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فرشته کریمی و همکاران

پیشبینی مصرف روغن در زنان خانه دار

مزمن موثر است .وضعیت مصرف گروههای غذایی و

فردی مرتبط با رفتارهای بهداشتی که ممکن است قابلتغییر

موادمغذی ازجمله روغنها و چربیها در تعیین و پیشبینی

باشند ،کمک نمایند ( .)3در این بررسی از تئوری رفتار

وضعیت سلامت تغذیهای افراد یک جامعه نقش اساسی دارد (.)2

برنامهریزیشده )(Theory of Planned Behavior: TPB

چربیها و روغنها برای تأمین اسیدهای چرب ضروری و

بهعنوان چارچوب نظری مطالعه استفاده شد ( .)11توان

جذب ویتامینهای محلول در چربی لازم میباشند .این مواد

پیشبینیکنندگی تئوری رفتـار برنامهریزیشده در بـسیاری از

دارای کالری زیاد ،قدرت سیرکنندگی بالا و طعم مطبوع میباشند

مطالعات اجتماعی و رفتارهای سلامتی ثابتشده است (.)11

و به همین دلیل مورد استقبال زیاد افراد قرار میگیرند (.)1

نظریه رفتار برنامهریزیشده ،فرد را بهعنوان یک عملکننده

در طی فرایند صنعتی هیدروژناسیون برای تبدیل روغنهای

منطقی فرض میکند .بهطوریکه فرد قبـل از انجـام یـک رفتـار

مایع طبیعی به شکل نیمهجامد ،اسیدهای چربترانس به وجود

بـه پـردازش اطلاعـات میپردازد .طی این فرایند ممکن اسـت

میآیند ( .)3اسیدهای چربترانس بهطور عمده در روغنهای

باورهـای بنیـادی فرد و درنتیجه ،رفتار او تغییر کنـد ( .)12بر

جامد هیدروژنه و بهطور طبیعی در روغنهای حیوانی وجود

اساس این تئوری مهمترین عامل پیشبینیکننده اتخاذ یـک

دارد (.)4

رفتـار ،قـصد افراد برای انجام آن رفتار است .قصد بهواسطه سه

سطوح سرمی کلسترول عامل خطر عمده بیماریهای قلبی
و عروقی است (.)2

عامـل تعیین میشود :نگرش نسبت به رفتـار (مطلـوب یـا
نامطلوب) ،هنجارهای ذهنی (فشارهای اجتماعی برای انجام یا

اسیدهای چربترانس با تأثیر بر لیپوپروتئینهاى خون،

عدم انجام رفتار) و کنترل درك شده (سهولت یا دشواری درك

عملکرد پلاکتها ،آندوتلیال عروق و سیستم التهابى بدن باعث

شده) .سهم هـر یـک از ایـن عوامـل در پیشبینی رفتار ،ثابت

ایجاد بسیارى از بیمارىهاى مزمن غیر واگیر از قبیل

نیست و با توجـه بـه نـوع رفتـار و جمعیت موردمطالعه،

آترواسکلروز ،دیابت ،مرگ ناگهانى قلبى ،چاقى و آسم و همچنین

متفـاوت اسـت ( .)12از تئـوری رفتـار برنامهریزیشده بهعنوان

سرطانهاى پستان ،پروستات و روده بزرگ مىشوند (.)1

چـارچوبی مناسـب بـرای پیشبینی رفتارهای تغذیهای ازجمله

مصرف چربی اشباعشده باید به  7درصد انرژی محدود

مصرف میـوه و سبزی و فستفود استفادهشده است (.)14،13

شود و مصرف ترانس چربی نباید به  1درصد انرژی برسد.

همچنین محققین نقش رژیمغذایی را در کنترل ایجاد مواد چرب

همچنین مصرف کلسترول به میزان کمتر از  311میلیگرم در

در دیواره رگهای خونی کشف کردهاند

هرروز حفظ شود ( .)7مقدار دریافت انرژی روزانه از طریق این

بررسی مطالعات انجامشده جهت پیشبینی الگوی مصرف

اسیدهای چرب نباید بیش از  2گرم در روز (کمتر از  1درصد

روغن بر اساس تئوری رفتار برنامهریزیشده نشان داد تاکنون

انرژی) باشد اما در برخی از کشورهای درحالتوسعه به دلایل

مطالعهای در این رابطه در شهر بندرعباس انجامنشده است .با

مختلف این مقدار به  21گرم (  3درصد انرژی) میرسد (.)3

توجه به اینکه ،زنان عمدهترین تصمیمگیرنده برنامه تغذیهای

گزارش طرح جامع مطالعات الگوی مصرف مواد غذایی

خانواده هستند ،این مطالعه باهدف پیشبینی اتخاذ رفتارهای

خانوار در ایران بیانگر این نکته است که  21/4درصد از انرژی

سالم مرتبط با مصرف روغن بر اساس سازههای تئوری رفتار

دریافتی افراد را روغن جامد نباتی و  3/2درصد را روغنمایع

برنامهریزیشده در زنان خانهدار مراجعهکننده به مراکز سلامت

تشکیل میدهد (.)8

جامع شهر بندرعباس انجام پذیرفت.
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سبک زندگی و عادات غذایی افراد در ایجاد بیماریهای

تئوریها بهخوبی میتوانند به تعیین ویژگیها و ارزشهای

فرشته کریمی و همکاران

پیشبینی مصرف روغن در زنان خانه دار

باورهای رفتاری و ارزشیابی پیامد باهم جمع شد .دامنه نمره
نگرش بین  11تا  221بود.

مواد و روشها

مراجعهکننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر بندرعباس در

گزینهای لیکرت از کاملاً موافق ( 2امتیاز) تا کاملاً مخالف ( 1امتیاز)

سال  1331بود که تعداد آن  272نفر بود .به دلیل گستردگی

بود .نمره هنجارهای انتزاعی بدینصورت محاسبه شد که

جامعه آماری نمونهگیری صورت گرفت که با استفاده از فرمول

حاصلضرب گزینههای زیر سازه باورهای هنجاری و انگیزه

کوکران حجم نمونه  111نفربرآورد شد.

پیروی باهم جمع شد؛ و دامنه نمره آن بین  4تا  111بود.

نمونهگیری به این صورت انجام شد که از بین  21مرکز

سازه کنترل رفتاری درك شده نیز شامل  1سؤال بر اساس

سلامت جامع  2مرکز سلامت جامع از مراکز اصلی شهر و 2

طیف  2گزینهای لیکرت از کاملاً موافق ( 2امتیاز) تا کاملاً مخالف

مرکز سلامت جامع از مناطق حاشیهنشین شهر (درمجموع 4

( 1امتیاز) بود .نمره کنترل رفتاری درك شده بدینصورت

مرکز سلامت جامع) بهصورت تصادفی انتخاب شدند .تعداد

محاسبه شد که حاصلضرب گزینههای زیر سازه باورهای

نمونهها در هر مرکز 41نفر بود .نحوه نمونهگیری در هر مرکز

کنترل و قدرت درك شده باهم جمع شد؛ دامنه نمره آن بین  3تا

نیز به این صورت بود که زنان خانهدار به روش تصادفی ساده

 72بود .قصد رفتاری شامل  3سؤال بود .پاسخها در طیف 2

با حضور در مرکز سلامت جامع و با ارائه کارت خانوار انتخاب

گزینهای لیکرت با دامنهای از ( 2کاملاً ممکن) تا ( 1کاملاً غیرممکن)

و موردبررسی قرار میگرفتند .معیار ورود به مطالعه داشتن

طراحی شد .دامنه نمره سازه قصد رفتاری از  3تا  12بود.
برای سنجش روایی ،پرسشنامه در اختیار  11نفر از

حداقل سواد خواندن و نوشتن بود.
اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه محققساخته

متخصصین آموزش بهداشت و تغذیه قرار داده شد و بر اساس

گردآوری شد .این پرسشنامه شامل  3قسمت بود .قسمت اول

نظرات آنها ،اصـلاح شد .برای محاسبه پایایی درونی ضریب

پرسشنامه شامل متغیرهای دموگرافیک زنان (سن ،سطح

آلفایکرونباخ برای هرکدام از سازهها محاسبه شد که مقدار آن

تحصیلات و میانگین درآمد ماهانه خانوار) بود.

برای باورهای رفتاری  ،1/28ارزشیابی پیامد  ،1/13باورهای

در قسمت دوم پرسشنامه وضعیت رفتار مرتبط با مصرف

هنجاری  ،1/71انگیزه برای پیروی  ،1/71باورهای کنترلی ،1/12

روغن سنجیده میشد شامل  3سؤال بود .این سؤالات شامل نوع

قدرت درك شده 1/13و قصد رفتاری 1/73محاسبه شد .قبل از

روغن مصرفی ،مقدار روغن مصرفی ،نحوه مصرف روغن و...

شروع پژوهش جهت رعایت اصول اخلاق در پژوهش کسب

بود .امتیاز رفتار مرتبط با مصرف روغن بین صفرتا  22متغیر

رضایت آگاهانه صورت پذیرفت.
دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه

بود.
قسمت سوم پرسشنامه سؤالات مربوط به سازههای تئوری

 22مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و برای تحلیل دادهها از

رفتار برنامهریزیشده بود که شامل( :الف) سازه نگرش 21

آزمون آنالیز رگرسیونخطی استفاده گردید .سطح معناداری در

سؤال که بر اساس مقیاس لیکرت پنجقسمتی از کاملاً موافق

این مطالعه  P-Value<1/12در نظر گرفته شد.

(امتیاز  )2تا کاملاً مخالف (امتیاز )1امتیازدهی شد .همچنین امتیاز
بعضی از سؤالات بهصورت معکوس بود .نمره نگرش

یافتهها

بدینصورت محاسبه شد که حاصلضرب گزینههای زیر سازه

21
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جامعه آماری در این مطالعه توصیفی -تحلیلی زنان

سازه هنجارهای انتزاعی شامل  8سؤال بر اساس طیف 2

فرشته کریمی و همکاران

پیشبینی مصرف روغن در زنان خانه دار

نشان داد  23/4درصد روغنمایع 33/8 ،درصد تلفیقی از انواع

نشان میدهد .در این مطالعه  8/8درصد از زنان هرگز از

روغنهای مایع و جامد و  1/3درصد روغن جامد مصرف

روغنمایع مخصوص سرخ کردن استفاده نمیکردند .در رابطه

میکردند .میانگین سن افراد موردمطالعه  23/1سال با انحراف

با استفاده از روغنمایع مخصوص پختوپز  11درصد از زنان

معیار  1/1بود .ازلحاظ تحصیلات  2/1درصد ابتدایی23/1 ،

هرگز از روغنمایع مخصوص پختوپز استفاده نمیکردند.

درصد راهنمایی 41/3 ،درصد دیپلم و  22درصد تحصیلات
جدول -1وضعیت رفتار مرتبط با مصرف روغن در افراد موردمطالعه
همیشه

نوع رفتار
استفاده از روغنمایع مخصوص سرخ
کردن
استفاده از روغنمایع مخصوص پختوپز

بیشتر اوقات

هرگز

گاهی اوقات

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

27

32/1

43

21/3

41

28/8

14

8/8

18

42/2

21

31/3

21

11/3

11

11

نتایج آنالیز رگرسیونخطی در جدول  2در رابطه با

درصد قصد را پیشبینی کردند .همچنین با وجه به سطح

پیشبینیکنندههای قصد اتخاذ رفتارهای سالم مرتبط با مصرف

معناداری آزمون آنالیز رگرسیونخطی رابطه معنادار بیم

روغن نشان داد ،تمامی سازههای تئوری رفتار برنامهریزیشده

متغیرها را نشان میدهد.

(کنترل رفتاری درك شده ،نگرش و هنجارهای انتزاعی) 32
جدول  -2پیشبینی کنندههای قصد اتخاذ رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن
بتا استاندارد نشده

خطای استاندارد

بتا استانداردشده

t

سطح معناداری

نگرش

1/124

1/114

1/314

2/223

1/113

متغیر
کنترل رفتاری درك شده

1/128

1/113

1/224

3/238

1/111

هنجارهای انتزاعی

1/121

1/113

1/211

2/333

1/111

R2

1/32

P-Value<1/12

طبق چارچوب نظری تئوری رفتار برنامهریزیشده،

رفتاری درك شده ،تنها قصد رفتاری پیشبینیکننده رفتار بوده

پیشبینیکنندههای رفتار موردبررسی قرار گرفتند .همانطور که

و  11درصد از واریانس تغییرات رفتار را تبیین مینمود .همچنین

نتایج جدول  3نشان میدهد از بین دو متغیر قصد و کنترل

با نتایج نشان داد رابطه معناداری بین متغیرها وجود دارد.

جدول  -3پیشبینی کنندههای اتخاذ رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن
بتا استاندارد نشده

خطای استاندارد

بتا استانداردشده

t

سطح معناداری

قصد

1/413

1/121

1/212

3/281

1/111

متغیر
کنترل رفتاری درك شده

1/124

1/111

1/122

1/222

1/123

R2

1/11

P-Value<1/12

مهمترین عامل ،سبک زندگی ،الگوی غذایی و شیوه تغذیه در

بحث و نتیجهگیری
بر طبق تحقیقات علمی ،علت بسیاری از بیماریهای مزمن

سنین مختلف میباشد ( .)2این مطالعه باهدف پیشبینی اتخاذ

غیر واگیر متأثر از عوامل مختلف شیوه زندگی بوده و بهعنوان

رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن با استفاده از تئوری
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نتایج حاصل از ارزیابی نوع روغن مصرفی زنان خانهدار

دانشگاهی داشتند .جدول  1رفتار مرتبط با مصرف روغن را

فرشته کریمی و همکاران

پیشبینی مصرف روغن در زنان خانه دار

نوع روغن مصرفی در زنان خانهدار  23/4درصد روغنمایع،

رفتار است و رابطه صددرصدی بین قصد و رفتار وجود نداشته

 33/8درصد تلفیقی از انواع روغنهای مایع و جامد و  1/3درصد

و شکافی بین این دو وجود دارد که عواملی مثل رفتارهای

روغن جامد عنوان نمودند.

گذشته میتواند این شکاف را پر کند ( .)11در این مطالعه نیز علت

پژوهشی درزمینه مصرف انواع روغنهای خوراکی در 12

ضعیف بودن این رابطه را میتوان به دلایلی همچون وسوسه

دانشگاه علوم پزشکی کشور در سال  1383انجامگرفته و نتایج

خوشطعم نمودن غذا با روغن جامد ،گران بودن روغنمایع

حاصل از آن نشان داده است که پوشش مصرف روغن جامد

نسبت به روغن جامد و عادت در مصرف یک نوع روغن بهجای

 37درصد ،روغنمایع معمولی  22درصد و روغنمایع

جدا نمودن روغن مخصوص سرخ کردن از روغن پختوپز بیان

مخصوص سرخکردنی  11درصد است ( .)8در مطالعه مذکور

نمود.

مصرف روغنمایع نسبت به مطالعه حاضر کمتر بود .تفاوت در

در بررسی  Mullanو همکاران تئوری رفتار

نتایج را میتوان به دلیل متفاوت بودن محیط و شیوه زندگی

برنامهریزیشده توانست  47/1درصد تغییرات مصرف صبحانه

افراد ،دسترسی بیشتر مردم به روغنمایع و نحوه جمعآوری

را پیشبینی نماید و در مطالعه تقدیسی و همکاران میزان

اطلاعات دانست.

پیشبینی تغییرات رفتاری توسط قصد رفتاری و هنجارهای

در این مطالعه نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درك

انتزاعی  31درصد برآورد گردید ( .)12،13علت تفاوت در نتایج

شده  32درصد از تغییرات قصد رفتاری را پیشبینی کردند .در

این مطالعات احتمالاً ناشی از تفاوت در گروه موردمطالعه ،نوع

مطالعهای که به بررسی عوامل مرتبط با مصرف روزانه میوه در

رفتار موردبررسی و محیط پژوهش میباشد.

دانشآموزان پسر بر اساس تئوری رفتار برنامهریزیشده

همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که نگرش ،کنترل رفتاری

پرداخته بود نشان داد سازههای تئوری رفتار برنامهریزیشده

درك شده و هنجارهای انتزاعی پیشبینیکننده قصد اتخاذ

13درصد از تغییرات قصد رفتاری را پیشبینی میکند .همچنین

رفتارهای سالم مرتبط با مصرف روغن هستند .بدین معنا که با

میزان تبعیت از برنامه پنج نوبت میوه و سبزیجات در دختران

افزایش هرکدام از سازهها ،قصد رفتاری افزایشیافته و نهایتاً

دبیرستانهای شهر همداناین مسزان را  31درصد گزارش کرد.

احتمال بروز رفتار افزایش مییابد.

در پژوهشی دیگر نتایج پیشبینی فعالیت بدنی دانشجویان کانادا

در این بررسی سازه نگرش در پیشبینی قصد نقش زیادی

نشان داد تنها  37درصد قادر به پیشگویی قصد رفتار بودند

داشت و در سایر مطالعات نیز ازجمله بررسی عوامل

(.)11-17

پیشبینیکننده مصرف میوه و سبزی در ایلام ،پیشبینی فعالیت

در این مطالعه سازه قصد رفتاری بهتنهایی  11درصد قادر

فیزیکی نوجوان در کانادا نشان داد که نگرش نسبت به رفتار

به پیشبینی رفتار بود .در مطالعه یارمحمدی و همکاران ،سازه

بهعنوان قویترین پیشبینیکننده قصد رفتار بوده است که با

قصد با  1درصد پیشبینیکننده ضعیفی برای رفتار مصرف

نتایج حاصل از این مطالعه همخوانی دارد (.)21،13

فستفود در دانشآموزان اصفهان بود .همچنین مطالعه  Lienو

در مطالعه پیشبینی عوامل مؤثر بر رفتار تغذیهای مرتبط با

همکاران نیز رابطه ضعیفی رابین قصد رفتاری و رفتار گزارش

بیماریهای قلبی عروقی و در مطالعه روحانی و همکاران نگرش

کرده است .این مطالعه علت ضعیف بودن این رابطه را عادت در

پیشبینیکننده ضعیفی برای قصد رفتاری بود که با نتایج حاصل

رفتارهای تغذیه بیان میکند که با نتایج این مطالعه همخوانی دارد

از این مطالعه همخوانی ندارد ( .)21،22علت تفاوت نتایج شاید

21
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رفتار برنامهریزیشده در زنان خانهدار انجام شد .در بررسی

( Ajzen .)14،18و  Fishbeinبیان کردند که قصد ،پیشبینیکننده

فرشته کریمی و همکاران

پیشبینی مصرف روغن در زنان خانه دار

متفاوت بودن خصوصیات فردی ،اجتماعی و فرهنگی افراد

سرخکردنی جهت سرخ نمودن غذا و استفاده ننمودن از روغن

موردمطالعه باشد.

مخصوص پختوپز جهت پختوپز غذا) استفاده میشد.

مطالعه تقدیسی و همکاران هنجار ذهنی پیشبینیکننده قصد

پیشبینیکنندگی خوبی برای الگوی مصرف روغن داشتند،

مصرف میوه در دانشآموزان بود که بامطالعه حاضر همخوانی

بنابراین میتوان نتیجهگیری گرفت تئوری فوق در تبیین رفتار

دارد ( .)12مطالعه صابر و همکاران Parrott ،و همکاران نیز با این

مصرف روغن کارآمد است بهویژه سازه نگرش که در پیشبینی

یافته همراستا است ( .)23،24در مطالعه  Godinو همکاران هنجار

قصد نقش زیادی داشت .بنابراین در طراحی مداخلات آموزش

انتزاعی در پیشبینی قصد نقشی نداشت ( .)22همچنین در مطالعه

بهمنظور اصلاح الگوی مصرف روغن بهتر است برسازههای

 Bogersو همکاران هنجارهای انتزاعی با قصد مصرف میوه و

تئوری رفتار برنامهریزیشده و همچنین الگوی مصرف روغن

سبزیجات رابطه آماری معناداری نداشت که با نتایج حاصل از

تمرکز یافت.

این مطالعه همخوانی ندارد ( .)21شاید دلیل این تفاوتها وجود

بر اساس نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد میشود بهمنظور

فرهنگها و آدابورسوم متنوع غذایی در ایران و سایر کشورها

اصلاح الگوی مصرف روغن ،اطلاعرسانی مناسب از طریق

باشد.

رسانههای گروهی انجام شود و در مراجعات زنان خانهدار به

در مورد سازه کنترل رفتاری درك شده ،این سازه نیز
رابطه معناداری با قصد رفتاری داشت .که با نتایج بررسیهای

مراکز سلامت جامع نسبت به آموزش آنها در مورد رفتار
صحیح مصرف روغن اقدام نمود.

پیشبینی تغذیه سالم در نوجوانان دانمارك همخوانی دارد (.)27

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به این نکته اشاره کرد

در این بررسی کنترل رفتاری درك شده روی رفتار اثر

که فقط زنان خانهدار مراجعهکننده به مراکز خدمات جامع سلامت

معناداری نداشت .در مطالعه کاربرد  TPBدر استفاده از کلاه

موردسنجش واقع شدند و افراد سطح جامعه موردبررسی قرار

ایمنی توسط جوانان کنترل رفتاری درك شده پیشبینیکنندگی

نگرفتند .بنابراین تعمیم نتایج به سایر گروههای جمعیتی با

معناداری را در رابطه با رفتار نشان نداد که با نتایج مطالعه

محدودیت مواجه میشود .یکی دیگر از محدودیتها که تعداد

حاضر همخوانی دارد (.)28

زیاد سؤالات پرسشنامه و تکمیل وقتگیر آن بود که گاهی خارج

نتایج مطالعه صابر و همکاران نشان داد دانشجویان کنترل

از حوصله نمونههای پژوهش بوده است.

متوسطی روی فعالیتبدنی دارند ( .)24همچنین بر اساس
یافتههای حاصل از بررسی  Murnaghanو همکاران کنترل

تشکر و قدردانی

رفتاری درك شده بر مصرف میوه و سبزی ،فعالیت فیزیکی و
ترك دخانیات نوجوانان تأثیر زیادی داشت که بامطالعه حاضر

مقاله حاضر حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علـوم

همخوانی ندارد ( .)23علت آن میتواند به تفاوت شرایط مطالعه

پزشکی هرمزگان به کد اخلاق  HUMS.REC.1396.78میباشد.

ازنظر مکانی و تفاوت رفتارها مرتبط باشد .این مطالعه نشان داد

نویسندگان بر خود لازم میدانند از شرکتکنندگان این پژوهش

روغن جامد و یا تلفیقی از روغنمایع و جامد توسط برخی زنان

تشکر و قدردانی نمایند.

بهعنوان روغن مصرفی به کار میرفت و همچنین از عادات
نامناسب پخت غذا (استفاده ننمودن از روغنمایع مخصوص
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هنجارهای انتزاعی رابطه معناداری با قصد رفتاری دارد .در

ازآنجاییکه سازههای تئوری رفتار برنامهریزیشده توان

فرشته کریمی و همکاران
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ABSTRACT
Introduction: Proper consumption of oil can help to prevent certain diseases. This study aimed to predict healthy behaviors
related to oil consumption among housewives based on the theory of planned behavior.
Methods: This cross-sectional study was conducted among 160 housewives selected through multi-stratified sampling
method in Bandar Abbas, Iran. To collect data, a valid and reliable questionnaires were used. The questionnaire was included
three sections: a demographic section, oil consumption pattern and the constructs of the theory of planned behavior. To analyze
the data, linear regression analysis was used.
Results: The Results revealed that 59.4% of women consumed liquid oil, while 6.9% of them consumed solid oil. 8.8% of
the women never used frying liquid oil and 10% never used cooking liquid oil. Behavioral intention predicted 10% of the
behavior. Moreover, all constructs of the theory of planned behavior (perceived behavioral control, attitude and subjective
norms) together predicted 32% of the behavior.
Conclusion: This research revealed that solid oil was commonly used by a great number of women. It also showed that they
followed unhealthy behaviors in cooking. The theory of planned behavior can used in designing interventions for adoption of
healthy behaviors related to consumption oil by housewives.
Key Words: Theory of Planned Behavior, Oil Consumption, Housewives.
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