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 دهچکی
 و روانی جسمانی، سالمت بر آن منظم صرفم و است شده شناخته روزانه غذایی وعده مهمترین عنوان به صبحانه :مقدمه

مصرف  تغییرنسبت به فرآیندهاي و موانع منافع، خودکارآمدي، تعیین ارتباط مطالعه این هدف .است موثر افراد اجتماعی
 .بود جیرفت آموزان دانش  تغییر در بکارگیري الگوي مراحل با صبحانه

 نمونه طریق از جیرفت شهر متوسطه مقطع دوره  اول آموزان دانش از نفر290 تعداد مطالعه مقطعی این در :ها وشر
 درك موانع و منافع خودکارآمدي، صبحانه، مصرف تغییر مراحل به مربوط هاي داده .شدند انتخاب اي مرحله چند گیري
 هاي آماريآزمون  و. spss16 آماري افزار نرم از استفاده وبا.شد آوري جمع پرسشنامه طریق تغییر از فرآیندهاي و شده

 .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد طرفه یک واریانس آنالیز آزمون و) فراوانی و معیار انحراف میانگین،( توصیفی

ج    تفکر، مرحله در درصد7/21  تفکر، پیش مرحله در درصد  3/9 صبحانه منظم مصرف رفتار تغییر مراحل نظر از: نتای
 بین داشتند و قرار نگهداري و حفظ مرحله در درصد  3/8 و عمل مرحله در ددرص  2/7  آمادگی مرحله در درصد  4/53

 ).p>001(داشت وجود دار معنی ارتباط تغییر مراحل با تغییر هاي فرآیند و موانع و منافع آمدي، خودکار

می  شنهادپی نگهداري و عمل مرحله به رسیدن و آموزان دانش در صبحانه مصرف رفتار تغییر منظور به :گیرينتیجه
 برنامه  آن موانع بردن بین از و  صبحانه مصرف از حاصل منافع و آموزان دانش در آمدي خودکار افزایش مورد در شود
 .گردد اجرا و طراحی مناسب آموزشی هاي

 تغییر فرآیند شده، درك موانع و منافع کارآمدي، صبحانه، خود :هاکلیدواژه
 9/3/95پذیرش مقاله:               4/2/95تاریخ دریافت مقاله: 

 

 مقدمه: 
 شده شناخته روزانه غذایی وعده ترین مهم عنوان به صبحانه

 اجتماعی و روانی جسمی، سالمت بر آن منظم مصرف و است
 ها وعده سایر از بیش غذایی وعده این اما. است تأثیرگذار افراد

 شود.مطالعات می گرفته نادیده نوجوانان و کودکان توسط
 آموزانی دانش دهند می نشان آموزان دانش روي گرفته صورت

 ها آن با مقایسه در کنند، می مصرف صبحانه منظم طور به که
 مدرسه در بهتري کارایی و خورند،عملکرد نمی صبحانه که

 نمایه پایین، کیفیت با غذاهاي مصرف با صبحانه حذف .دارند
 آموزان دانش در تر ضعیف تحصیلی عملکرد و بیشتر بدنی توده

 .مطالعات نشان داده اندکه میزان حذف)1(است بوده مطرح
 .)2( است افزایش به رو کودکان و بزرگساالن بین در صبحانه

یکسان  مختلف هاي جمعیت در صبحانه غذاي وعده حذف میزان
 هاي ). بررسی3است( شده گزارش درصد 30 تا  7/1از نیست و
 آموزان دانش % 8 که دهد می نشان ایران در گرفته صورت
 صرف بدون  )5ارومیه( در آموزان دانش %  2/15 )و4لنگرود(
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عدم   وعشی که است آن مهم نکته. روند می مدرسه به صبحانه
 و پایین اقتصادي و اجتماعی وضعیت با صبحانه مصرف
 ارزش که است ذکر به ). الزم6شود( می بیشتر سن افزایش
 بستگی ها برنامه این اثربخشی میزان به آموزشی هاي برنامه

 به بستگی زیادي مقدار به آموزشی هاي برنامه اثربخشی و دارد
 ).7(دارد ها مدل و ها تئوري از صحیح استفاده

 ارتباط تعیین براي پژوهش این در استفاده مورد نظري چارچوب
مصرف  به نسبت تغییر فرآیندهاي و خودکارآمدي، منافع، موانع
 مدل از تغییر بوده که این الگو مراحل صبحانه، استفاده از الگوي

 مؤثر، است آموزشی مداخالت ریزي برنامه جهت پرکاربرد هاي
 مثبت رفتار یک اتخاذ یا نامناسب رفتار یک اصالح روش بر که

 ).8است( شده متمرکز
 که میکند فرض طور واین است رفتار تغییر مورد در الگو این

 که ترتیب بدین. می گذارند سر را پشت تغییر از مرحله 5 افراد
تفکر  به رفتار) تغییر باره در تفکر (بدون تفکر مرحله پیش از افراد
 تفکر( آمادگی به و آینده) ماه 6 در رفتار تغییر درباره (تفکر

 رفتار تغییر( عمل به آن از بعد و) آینده ماه در رفتار تغییر درباره
 حفظ و مرحله به سرانجام و) کامل ماه6 اندازه به نه ولی

می  سیر بیشتر) یا ماه 6 مدت براي رفتار سالم (حفظ نگهداري
 و شناختی هاي پروسه نام با  را پروسه 10 این، بر .عالوه).9کند(

 هاي پروسه. کند می پیشنهاد تغییر مراحل از انتقال براي رفتاري
 اولیه مراحل در پیشرفت بینی پیش و شناخت براي شناختی

 شناخت و ها ارزش عاطفی هاي جنبه بر تأکید و بوده مهم تغییر
 گیري تصمیم توازن و خودکارآمدي. دارند رفتار با مرتبط هاي
 مدل به رفتاري و شناختی هاي پروسه از انتقال میانجی قالب در

TTM افراد آمادگی مراحل بر منطبق مداخالت. اند شده اضافه 
 اثربخشی محور تئوري مداخالت سایر به نسبت تغییر براي

 .)10اند( داشته بیشتري
 کارآمدي خود که داد نشان )11( همکارانش والکر و تحقیقات

 مطالعه در .دارند بهداشتی رفتارهاي در را مهمی بسیار نقش
 درك موانع میانگین بین داري معنی همبستگی همکاران و رحیمی

 وجود صبحانه مصرف در آموزان دانش آمدي خودکار و شده
 شده درك موانع کاهش"داد نشان آنها مطالعه نتایج ضمناً. داشت

 کننده بینی پیش تواند می کننده رقابت تقاضاهاي و ها اولویت و
 ).1باشد( صبحانه مصرف زایشاف جهت در مناسبی

 نگرش، در تغییر گرفتند نتیجه خود مطالعه در همکاران و کوتی
 از درصد9/12 شده درك رفتاري کنترل و انتزاعی هنجارهاي

 اختصاص خود به دانشجویان در را صبحانه مصرف واریانس
 ).12است( داده

 
 آموزان دانش بین در صبحانه وعده حذف باالي میزان وجود با
 بیشتر غذایی،  وعده ین ا مصرف اهمیت به نظر و شورک

 دریافت کلی وضعیت بررسی به ایران در شده انجام مطالعات
 چاقی با صبحانه مصرف رابطه چون مواردي و )13صبحانه(

 شده محدود )15( آموزان دانش در مدت کوتاه حافظه )و14(
 نای به پرداختن جهت   آموزش، حوزه در اندکی مداخالت. است

  ).16است( شده اجرا و طراحی موضوع
 به توانند می نظري چارچوب یک بر مبتنی اي مداخله هاي برنامه

 عوامل با رفتار تغییر فرآیندهاي از مجري درك افزایش دلیل
 اما ، کنند تسهیل را بهداشتی رفتارهاي رفتار، تغییر برتغییر موثر

 توجه نبدو صبحانه مصرف در مطالعات محدود انجام شده در
مذکور، این  نکات به توجه با بنابراین.)17است( بوده مهم این به

 شده، درك منافع کارآمدي، خود بین با هدف تعیین ارتباط مطالعه
 با صبحانه مصرف در تغییر فرآیندهاي و شده درك موانع

 نتایج. گرفت قرار بررسی مورد آموزان دانش تغییر در مراحل
 آموزشی برنامه طراحی و مداخله امانج در مطالعه این از حاصل

 و حفظ مرحله به افراد انتقال و صبحانه مصرف رفتار انجام در
 .بود خواهد موثري کمک نگهداري

 :هاروش 
 که بود تحلیلی از نوع مقطعی-توصیفی  مطالعه یک پژوهش این
 شهر متوسطه اول دوره آموزان دانش از نفر 290 بین در

 انجام 1394 سال در و پایه سوم ) جیرفت( پایه اول، پایه دوم
 اي مرحله چند صورت به مطالعه این در گیري نمونه روش. شد

 دولتی راهنمایی مدارس ابتدا در که تیب تر این به. گرفت انجام
 و شدند بندي تقسیم پسرانه و دخترانه طبقه دو به جیرفت شهر

 انتخاب  ساده تصادفی صورت به مدرسه دو  طبقه، هر از سپس
 داراي افراد از پایه هر از شده، انتخاب مدارس از سپس و. دندش
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 منظم تصادفی صورت به نفر 24 مطالعه، به ورود معیارهاي
 حسب بر  مطالعه این به آموزان دانش ورود معیار .شدند انتخاب
 تکمیل به تمایل عدم نیز خروج معیار. بود بودن داوطلب

 .بود پرسشنامه ناقص تکمیل همچنین و پرسشنامه
که روایی و پایایی   اي است پرسشنامه ها داده آوري جمع ابزار

است و مقدارآلفاي کرونباخ  شده تأیید پیشین مطالعات در آن
براي هریک از مقیاس هاي خودکارآمدي،موازنه تصمیم گیري، و 

و همچنین ضریب  79/0، 81/0،  92/0فرآیندهاي تغییر به ترتیب
،  79/0، 82/0قیاس ها به ترتیببازآزمون م –همبستگی آزمون 

گزارش 83/0بازآزمون  –و ضریب همبستگی کلی آزمون  88/0
 بخش این پرسشنامه داراي پنج بخش می باشد . . )10(شده است

 جنس، سن،: مانند دموگرافیک اطالعات شامل پرسشنامه اول
 پدر تحصیالت میزان مادر، شغل پدر، شغل اقتصادي، وضعیت

 هدف رفتار پرسشنامه دوم بخش. بود ادرم تحصیالت میزان و
 آیا« سوال به  پاسخگویی حسب بر صبحانه منظم مصرف یعنی
 گیري خیر اندازه یا بلی گزینه با »کنید؟ می مصرف صبحانه شما
 هاي گزینه از یکی به  پاسخگویی حسب بر آموزان دانش که. شد

 اام خیر،-2ندارم نیز را آینده ماه 6 در خوردن قصد خیر،-1«
 روز30 در دارم قصد اما خیر،-3بخورم آینده ماه6 در دارم قصد
-5خورم می صبحانه که است ماه6 از کمتر بله،-4بخورم آینده

 پنج از یکی در».   خورم می صبحانه که است ماه6 از بیشتر بله،
  آمادگی،  تفکر، تفکر، پیش شامل صبحانه مصرف تغییر مرحله

 .ندشد می بندي طبقه نگهداري و عمل
 پرسشنامه این در بود تغییر فرآیند شامل پرسشنامه سوم بخش

 کننده توصیف که  است جمله24شامل تغییر فرآیند مقیاس
 از تبعیت منظور به آنها از آموز دانش که است تفکراتی یا رفتارها
 آموزان دانش از و کند می استفاده صبحانه منظم مصرف الگوي

 تفکرات و رفتارها این از کی هر که کنند مشخص تا شد خواسته
 مرتبط اطالعات دنبال به« برند؟ مثالً می کار به فراوانی چه با را
 اساس بر سواالت این به .  پاسخ» گشتم می صبحانه مصرف با

 . است) مرتباً = 5 تا هرگز= 1 از( اي نقطه5 لیکرت طیف
 این در و بود کارآمدي خود پرسشنامه چهارم، بخش

 تصمیم اتخاذ در افراد اطمینان میزان تعیین رمنظو به پرسشنامه،
من در « "مثال شد گرفته نظر در سوال ده  صبحانه مصرف براي

هر وضعیتی و شرایطی صبحانه می خورم حتی اگر وقت کافی 

 بر اي، گزینه 4 پرسشنامه این هاي پاسخ و » نداشته باشم
 الکام"تا)ا نمره("نیست صحیح اصال"از لیکرت گانه چهار مقیاس
 بود. بندي درجه)5 نمره("است صحیح
 منظور به و بود گیري تصمیم موازنه پرسشنامه پنجم بخش
 رفتار اصالح براي تصمیم اتخاذ در افراد اطمینان میزان تعیین
 که شد گرفته نظر در سوال22 صبحانه مصرف یعنی اي تغذیه

 معایب  بررسی به سوال 7 و )pros( مزایا  بررسی به سوال 15
)Consمزایا«"مثال. . بود گیري تصمیم موازنه سنجش هدف ) با 
 این به پاسخ که ». دانم می ارزشمند را صبحانه خوردن فواید و

 نمره(" نیست مهم" اي نقطه 5 لیکرتی دامنه کمک با سواالت
 . بود پذیر امکان) پنج نمره("است مهم نهایت بی"تا)یک
 مراجعه مربوطه سمدار به شدند انتخاب ها نمونه اینکه از بعد

 را ها پرسشنامه آموزان دانش کارشناسان، حضور با و کرده
 گردآوري از پس ها داده. شد گرفته تحویل آنها از و کردند تکمیل
 آزمون از استفاده با ها داده .شدند SPSS16 برنامه وارد

 آزمون و)  فراوانی و معیار انحراف میانگین،( توصیفی آمارهاي
 با صبحانه مصرف رفتار ارتباط جهت طرفه کی واریانس آنالیز

 و شده درك موانع شده، درك منافع خودکارآمدي، متغیرهاي
 گرفتند. قرار تحلیل و تجزیه مورد تغییر هاي فرآیند

 

 :نتایج
 و74/13±/.387مطالعه مورد افراد سن معیار انحراف و میانگین

 زانآمو دانش) 150(درصد7/51. بود متغیر16 تا12 از آن دامنه
 2/86. بودند دختر آموز دانش)140( درصد3/48 و بودند پسر

 برخوردار متوسطی اقتصادي سطح از پژوهش واحدهاي درصد
 واحدهاي پدر تحصیالت سطح درصد 1/44همچنین. بودند

 زیر آموزان دانش مادر تحصیالت سطح درصد3/39و پژوهش
 آزاد آموزان دانش پدر شغل درصد 6/67همچنین و. بود دیپلم
 از. بود دار خانه آموزان، دانش مادر درصد 1/82 شغل و. بود
 هفته در کردند گزارش درصد 1/72 بررسی مورد افراد کل

 تغییر مراحل نظر از. میخورند صبحانه) هفته در  روز1-0(بندرت
 تفکر، پیش مرحله در درصد 3/9 صبحانه مصرف منظم رفتار

  آمادگی، مرحله در درصد  4/53   تفکر، مرحله در درصد7/21
 و حفظ مرحله در درصد  3/8 و عمل مرحله در درصد 2/7

 در آموزان دانش از نیمی از بیشتر "تقریبا. داشتند قرار نگهداري
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 نداشتند را صبحانه منظم مصرف یعنی. بودند آمادگی مرحله
 خودکارآمدي نمره میانگین. داشتند را الزم انگیزه و آمادگی ولی

 صبحانه مصرف رفتار تغییر باالتر مراحل در که آموزانی دانش
 آماري نظر از تفاوت این که بود گروهها سایر از بیشتر  بودند،
بین  داد نشان LSD تعقیبی آزمون .) p >001/0( بود دار معنی

 با مراحل تفکر پیش مرحله در آموزان دانش خودکارآمدي
 داري معنی آماري رابطه  نگهداري و حفظ و عمل و  آمادگی
 داري معنی آماري نظر از مراحل سایر تفاوت ولی دارد. وجود

 کمترین تفکر پیش مرحله در آموزان دانش که ترتیب این به. نبود
 بیشترین نگهداري مرحله و  صبحانه درمصرف خودکارآمدي
 .)1داشتند(جدول را صبحانه مصرف در خودکارآمدي

 انشد صبحانه مصرف درك شده  منافع نمره میانگین همچنین
 بودند، صبحانه مصرف رفتار تغییر باالتر مراحل در که آموزانی

 دار معنی آماري نظر از تفاوت این که بود گروهها سایر از بیشتر
 شده درك منافع داد نشان LSD تعقیبی آزمون .)(p=0/013بود

 دارد. داري معنی آماري تفاوت مختلف مراحل در آموزان دانش
 پیش مراحل در آموزان دانش شده درك منافع که ترتیب این به

 معنی آماري رابطه داراي نگهداري و حفظ مرحله با تفکر و تفکر
 مرحله و کمترین تفکر پیش مرحله آموزان دانش و دارد داري
 ).1 جدول(داشتند را شده درك منافع بیشترین نگهداري و حفظ

 آموزانی دانش صبحانه مصرف موانع درك شده نمره میانگین
 بودند، کمتر صبحانه مصرف رفتار تغییر باالتر راحلم در که

) p>001(بود دار معنی تفاوت این و شد. بود گروهها سایر
 مصرف شده درك داد موانع نشان LSD تعقیبی آزمون

 تفکر،  مراحل با تفکر پیش مرحله در آموزان دانش صبحانه
 شده درك موانع همچنین و  نگهداري و حفظ و عمل آمادگی،
 داري معنی آماري تفاوت  عمل مرحله با آمادگی و تفکر مراحل

 نگهداري مرحله با عمل و آمادگی تفکر، مراحل تفاوت ولی. دارد
 تفکر پیش مرحله آموزان دانش. نبود دار معنی آماري نظر از

 را شده درك موانع کمترین نگهداري و حفظ مرحله و بیشترین
 ).1 جدول(داشتند

 رفتار تغییر مراحل سطوح پیشرفت اب داد نشان نتایج همچنین
 این و یافت می بهبود تغیییر فرآیندهاي نمره صبحانه مصرف

 که ترتیب این به ).p>001( بود دار معنی نظرآماري از ها تفاوت

 LSD تعقیبی آزمون. بود متفاوت مختلف مراحل در افراد نمره
 اآنه نمره بودند نگهداري و حفظ مرحله در که افرادي داد نشان
 از بیشتر عمل مرحله در افراد نمره و بود عمل مرحله از باالتر

 از بیشتر آمادگی مرحله در افراد نمره و بود آمادگی مرحله
 ).1 جدول(بود قصد پیش و قصد مرحله

 
 نتایج آزمون آنالیز واریانس جهت تعیین ارتباط -1جدول

 رتغیی تغییربا مراحل فرآیندهاي و موانع منافع، خودکارآمدي،

مراحل 
 تغییر

 خودکارآمدي
(انحراف 

 میانگین)±معیار

 منافع درك شده
(انحراف 

 میانگین)±معیار

 موانع درك شده
(انحراف 

 میانگین)±معیار

 فرایند هاي تغییر
(انحراف 

 میانگین)±معیار

پیش 
 تفکر

75/4±89/21 94/7±30/44 29/6±41/21 69/9±33/52 

 08/63±73/8 40/17±68/4 70/45±619/7 86/23±4 تفکر

 85/70±21/9 88/17±57/5 50/52±35/33 78/26±57/4 آمادگی

 62/90±02/8 71/13±33/4 10/57±22/9 95/36±89/3 عمل

حفظ و 
 نگهداري

5±26/39 26/7±08/64 90/5±/16 17/13±103 

 42/71±62/15 65/17±62/5 08/64±48/25 42/27±58/6 کل

 value-
p 

001/<p 013/0=p 001/<p   001/<p 

 

 گیري:بحث و نتیجه
 شده، درك منافع آمدي، خودکار ارتباط تعیین مطالعه این هدف
 مصرف صبحانه به نسبت تغییر فرآیندهاي و شده درك موانع

 اول دوره آموزان دانش در تغییر استفاده از الگوي مراحل با
 بیشتر) درصد5/84( داد نشان نتایج. بود جیرفت شهر متوسطه

 پیش مراحل در یعنی فعال غیر مراحل در بررسی مورد افراد
 و خزلی توسط شده انجام مطالعه بودند.در آمادگی و تفکر تفکر،

 شد داده نشان نیز )19( همکاران و براند هیلد و )18همکاران(
 مصرف رفتار فعال غیر مراحل در بررسی مورد افراد اکثریت

. رددا همخوانی حاضر مطالعه نتایج با که بودند سبزیجات و میوه
 هفت مطالعه مورد آموزان دانش درصد8/13 مطالعه این در

 مصرف میزان با مقایسه در که. خوردند می صبحانه روزهفته،
( سمنان و) درصد25(قم شهر آموزان دانش در صبحانه
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 زمینه در ها تفاوت این دالیل از که. )1است( کمتر) درصد4/53
 جمعیتی،  و فرهنگی هاي تفاوت به توان می نظر مورد رفتار
 .کرد اشاره توان می...  و آموزان دانش سالمت سواد

نتیجه مطالعه حاضر نشان داد میانگین نمرات خودکارآمدي 
 که تغییرافزایش یافته است. مراحل طول مصرف صبحانه ، در

) وهیلد براند و همکاران 20دي نویا وهمکاران( با نتایج این
مراحل باالتراز در نتایج آنان افراد در .)مشابه بود19(

 تشابه احتمالی دالیل از خودکارآمدي بیشتري برخوردار بودند.
 مراحل در واقع افراد که می تواند باشد این مطالعات  این نتایج
 مراحل از تدریجی گذر مرحله در  افراد با مقایسه در تغییر باالتر
 در موجود موانع بر غلبه جهت باالتري خودکارآمدي داراي اولیه،

 که است یافته افزایش آنها در نیز شده درك منافع و داشته اررفت
 .نمایند اقدام صحیح رفتار حفظ یا و رفتار دراتخاذ  توانسته

 مصرف تغییر مراحل با شده درك منافع بین مطالعه این در
ونتیجه مطالعه حاضر  شد مشاهده داري معنی ارتباط صبحانه

نمرات منافع درك شده نشان داد در طول مراحل تغییر، میانگین 
 افزایش یافته است.که این یافته در راستاي مطالعات پیشین همانند

می  )20( نویا دي )،22مظلومی( )،21صالحی( مطالعات نتایج
 به بود، اي فرانظریه الگوي با مطابق ها یافته این باشد.تشابه 

 مراحل از افراد حرکت با که رود می انتظار الگو این در که طوري
 .یابد افزایش رفتار، تغییر منافع باالتر مراحل سمت به تغییر لیهاو

نداشت.نتایج  با این مطالعه همخوانی )19( براند هیلد مطالعه ولی
 رابطه موردنظر رفتار و شده درك منافع آن مطالعه نشان داد بین

ندارد واز دالیل تفاوت با مطالعه مذکور  وجود داري معنی آماري
...  و سالمت سواد  جمعیتی، و فرهنگی هاي تفاوت به توان می نیز
 .کرد اشاره توان می

بر اساس یافته ها موانع درك شده با مراحل تغییر مصرف 
افراد  نتایج نشان داد با حرکت .صبحانه ارتباط معنی داري داشت

 از مرحله پیش تفکر به مرحله حفظ و نگهداري ، موانع درك شده
وبین مراحل .می یابدنسبت به مصرف صبحانه کاهش 

تغییرمصرف صبحانه و موانع درك شده ارتباط معنی داري 
 و همکارانش نویا دي مطالعه با نتایج مطالعه حاضر وجود دارد.

 این در اینکه بدلیل بود انتظار قابل این و ) همخوانی داشت.20(
 مرحله از ا فراد در شده درك موانع که است این بر انتظار الگو
 ولی در .باشد داشته نزولی روند نگهداري مرحله تا قصد پیش

بین موانع درك شده و رفتار  )23گرین وهمکارانش ( مطالعه
نداشت واز دالیل آن  وجود داري معنی آماري موردنظر رابطه

...  و سالمت سواد  جمعیتی، و فرهنگی هاي می توان به تفاوت
 کرد. اشاره توان می

 مراحل طول در تغییر یندهايفرآ نمره مطالعه این در همچنین
نتیجه مطالعه حاضر نشان داد، در ارتباط با  و بود متفاوت تغییر

مصرف صبحانه ، افراد واقع در مرحله حفظ و نگهداري  بیشتر 
. افراد واقع در سایر مراحل از فرایندهاي  تغییر استفاده می کنند

 در تاريرف و شناختی فرآیندهاي از استفاده براند هیلد مطالعه در
 از بیش نگهداري و حفظ و عمل آمادگی، مرحله در واقع افراد
 نیز دیگر مطالعات در ).19بود( تفکر پیش و تفکر مراحل افراد
 تغییر اول مرحله به نسبت باالتر مراحل در تغییر فرآیندهاي نمره

 دالیل از. )24داشت( همخوانی حاضر مطالعه با که است بیشتر
 به بتوان دیگرشاید مطالعات با مطالعه این مشابه نتایج احتمالی

 با قصد و قصد از پیش مرحله در افراد که نمود اشاره مورد این
 براي مشخصی برنامه "احتماال و جدي انگیزش  اینکه به توجه
 اند کرده اتخاذ را فرآیندها این سایرین از کمتر ندارند رفتار تغییر

 در فرآیندها این کارگیري به با باالتر مراحل در افراد که حالی در
 نگهداري و حفظ و ناسالم رفتار به بازگشت از جلوگیري جهت
 .اند کرده تالش جدید، رفتار
 درصد دارد، وجود تحقیق این هاي یافته در که تأمل قابل نکته

آمادگی  مرحله در که بود زیاد دانش آموزانی
 موزانآ که دانش است این منزله به . این)درصد4/53(قرارداشتند

 آمادگی و انگیزه ولی. ندارند را صبحانه مصرف منظم مصرف
 شده درك منافع است الزم اینجا در. دارند زمینه این در را کافی

 شده درك موانع و بدهیم افزایش آموزان دانش براي را صبحانه
 دانش در سازي رها خود فرآیند به عالوه و به بدهیم کاهش را

 دانش والدین خصوص به عیاجتما حمایت  جلب و آموزان
 مرحله به آموزان دانش در رفتار تغییر تا بکنیم توجه آموزان

 .گردد تسهیل عمل  مرحله یعنی باالتر
 مطالعه این در که بود این مطالعه این هاي محدودیت از یکی

 از و بوده جیرفت شهر در ساکن آموزان دانش  پژوهش جامعه
 توانیم نمی ما بنابراین بودند نشده انتخاب جیرفت روستاهاي

 دهیم تعمیم روستا در ساکن آموزان دانش به را مطالعه این نتایج
 بیشتر نمونه حجم بعدي مطالعات در شود می پیشنهاد بنابراین
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 مطالعه وارد هم روستا در آموزان دانش و شود گرفته نظر در
 منافع آمدي، خودکار با توجه به نتایج این پژوهش بین  .شوند
تغییر  مراحل با تغییر و فرآیندهاي شده درك موانع ده،ش درك

 پس. وجود داشت دار معنی ارتباط رفتار مصرف صبحانه 
 در صبحانه مصرف رفتار تغییر منظور به شود می پیشنهاد

 مورد در نگهداري و عمل مرحله به رسیدن و آموزان دانش
 از و  صبحانه مصرف از حاصل منافع و آمدي خودکار افزایش

 مناسب آموزشی هاي برنامه صبحانه، مصرف موانع بردن ینب
 .گردد اجرا و طراحی

 

 سپاسگذاري:
بدین وسیله از همکاري کلیه عزیزانی که ما را در انجام این تحقیق 

پرورش  آموزش اداره محترم ریاست یاري نمودند به خصوص
 انجام در که آموزان مدارسی دانش و معلمان معاونین،  جیرفت،

 می دانی قدر و تشکر صمیمانه نمودند همراهی را ما حقیقت این
 شود.
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ABSTRACT 
 
Introduction: Breakfast has been known as the most  important daily meal and  its Regular 
consumption affects  physical, mental and social  health .The aim of this study was  to 
determinate  the relationship between self-efficacy,  benefits,  barriers   and  Processes  of  
Change  with  stages  of  change  for breakfast consumption  in students of Jiroft city. 
Methods:In this cross-sectional study, 290 secondary school students of Jiroft city were 
selected through clustered sampling. Data for determination of self-efficacy, benefits, barriers, 
and processes of Change regarding the breakfast consumption were collected by 
questionnaires. Data were analyzed using SPSS ver. 16. Descriptive statistics (Average, 
standard deviation and frequency)  and  variance analysis were used. 
Results: According  to  the  results,  9.3%  of  students  were  in  the  pre-contemplation 
stage,21.7%  in  the  contemplation  stage,  53.4%  in  preparation  stage,  7.2%  in  action 
stage and 8.3% in the maintenance stage. There was a significant association between self-
efficacy, benefits, barriers, and processes of Change and regular breakfast consumption 
(p<0.001).       
Conclusion: In  order  to  change the breakfast consumption behavior  in  students  and 
achieve  the  stages  of  action  and  maintenance;  designing  and  implementation  of 
appropriate  training  programs  for  increasing  self-efficacy  in  students,increasing the 
knowledge about the benefits of breakfast, and eliminating the barriers is recommended. 
Keywords: Breakfast, Self-efficacy, Perceived Benefits and Barriers, Processes of change 
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