شماره  9212020071و کند اخنبق /06/20/9/1091
منننشر  93/3/00و کننند ثبنننت کنننار مزمنننایی بنننالینی
 IRCT2019010226909N1میباشننند .هایننننی انجنننا
پروژه بی صشرت مش رک تشس دانشگاه علنش پاشنکی
همدان و کرمانشاه تأمین گردید .از کلیی کسنانی کنی در
ایننن پننژوهش یاریرسننان تننیم تحقیننق بشدننند ،تشننکر و
قدردانی میششد.
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